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Het vandaag Paasmaandag is?
We dan normaal gaan zwemmen?
We dit nu niet kunnen doen door corona?
We wel nog steeds lekkere paaseitjes kunnen eten?
Ze dat al in de Middeleeuwen aten?
Er in een klein paaseitje 39 calorieën zitten?
We ons daarvan niets gaan aantrekken?
De meeste mensen eerst de oren van de chocolade paashaas opeten?
De paashaas nog niet zo oud is?
Niemand het geslacht weet van de paashaas?
Er ook paasklokken bestaan?
De klokken uit Rome komen?
Rome de hoofdstad is van Italië?
Dat niet altijd zo geweest is?
Onze hoofdstad Brussel is?
Ze daar veel pralines maken?
Er ook pralines in de luxe ontbijtmanden zitten?
Deze gemaakt worden door de keti’s en aspiranten?
Dit echt een goed Moederdagcadeau is?
Moederdag op 9 mei is?
Het dan al bijna zomer is?
We dan al kunnen uitkijken naar kamp?
We gratis melk kunnen winnen?
Je gewoon de flapjes van de Joyvalle melk moet bijhouden?
We dan heel blij zijn?
Lachen heel gezond is?
We 15 spieren gebruiken om te lachen?
Lachen verslavend is?
We dan endorfine aanmaken in onze hersenen?
We dan gelukkiger zijn?
De leiding gelukkiger zal zijn als wij weer normaal Chiro kunnen geven?
We dit heel hard missen?
Missen rijmt op vissen?
Dat een sterrenbeeld is?
Dat echt een verzameling sterren is?
Je je horoscoop kan gaan lezen achteraan in de doediet?
Ik dan zal stoppen met mij weetjes?

Vul de tekst aan van de volgende chiroliedjes:
Leven op het ritme van de wind en van de zon,
zingen op de melodie van bos en beek en bron.
Slapen met 't getrommel van de regen op het dak,
ontwaken met de morgendauw : we zijn weer op bivak.
Ieder die ons ziet kijkt raar,
wat niet kon, dat wordt hier waar.
Vreemd wordt vriend en klein is groot;
in onze ploeg valt geen een uit de boot.
Trek er mee op uit, breek grenzen open;
samenspel wordt teken om te hopen.
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan;
een nieuwe wereld roept om door te gaan

De wereld is een toverbal
geen mens weet hoe het worden zal,
maar één ding dat weet iedereen:
je kunt het niet alleen.
Dus zullen we er samen iets van moeten maken
de wereld is een mooi maar werklijk ding,
dus zullen we er samen iets van moeten maken,
hé, hé, hé, hé, kom maar in de kring.
Bekijk toch eens die wereldkaart,
een mens is toch iets beters waard,
je ziet dat het een puinhoop is,
zo gaat het zeker mis.
We praten zus, we praten zo,
we roepen ach en wee en oh,
maar willen w’elkaar echt goed verstaan,
dan doen we er iets aan.

Dag Pagadders,
Voor een aantal van jullie is het jammer genoeg al een tijdje geleden. Maar ondanks de toch
wat speciale tijden hebben we al mooie momenten beleeft. We speelden reis rond de
wereld, deden vlaggenroof in de boomgaard van Steve en verkleedden ons in een heel
brandweerkorps met carnaval. Op dit moment kijken we uit naar een super leuk kamp waar
hopelijk iedereen bij kan zijn. We kunnen alvast al meegeven dat het 10 onvergetelijke en
super leuke dagen zullen worden. Hieronder vinden jullie alvast een aftelkalender terug.
Vele groetjes en hopelijk tot snel allemaal!
Jullie leiding
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KAMP

Dag lieve pinkeltjes!!!
Wat een leuke zondagen hebben we toch al meegemaakt..
Koekjes bakken en ze opeten, onze haren roze verven om zo queen Pajottenland te worden.
We vierden samen carnaval als echt oma en opaatjes, Ellis werd zo onze pinkelprinses.

We kunnen niet wachten om samen met jullie nog meer gekke avonturen te beleven!
Hopelijk snel met alle gekke pinkels samen!
‼️WEDSTRIJD‼️
Kleur deze tekening in en bezorg ze aan Manou, Karen of Alice. Zij zijn de jury voor de grote
pinkel tekeningenwedstrijd!!

Hallo speelclubjongens,
Welkom in m’n keuken. Zoals jullie weten maak ik hele mooie en coole video's en heb ik veel
volgers en fans en zoals iedere youtubevideomaker heb ik ook veel last van haters af en toe
en die laten hele nare en vervelende jaloerse reacties achter en toen dacht ik bij mezelf hoe
kunnen we die nou te grazen nemen? En ik toen dacht ik gewoon ik ga een gruwelijke song
maken om haters af te schrikken en nu is het de bedoeling dat je deze post gewoon zo veel
mogelijk deelt, zo verjagen we met z'n allen alle haters van YouTube af en zo, nou ik heb een
gruwelijke tekst geschreven, en er hoort ook een muziekje bij dus ik zou zeggen pak je lekker
effe beet, ga er goed voor zitten en hier komt is, niet schrikken ik ga nu de muziek opzetten,
komt ie hoor;
--special effects—
Ik maak coole video's en dat trekt haters aan, ze laten valse comments achter maar dat ka n
ik aan, ze doen dat met een reden want ik ben de bom, haters zijn gemeen en laf maar ook
heel erg stom, doe niet tijger als je pussy bent (x oneindig). Ik lust jou rauw Haters zijn sto m
Anna & Harry

Liefste speelclubmeisjes
We hebben al vele leuke zondagen gehad. En elke zondag komen we meer over jullie te weten. Jullie
doen altijd enthousiast mee en worden ook heel graag vuil (dit zullen we onthouden voor de doop op
kamp
). Ook zijn jullie heel competitief en doen jullie er alles aan om te winnen. We speelden en
spel tegen andere Chiro’s waar sommige de opdrachten van gekke kapsels en haar verven wel heel
leuk vonden. Onze wandeling met vragen en opdrachten voor de juiste weg vond Andrea misschien
net iets te lang, haha. Maar als beloning kregen jullie een lekker ijsje. Ook kunnen jullie allemaal heel
mooi zingen en dansen, dat hebben we wel gezien tijdens The Voice. Maar een spm kerstfeestje met
gekke tiktoks en koekjes bakken kon natuurlijk niet ontbreken.
Wij hopen alvast jullie snel allemaal weer terug te zien. Voor sommige is het lang geleden maar we
zijn jullie niet vergeten hoor.
Hier nog enkele fotootjes van de afgelopen zondagen.
Dikke kus
Sarah, Fleur en Ellen

Beste rakkers,
In deze tijden is het zeker niet makkelijk om te laten zien hoe dankbaar wij zijn. Dus beloven
wij om ons best te doen zodat jullie dit jaar nooit zullen vergeten. Dat betekent dat we nog
vele mesthopen gaan bezoeken en we nog veel vuurtjes gaan maken. Een netelsoep staat
nog zeker op het menu.
Met vriendelijke groeten
de leiding, Nina, Charlotte en Borit

Beste en liefste Kwikjes
In deze rare tijden hebben we toch al zeer veel leuke momenten gehad, hopelijk komen er nog zeer
veel leuke en zotte momentjes bij. Jullie hebben zeker en vast al bewezen dat jullie wat kracht
hebben en soms wel zeker gekke gedachten als het op fantasie komt hahaha.
Wij als leiding waren zeer verbaasd en enthousiast toen we iedereen in kostuum zagen bij de
carnaval en hopen dan ook dat we dit op kamp zullen terug zien.
We weten ook dat jullie heeeeeeeeeeeeel graag eten
Op naar nog veel karaoke momenten met de Kreuners en Clouseau…
Tot snel jullie gekke leiding xxx

De paashaas die niet kon tellen..........
"Oh, ik moet opschieten," Pluim rent heen en weer, tussen de eieren die hij al
geverfd heeft en de eieren die nog helemaal wit zijn. Hij telt ze, maar raakt
steeds in de war.
"Eenendertig, twee en dertig ehh zes en dertig, nee dat was fout, hoe moet
dat nu. Op de hazenschool was Pluim ook al niet goed in tellen. Meester
Lang oor had hem al vaak gezegd. "Pluim, pluim, zo kan dat niet hoor, als
jij straks een echte goeie paashaas wilt worden, moet je toch de
eieren kunnen tellen!!!" Oh, had hij toch maar beter opgelet op de
hazen school, dan zou het nu beter gaan." De tranen drupten uit zijn hazen
oogjes, snif, snif, "Ik kan niet tellen".
Nog maar eens opnieuw, Tot dertig ging alles goed, maar dan raakte hij
weer helemaal in de war. Pluim ging zitten midden tussen de eieren in
het gras, hij was zo verdrietig, de tranen stroomden over zijn hazen
wangetjes en alle geverfde eieren werden nat van zijn tranen zodat de verf
vlekte en Pluim nog harder begon te huilen. "Ohh kijk nou toch, nu zijn m'n
eieren ook al gevlekt.
Oh, Oh, het komt niet op tijd af".
Liesje en Mark waren in de tuin aan het spelen, achter de tuin, was een groot
weiland met gras wat nodig gemaaid moest worden, het gras stond al heel
hoog, je kon er goed verstoppertje in spelen. Als je plat op je buik
lag kon niemand je zien. "Hé Liesje zullen we gaan spelen op het
grote land?" zei Mark. Zo noemden ze het weiland achter de tuin
altijd. "Ja leuk, dan kruipen we door het gras en dan kan niemand
ons zien." Mark had nog een idee, " ik ga koekjes en limonade
vragen aan Mamma, dan kunnen we picknicken." " Ja dan haal ik het
grote kleed.".
Samen gingen ze op pad, door het hoge gras, ze hadden koekjes, limonade en
het grote kleed mee genomen, nu nog een mooi plekje waar ze konden gaan
zitten.
"Oh, oh, snif, snif," "Sst. Hoorde jij dat ook?" Mark ging recht op staan, maar
zag niets, ook Liesje had het gehoord, maar zag ook niets.
"Ik kan het niet, had ik maar beter opgelet Oh, het komt niet op tijd klaar!!"
Nu hoorden ze het toch wel heel duidelijk. "Er heeft iemand verdriet, ik hoor
iemand huilen" zei Liesje. Heel voorzichtig liepen ze de kant op waar het geluid
vandaan kwam. "Oh, kijk," Mark stond gebukt tussen het gras beiden zagen ze
het kleine haasje, huilend tussen de eieren zitten in het hoge gras.

Pluim begon nog harder te huilen, "ook dat nog, jullie mogen
dat helemaal niet zien, pas als de eieren geverfd en verstopt
zijn, snif, snif, mogen jullie ze opzoeken, oh, oh, nou gaat alles
mis. Ik ben geen goeie paashaas, meester Langoor heeft het al
gezegd." "Stil nou maar," zei Liesje, "misschien kunnen we je
helpen, we zullen niets tegen pappa en mamma zeggen, kom
waar kunnen we je mee helpen?"
"Zouden jullie dat willen doen?" Pluim veegde de tranen van zijn hazensnoetje
en vertelde dat hij niet goed opgelet had op de hazenschool en dat hij niet
goed kon tellen. IJverig begon Liesje te tellen 40 eieren voor de
mensen die woonden op nummer 3 want die hadden wel 8 kinderen.
Mark deed ze in een mandje en verstopte ze een voor een op het
juiste adres. Op nummer 4 woonden 4 kinderen, dus daar moesten
20 eieren verstopt worden, zo gingen ze nog een hele tijd door, tot de hele
straat voorzien was van eieren.
Pluim deed zijn best alle eieren mooi te verven en zo kwam toch alles goed.
Mark vond dat Pluim de eieren moest verstoppen op het adres waar ze zelf
wonen, dat deed Pluim maar al te graag. Dank jullie wel dat jullie mij zo goed
geholpen hebben. Mark en Liesje gingen vlug terug naar huis, ze vertelden
niets aan hun Pappa en Mamma, maar keken elkaar geheimzinnig aan en lachten.
"Wat is er toch", zei mamma, "Morgen is het Pasen, gaan we dan eieren zoeken
in de tuin?" zei Mark. "Nou ik weet niet of de Paashaas eieren komt
verstoppen hoor." Zei mamma. Liesje en Mark keken elkaar aan en lachten.
"Vast wel zeiden ze beiden".

Veel kleurplezier

Chiro Karreveld Woordzoeker

Hier zijn enkele hersenskrakers. Kan jij het juiste woord achter de foto vinden?

Dag kinders!
Zoals jullie misschien weten is het binnen exact sinds wij dit briefje schrijven nog 8.121.600
seconden of 135.360 minuten of 2256 uren of 94 dagen of 13 weken en 3 dagen of 25,7 %
van 2021 voor we op bivak vertrekken (echt waar).
Dus beste kindertjes wij hebben er alvast zin!
Ter voorbereiding van bivak krijgen jullie hieronder alvast enkele opdrachten, voeren jullie
deze opdrachten goed uit dan zullen jullie dubbel zo dik beloond worden op kamp………

- foto in een bad vol wc papier
- tiktok filmpje zo viraal mogelijk laten gaan (in uniform)
- foto voor de deur van de leiders
- eet een ajuin
- Maak een cool chiro logo met allemaal keukengerief
- Maak een originele trick shot (met voorwerp ergens ingooien)
- Maak video met zwembroek en duikbril en duik in een plas water of in bad

SCHOL POL
Kapser & Mutti

Dag allerliefste tippers,
Wij vinden het suuuperleuk om elke zondag aan jullie chiro te geven. Jullie zijn een super
enthousiaste groep en daar houden wij van!! Jullie hebben ook mega veel truffels verkocht
KEI GOED!! Hierdoor kunnen wij nog hele leuke dingen doen dit jaar & op kamp!
We hebben het niet altijd even warm gehad de afgelopen
zondagen, want door corona moeten we altijd buiten blijven 
maaarr daar hadden wij oplossingen voor, verse tomatensoep met
balletjes of een vuurtje! Het vuur is wel grandioos mislukt, maar
we hadden wel een gezellige babbel rond de cirkel stenen:p
Nog een hele leuke (wel weer koude) zondag, was carnaval op ’t
Chiro!! 13 oude K3’tjes en onze verdiende prinses K3, Lanaaaaa.
Wat was het leuk om schaamteloos een hele namiddag K3 liedjes
te zingen

De tippers zijn ook zeker niet bang van een beetje modder of wat vuil water:
Eerst Hélène die er
perongeluk invalt en
nadien springen jullie
er gewoon allemaal in!
Wat een groepsgevoel
<3 <3 <3

Het is wel duidelijk dat we ons goed amuseren en dat gaan we blijven doen!! Zeker nu we
centjes hebben om nog coolere dingen te doen! Hopelijk houdt het vies beestje corona ons
niet tegen… Wij hebben al veel ideeën wat we kunnen doen, maar wat willen jullie graag
doen met de centjes?
Vul in deze kader ideeën, activiteiten, eten, … in wat wij nog kunnen doen dit jaar of op kamp,
knip de kader uit & geef het ons af op een zondag☺

Xxxxxxxxxxx jullie leiding
Merel, Allegria en Phebe

Dag lieve kaspietjes,
Zoals jullie wel al weten was het voor ons al een tof jaar! Hopelijk vonden jullie dat ook? Wij
hebben ons toch ook al geamuseerd, zoals het zien van jullie blote kontjes. Iedereen is stuk
voor stuk een top kerel en hopelijk blijven jullie zich amuseren.
Kusjes en lekjes op intieme plekjes!
Stannie, Rinus en Klaasje

Dag allerliefste Tiptiens,

Nu het Pasen is, kwamen wij tot het besef dat de eerste helft van ons jaar samen er al op zit. En dat terwijl die
stomme corona de helft van onze zondagen heeft afgepakt. Triest he? Maar niet getreurd, er komen nog
keiveel mega leuke dingen aan! Zo vertrekken we binnen exact 88 dagen op kamp! (Ja, we hebben dit moeten
opzoeken op het internet) Hopelijk kunnen we daar samen de gekste dingen doen en niet te veel aan die
stomme corona denken. Maaaar….. de aller aller aller leukste activiteiten kunnen we natuurlijk enkel doen
wanneer jullie mega veel ontbijtmanden verkopen :p. Daarom hieronder alvast een checklist. Wanneer je aan
al deze mensen een mand verkoopt, komt alles zeker en vast goed:

-

Je mama en papa ofcourse: vraag het aan ze allebei, dan heb je dubbele winst
Je nonkels en tantes: ga op zoek naar de allerrijksten en bied ze ons prachtig luxepakketje aan
Je broers en zussen: zeg dat het een leuk cadeau is voor la mama
Het liefke natuurlijk: zeg dat je hem verlaat als hij niet helpt mee verkopen
De familie van het liefke: omdat jij de allerliefste schoondochter van de hele wereld bent
Je oma en opa: fonkel eens met je puppy ogen en dan kunnen ze niet aan jou weerstaan
Je leerkrachten: dit is zeer belangrijk, vecht om de mand van mevrouw Onnockx
De mensen van het secretariaat: zo’n mand past perfect bij hun tasje koffie
Je oud-leiding: want zij worden moreel verplicht om de Chiro te steunen
Je buren: behalve als je in de vervloekte zone woont
De vriendelijke mensen uit de Holle(n)straat: En wees vriendelijk he, Ilaria
AL je vrienden en vriendinnen: want.. je bent het waard
…

Als je toevallig tijdens de paasvakantie niet weet wat doen, print gezellig enkele flyertjes af en steek ze in de
brievenbussen van je buren, of onder de ruitenwissers op de parking van de school. Of steel misschien lege
flessen uit de glasbak om ze daarna in te wisselen voor statiegeld. Of nog beter, doe een moderne dans op
‘Dreams’ op de grote markt en troggel geld af van de voorbijgangers. Jullie zijn (meestal) slimme meisjes, jullie
zullen wel een creatieve oplossing voor onze lichte geldnood vinden.
Wij hopen dat jullie je al net zo hard geamuseerd hebben als ons (ook al zijn jullie allemaal lichtjes gestoord).
Als we op voorbije zes maanden mogen afgaan, dan kunnen we wel voorspellen dat er nog veel zal worden
geroepen en gedanst, en dat elk spel waarschijnlijk iets té competitief gespeeld zal worden. (zie foto’s voor
bewijsmateriaal). Op de volgende pagina vinden jullie een korte compilatie van de afgelopen weken, zo kunnen
jullie net als wij nagenieten.
Kusjes xxxx
Silke & Fee

PS: Wij hopen jullie heel snel terug voltallig terug te zien! Shout out naar Isabeau, Merel en Fleur DH, we
missen jullie!

Enkele hoogtepunten van de afgelopen weken..

Tijdens het sleeën viel
Fleur op haar lomp gat, zo
kennen we haar natuurlijk
wel

Met carnaval waren we lekker broodje smos, ook al sneuvelden de pakken onderweg wel een beetje

Een mooie zondagnamiddag, wanneer de prachtige ‘machine’ ontstond

Ajuintje eten,
lekker toch. Shout
out naar Fien want
ze is een bad bitch
en we kunnen
allemaal iets van
haar leren

Dag kinders!
Daar jullie nog steeds het aspiranten lied niet kennen bezorgen wij jullie met veel plezier
de tekst. Bij het lezen van dit tekstje mogen jullie dit dan ook volmondig zingen xxxx

We beleven gekke spelen zelfs al staan we aan de rand van het grote Chiroleven we
zijn immers Aspirant.
Er wordt soms wel wat verwacht van een Aspirantengroep, ook
al worden we gedoodverfd als een “zetelzitters”-troep.
Op de bonte kleurenzee
komt oranje
aangeroeid,
‘t Is de kleur van d’Aspiranten, daar waar Chiro openbloeit
We beleven gekke spelen zelfs al staan we aan de rand van het grote Chiroleven we
zijn immers Aspirant.

Heel veel liefde van jullie favo leiding
Celle & Vandenberghe

Carnaval op’t Chiro 2021
Zondag 14 maart vierden we Carnaval op de Chiro. De straten van Beert liepen vol met oma’s en
opa’s, stoere brandweermannen en kleine bandieten, gelukkig waren er de politievrouwen om hen
te arresteren. Prees de heer, de nonnen waren iets minder onschuldig deze keer. De mama’s van
onze oudste leden zullen met een bang hartje hun werkoutfits afgestaan hebben aan hun zonen
want de kerels en aspiranten gingen helemaal op in hun nieuwe job. De appel valt niet ver van de
boom zeggen ze dan. Er liep zelfs bekend volk rond in Beert, jaja de enige echte oude K3 en ABBA.
Het huisje van Up en zijn opa belandde perongeluk op onze Beertse grond en ze vonden het er zo
leuk dat ze besloten om een namiddag te blijven. Mario was voor de gelegenheid even uit de
Nintendo gesprongen om op deze prachtige zondag Carnaval te vieren. Om nog niet te spreken over
de mannen van Peaky Blinders. En voor degene die een hongertje hadden gekregen, hadden we een
goe smoske ter beschikking. U leest het goed, op vlak van originaliteit zitten we goed hier in Chiro
Karreveld.

De namiddag startte om 14u voor elke afdeling op een verschillende locatie in Beert. Via een
doorschuifsysteem ging elke groep van locatie naar locatie. Op elke plek werd er een spel gespeeld,
gaande van Billy Billy Bob tot balleke stamp en Pijoe. Om 16u verzamelde iedereen op het
voetbalveld dat in grote vakken was verdeeld, voor elke bubbel een vak. Hoofdleider Stannie aka
discobooze zorgde voor de goeie skijven. Ambiance verzekerd met Chiro Karreveld en dat bleek ook
deze keer, iedereen danste erop los. Op het einde werd er traditiegetrouw een prins en prinses
Carnaval per afdeling gekozen. Proficiat aan al onze prachtige prinsen en prinsessen (en ook aan alle
andere leden die geniaal verkleed waren), tot volgend jaar voor (hopelijk) een nog zottere editie :)

Graag laat ik jullie nog meegenieten van wat sfeerbeeldjes:

Steenbok (22/12 - 19/1)

Je hoofd staat geen moment stil deze
maand. Je doet hard je best en draait
overuren, thuis en/of in je Chirogroep.
Blaas wat stoom af en dans op een
nummer van boyband Exposure om te
ontspannen.
Quote van de maand:
Eeeeexposuuuuure (met
armbewegingen)

Waterman (20/1 - 19/2)

De Waterman is deze maand in een
activistische beu. Elk onrecht in de
wereld raakt je deze maand harder
dan anders. Bescherm een bedreigd
stuk bos of zet je in voor meer
vegetarische snacks in je favo
restaurant.
Quote van de maand: Groen niet te
doen!

Vissen (20/2 - 20/3)

Vissen hebben deze maand last van
spontane hongerkes. Steun je lokale
pittazaak, die heeft hard afgezien in
deze coronacrisis. Bel je vriendin (Zoë)
en geniet ervan.
Quote van de maand: Eten wat de pot
schaft.

Ram (21/3 - 20/4)

De Ram voelt zich eenzaam. Maar
onthou: we slaan er ons wel door.
Want: we zijn er voor elkaar, geen
gezeur, geen gemaar!
Quote van de maand: Altijd zullen
wij er zijn, want vriendschap is zo
fijn en niemand krijgt ons klein!

Stier (21/4 - 20/5)

De stier is deze maand een echt
feestbeest. Je hoort nog maar een
nummer op de radio en je innerlijke
Britney Spears ontwaakt. Dansen heeft
een goede invloed op je mentale welzijn.
Quote van de maand: Een dag niet
gedanst, is een dag niet geleefd!

Tweeling (21/5 - 21/6)

Je hebt last van slechte punten op
school of mindere momenten op het
werk. Val je buren er niet mee lastig
en wees eerlijk tegenover je ouders en
vrienden. Iedereen heeft weleens last
van een minder moment, niets om je
voor te schamen.
Quote van de maand: IEEEEEP!

Kreeft (22/6 - 22/7)

De Kreeft heeft deze maand last van een
writer's block. Je komt niet origineel uit
de hoek tijdens een Chironamiddag.
Organiseer een toffe brainstorm en wie
weet word je de volgende Dimitri
Verhulst of Herman Brusselmans in
Chiroland!
Quote van de maand: Beter één zak
chips in de hand dan tien in de lucht.

Leeuw (23/7 - 23/8)

De Leeuw heeft een turbulente
periode achter de rug. Gun jezelf wat
rust. Hou altijd voor ogen: de beste
manier om het kwaad te bestrijden, is
een stap in de richting van het goede.
Quote van de maand: Keep your
friends close but your enemies ver
genoeg zodat je er geen last van
hebt.

Maagd (24/8 - 23/9)

De Maagd zal iemand leren kennen deze
maand. Misschien in een computerles?
Zorg ervoor dat je attent blijft voor de
mensen om je heen. Stort je aandacht
niet in één keer op je nieuwe vlam.

Weegschaal (24/9 - 23/10)

De Weegschaal zorgt deze maand
voor gezelligheid. Als sfeermaker weet
je het moreel goed op te krikken.
Vergeet jezelf niet. Alles staat in het
Quote van de maand: Thuis is waar de teken van heling deze maand.
wifi automatisch verbindt.
Quote van de maand: Laat je leven
niet leiden, voel je goed in je vel.

Schorpioen (24/10 - 22/11)

De Schorpioen bevindt zich in een
vervelende situatie. Er zijn veel klusjes te
doen, maar zo weinig tijd. Je kot is een
krot, het is kapot, je wordt nog zot. Dus
stroop die mouwen op en knap alles op.
Quote van de maand: Teamwork
makes the dream work.

Boogschutter (23/11 - 21/12)

De Boogschutter heeft deze maand
vaak moodswings. De ene dag voelt
de Boogschutter zich 100% zichzelf,
de andere dag voelt de Boogschutter
zich een rijke zakenman genaamd
Berend.
Quote van de maand: Be yourself,
everyone else is already taken.

KALENDER
(voor de volgende maanden: zie onze Facebookpagina)

April:
-

04/04 Geen Chiro
05/04 Paasmaandag
11/04 Chiro
18/04 Chiro

-

25/04 Chiro

