Paasdoediet 2022

Vu: Ellen Walravens
Terheugenstraat 21
1670 Bogaarden

Wist je dat?
… het vandaag paasmaandag is?
… dit de maandag na pasen is?
… wij dan altijd gaan zwemmen met de chiro?
… zwemmen super gezond is?
… Pieter Timmers een zeer goede belgische zwemmer is?
… de lente begonnen is?
… het weer dus enkel beter gaat worden?
… het zonnetje vaker gaat schijnen?
… bewezen is dat de zon mensen gelukkig maakt?
… ik jullie nu nog gelukkiger ga maken?
… ik jullie nu vertel dat er 2 fantastische fuiven aankomen?
… de 1e fuif als ’t mag van uw ma is?
… dit de kinderfuif en gewone fuif is van de aspiranten op 23 april?
… de 2e fuif boozebar is?
… dit onze fantastische après ski fuif is op 29 april?
… onze vorige tropical editie top was?
… er mega veel kinderen hun dansbeentjes hebben losgegooid op de kinderfuif?
… wij dit dit jaar opnieuw van jullie verwachten?
… dit een goede oefening kan zijn voor de fuif op chirokamp?
… het bijna kamp is!!!!!
… we nog exact 75 nachten moeten slapen?
… wij hier allemaal enorm veel zin in hebben?
… dit een super leuk kamp gaat worden dat je niet wil missen?
… de inschrijvingen voor bivak 7 en 13 mei zijn?
… deze doorgaan aan de chirolokalen?
… jullie hier net paaseitjes hebben gerapen?
… jullie nu allemaal lekker mogen smullen thuis?
… dit het laatste wist-je-datje was?

Carnaval op ’t Chiro 2022
Ongeveer een maand geleden vierden we met de hele Chiro weer eens carnaval! De Chirolokalen
werden voor één keer omgetoverd tot een grote boerderij: er liepen herders en schapen rond, de
groenten waren klaar om geteeld worden en de muizen liepen door de stallen. Gelukkig waren er de
mannen van de gemeente om dit ongedierte te bestrijden! Maar op een boerderij kan er al eens wat
stuk gaan, daarom belden we naar Bob de Bouwer en de schilders om enkele herstellingen te komen
doen, wat deden ze dat goed! Je moet wel weten, onze Chiro-boerderij is een beetje anders dan alle
anderen: ’s nachts komen er namelijk kaboutertjes uit de paddenstoelen, zij zijn door de
wetenschappers tot leven gebracht met de hulp van een robot! Onze boerderij is ook heel groot, er is
een zwembad waar de duikers zich in kunnen amuseren, maar na al dat zwemmen krijgen ze wel wat
honger. Daarom hebben we ook een grote keuken waar iedereen elke avond kan komen genieten
van een avondmaal gemaakt door de huishoudtoestellen v
#
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Bij elke groep werd er een welverdiende prins en prinses gekozen:

Papi’s: kabouter en Bob de Bouwer

speelclub: groenten en schilders

Rakwi: wetenschapper en schaap

tito’s: duikers en mannen van de gemeente

Keti’s: onesies en robots

aspi’s: muizen en huishoudtoestellen

Al deze prinsen en prinsessen mochten tijdens de stoet door Beert samen op de sjaar staan.
Eens terug op de Chiro, volgde er nog een leuk feestje met luide muziek en heel veel confetti!

Dag pagadders
Wat een zotte en dolle zondagen hebben wij al gehad!!!
Wij kunnen alles aan, een kamp maken in het bos en onze eigen goede soep maken tot onze
verkleden als bob de bouwer. Zo leuk allemaal.
Wij kijken alvast uit naar het kamp! Jullie ook?
Wat willen jullie nog allemaal doen?
Groetjes jullie leiding

Dag pinkels!
Hier zijn we dan weer met een nieuwe doediet. Wat is het jaar al voorbijgevlogen… Het is al bijna tijd
om ons klaar te maken voor kamp. En daar verder samen toffe activiteiten uit te voeren en eens
goed te lachen.
We hopen dat jullie al genoten hebben van dit jaar en al veel plezier hebben gemaakt.
Even een terugblik van de afgelopen weken: Samen de limbo dansen, Carnaval vieren als kabouters,
spelen met confetti, een dagje met de Tiptiens doorbrengen, … En nog zoveel meer!

Veel dikke knuffels van de pinkel leidsters xxx

Beste speelclubjongens,
Het chirojaar is weeral voorbijgevlogen, maar niet getreurd want er komen nog voldoende zondagen
aan. Dus met andere woorden genoeg tijd voor gekke namiddagen. Net zoals die keer dat we in het
bos een kamp gingen bouwen en achteraf een vuurtje maakte. Hieruit bleek maar weer hoe zot jullie
worden door vuur. Of die keer dat we allemaal te samen een sauna maakten, jammer genoeg besloot
storm Eunice er een einde te maken voor we hem konden testen &
(. Of nog recenter toen jullie je
'
creatieve geest moesten gebruiken voor het maken van jullie eigen zeepkist. Wij kijken alvast uit
naar de komende maanden en het langverwachte bivak waar we er nog is een goeie lap op gaan
geven. Hier nog enkele beelden van jullie ijverig werk :)

Kusjes jullie leiding
Nina, Allegria en Joren

Dag liefste speelclubjes)
+)
*
+*
*
)
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Wat hebben we dit jaar al vele leuke spelletjes gespeeld, veel gelachen en ons geamuseerd! We
gingen samen schaatsten, puzzelden de wereld in elkaar, vierden carnaval, maakten ons vuil en nog
veel meer gekke dingen!!

Maar nu is het Pasen en daarom dagen we jullie graag uit!! Bij Pasen denken we aan de paaseitjes,
natuurlijk; deze hebben zich ook verstopt in onderstaande kerken in de buurt van de Chiro. Kan je
raden in welk dorp deze staan?
Probeer het, geef het aan Alice of Ineke en win paaseitjes!!
Even een voorbeeld:

…………..…Beert………………………………..……………...

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Beste rakkers en rakkerinnetjes
Er is weer een mooie periode voorbij gevlogen. We hebben gelachen, gespeeld en al een paar
kampen proberen te bouwen. Ik ben er dus honderd procent zeker van dat dit kamp eentje gaat zijn
om niet te vergeten.
Ook zijn er al een “paar” gewonden gevallen (Simon, gij loemperik). Het is u vergeven, zolang je niet
terug tegen een deur loopt.
Er zijn een paar onder jullie die tijdens kamp toch een stevige discipline les moeten volgen. Of
misschien een les over beleefdheid want mensen aanspreken met u mond vol eten of u tong
uitsteken, is niet echt beleefd. We spreken zeker niet over Onno of Milo. Ook al is beleefdheid
misschien niet al te belangrijk in de chiro;).
Voor we op kamp vertrekken, zouden we jullie toch een beetje willen voorbereiden. Dus hebben we
een lijst gemaakt met wat je allemaal moeten kunnen doen voor kamp begint.
-

Slapen op een veldbed (zeer belangrijk)
Een vuur maken zonder aanstekers
10 dagen overleven zonder frisdrank en alleen water
Een recordaantal fishsticks eten (met of zonder vissaus)
Goed ochtendhumeur hebben
Beter zijn dan de kwiks (niet moeilijk, want…)
Rauwe eieren eten;)
Een goed survival instinct
Goed kunnen dansen
In een rechte rij staan

Wij kijken er alleszins al naar uit, jullie ook?
Kijean en Jort

Dag liefste kwikkies,
Nu de paasvakantie achter de rug is, beseffen we plots dat het kamp dichterbij is dan we denken! We
hebben nog maar vijf (!) chirozondagen voordat we samen de leukste tijd van het jaar beleven op
bivak. En dit terwijl we samen al een megaveel coole dingen hebben gedaan!
Zo was het nog nog niet zo lang geleden carnaval, en werd Zita verkozen tot allermooiste schaap van
Chiro Karreveld! Proficiat Zita!

Ook gingen we heikruis onveilig maken met een gekke ruiltocht. We keerden terug met megaveel
snacks en een prachtig heilig boeddhabeeldje

Op onze ruiltocht gingen we ook even dag zeggen tegen de koeien van tipper Jone. Hier zie je Nola de
koe lekker eten geven. Jone, moest je dit toevallig lezen, je hebt hele mooie koeien.

Ook gingen we mega veel geld bij elkaar zingen tijdens driekoningen. Hier hebben we als groep het
grootste fortuin van de hele chiro binnengehaald, wees dus maar superduper fier op jezelf!

We leerden ook dat jullie pro’s zijn in slijm maken, en dat jullie deze bezigheid erg serieus nemen.
Jullie konden van dit prachtige slijm zelfs gigantische bellen maken! Iets waar de speelclubmeisjes
duidelijk ook erg onder de indruk van waren.

Wanneer het buiten slecht weer was, kropen we samen met de tippers en de pinkels de zolder op.
Daar organiseerden we een cinemadag, en keken we naar Encanto. Lekker veel popcorn smullen,
jippie! Daarna gooiden we de dansbeentjes los met just-dance!

Ook tijdens spelletjes op zondagnamiddag zetten jullie altijd je beste beentje voor. Elke week
opnieuw tonen jullie dat jullie de allerbeste leden van de hele chiro zijn.

Wij hebben ons alvast rot geamuseerd met jullie, en hopen dat er nog veel zalige zondagnamiddagen
aankomen, en natuurlijk een super-vet-cool kamp om af te sluiten!
Kusjes,
Anke, Phebe en Fee

RA RA RA … WIE IS DE OUDLEIDING?
Kan jij raden welke oudleiding er omschreven wordt? Check onderaan of je ze alle drie juist had! $
"
#
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Ik ben een meisje, ik ben 25 jaar oud, ik heb twee hondjes, ik ben 7 jaar leidster en 3 jaar
hoofdleidster geweest
wie ben ik? ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ik ben een jongen, ik ben 23 jaar oud, in mijn vrije tijd ben ik bezig met muziek en motorcross en
thuis krijg ik steeds lekker eten want mijn mama is een kookouder
wie ben ik? …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ik ben een jongen, ik ken veel van computers, mijn oudere broer is ook een leider geweest en mijn
mama zorgt er steeds voor dat mijn haar goed ligt
wie ben ik? ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Antwoorden:

Hey tippers,

Wat een leuk jaar hebben wij al achter de rug!! Hopelijk vonden jullie het al even leuk als ons en...
het gaat nog VEEL leuker worden als onze wafelverkoop een groot succes wordt!! Dus bij deze, jullie
zijn allemaal echt al heel goed bezig maar onthoud: hoe meer geld, hoe meer leuke activiteiten we
kunnen doen op kamp. ⛺⛺ Ps: Over 80 dagen vertrekken we al op kamp, zalig toch? We zijn
ervan overtuigd dat dat nog leuker zal worden dan al onze voorbije zondagen samen. Van een bakeoff (het ene dessert al wat lekkerder dan de andere), naar een tito universalis met dé lekkerste
frietjes. En niet te vergeten onze uitstap naar Brussel, waar we getoond hebben dat karreveld BAAS
is!
Dansen kunnen jullie allemaal als de beste, echte fuifbeesten, dus hopelijk zien we jullie
allemaal 29 april op de (kinder)fuif van Boozebar!!
Tot snel, vele groetjes
Dien, Manou & Zoë
Xxx

Liefste Kereltjes
Als leiding zijn we enorm trots op jullie.
Het heeft ons bloed, een stukske van kakske zijn vinger,
zweet en tranen van ajuinen snijden gekost,
maar het was een pracht spaketi.
Niet alleen hebben we ons geamuseerd en te pletter gelachen,
Ook hebben we er een mooie winst aan over gehouden.
Natuurlijk zal dit rijkelijk beloond worden: er staat ons een prachtkamp te wachten,
Nog vele zondagen vol genot en zoektochten naar de bron van het lopend goud.
Jammer genoeg was het niet allemaal rozegeur en manenschijn, we zijn iemand in ons midden
kwijt geraakt. Jetro heeft na lang strijden zijn lafheid met de winst laten lopen.
Men speculeerde al dat zijn loyaliteit elders lag. Er was nog hoop voor de jonge Jetro
maar het mocht helaas niet zijn. Hij zal heel wat wilde verhalen en avonturen missen
en zal er niet bijzijn als we de bron van het lopend goud zullen vinden. En eens we deze bron
gevonden hebben zullen wij genieten van de rijkdommen die deze met zich meebrengt.
Het zal ons genot, vreugde en voldoening brengen en men zal op ons toekijken hoe
We in onze glorie verdrinken. Dit en nog veel meer staat ons dit kereljaar nog te wachten.
Om weder te keren naar het begin,
Bedankt liefste kereltjes.
De daden die u verrichte op spaketi zullen spoedig beloond worden
XXX
Silke & Raf

Hé, waar zijn de ajuinen?

Op, op, alles is op
En waar zijn de wortelen?

Op, op, alles is op
Maar waar is het gehakt dan?

Op, op, alles is op

Geen chocomousse meer in de pan

Op, op, alles is op
Kijk eens onder tafel
Wie heeft zich daar nu verstopt
'T Is mevrouw Spaghetti
Zij heeft zich weer volgepropt

Zij is nu een beetje ziekjes
Da's normaal als je zo smult
Zij heeft buikpijn in haar buikje
Maar dat is haar eigen schuld

Hé hoe ging de SPAKETI?

Top Top alles ging top
En dankzij wie kwam dat dan?

Tip Tip onze tiptiens
(+ de kerels uiteraard ;))
Waar wij zoveel mee lachen kan

kus kus een dikke kus xxx

Heeeeeeyheeeeey allerliefste aspirantenmeiden
Even een korte medededeling: ik schrijf dit tekstje 3 dagen na leefweek ‘snik snik’…. ik heb het zo
moeilijk. De heimwee eist zijn tol :’) Wat een gekke week was dat zeg? Samen onze emoties loslaten
door het zingen van Billie Eillish (who hurt these girls??), lekker snacken om de honger te stillen
(maar geen PICKLES want das super raaaarr), even lekker ondersteboven gaan hangen op onze
bungee workout (throwback naar onze klungeligheid) en gewoon gezellig samenzijn!!! Natuurlijk niet
te vergeten.. de dieptepunten van leefweek: de aangebrande koffiekoeken + de zure lasagnes + de
puree die grijs zag van de peper :’(
Maar ondanks deze hebben Merel als ik ons ZO ZO ZO hard geamuseerd waarvoor danku <3
Maar genoeg over het verleden, want wat een mooie vooruitzichten hebben wij nog?? Eerst en
vooral 23 april onze aspi-fuif ‘Als ’t mag van uw ma?’. Laat ons hopen op een mooie winst zodat wij
samen nog veel leukere dingen kunnen doen. Misschien een citytripje where we can have snacks on
the beach???
+ natuurlijk het hoogtepunt: BIVAK!!! Voor veel van jullie de laatste keer als lid (??) dus wij beloven
dat dit bivak het meest mooie uit jullie chiro-carrière zal worden.
Wij hebben er alvast te veel zin in!!
Dikke kusjes van jullie leiding
Mirlo en Wally
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PS 1: Bij deze nog eens een oproep naar niemand minder dan Laura om met leidster Ellen te gaan
voetballen bij KFC Lennik
PS 2: Doe genoeg dutjes (zoals een wijze man Jerome ooit zei) zodat jullie allemaal in form zijn voor
onze fuif
PS 3: Laten we op kamp KILO’S snoep meenemen want de cravings waren ondragelijk !!!!

De paashaas en het gouden ei
Heel vroeg in de ochtend, toen de zon nog maar nauwelijks boven de horizon uitkwam, was de
paashaas al druk in de weer. Overal was hij de eieren aan het verstoppen, waar straks de kinderen
naar zouden komen zoeken.
Hier een ei en daar een ei en nog een ei... Toen hij al zijn eieren verstopt had moest hij het gouden ei
nog verstoppen. Maar dat was verborgen onder de aarde en werd bewaakt door de andere hazen.
De paashaas riep al zijn hulphazen bijeen: "Hazen kom te voorschijn, laat je eens even zien." En zo
kwam het ene haasje na het andere tevoorschijn en ze riepen elkaar, en wachtten tot ieder er was,
zodat ze samen op weg konden gaan om het gouden ei te gaan halen en het te gaan verstoppen. Ze
huppelden achter elkaar aan: "Wij halen nu het gouden ei, het gouden, gouden ei..."
Heel zorgvuldig had de paashaas al het zonlicht in het gouden ei bewaard, zodat het kind dat het
gouden ei zou vinden veel zonlicht en zegen zou ontvangen.
Toen de paashaas met zijn hulphazen bij de grot aankwam waar het gouden ei bewaard werd, waren
de haasjes die het ei bewaakten, allemaal in paniek. Want het gouden ei was verdwenen, het gouden
ei was weg.
Zij wisten niet hoe het had kunnen gebeuren. En snel gingen ze samen zoeken. Want hoe kan het
gouden ei zou zo maar weg zijn. Ze zochten overal in de struiken, stronken in alle holletjes, maar zelfs
in de hoogste boom was het gouden ei niet te vinden. Wat moesten ze nu doen? Alle hazen lieten
hun kopjes hangen. Dit was wel het ergste wat de paashaas kon overkomen, en hij stond in het
midden van de andere hazen en klaagde: "Ohhh... het gouden ei is weg wat moeten wij nu doen?"
"Roekoe, roekoe," klonk het ineens boven hem in de bomen. Allen keken omhoog. Daar zagen zij een
duifje boven in de takken: "Roekoe, roekoe?" De paashaas vroeg waarom het duifje zo riep. Ze kwam
naar beneden en ging voor de voeten van de paashaas zitten alle andere hazen in een kring
eromheen. Ze vertelde dat zij wist waar het gouden ei was. Midden in de nacht was het gouden ei
weggehaald uit de grot waar het bewaard werd. Wie het gedaan had wist het duifje niet precies, daar
was het te donker voor geweest. Maar zij wist wel waar het ei gebleven was. Ze was er achter
aangevlogen. Toen gingen ze allemaal achter het duifje aan. Ze moesten ver door het bos totdat ze
bij een hele grote oude boom kwamen, van wel honderd jaar oud.
Het duifje koerde en dat betekende dat dit de plek was waar het gouden ei was aangekomen. De
paashaas ging een holletje in, dat tussen de wortels te zien was, en daaruit kwam een dwerg te
voorschijn. Die heel erg boos was en vroeg wat ze kwamen doen. De paashaas zei dat hier misschien
het gouden ei verborgen was, en na lang wachten zei de dwerg, dat hij inderdaad het gouden ei
gestolen had. Hij wilde ook wel eens wat zonlicht zien, hij moest altijd maar onder de grond leven en
werken.
De paashaas vertelde de dwerg, dat zonlicht niet voor dwergen en kabouters is. Maar juist voor
mensen en kinderen was het zonlicht erg belangrijk. De paashaas beloofde dat de dwerg een mandje
vol met eieren zou krijgen met Pasen, maar dat hij het gouden ei mee moest nemen.
De dwerg vond het niet leuk, maat hij gaf het gouden ei aan de paashaas. Zo vertrokken de hazen en
zij zongen: "Wij hebben nu het gouden ei, het gouden, gouden ei..." De paashaas kon gelukkig nog
net op tijd het gouden ei verstoppen. En op Paasmorgen stond een mandje met eieren voor de boom
van de dwerg te wachten.

Paasfestijn

blijheid voor
groot en klein
kinderen knutselen
mandjes klaar
Paashazen sorteren
eitjes bij elkaar
Pasen word gevierd
en vele eitjes zijn versiert
het Paasfestijn
kan beginnen
kinderen rennen
achter de paashaas aan
gieren en tieren
hun wangen zo rood
het is een heel vertier
het paasfeestplezier

Inschrijvingen kamp 2022
Beste ouders en leden,
Op zaterdag 7 en vrijdag 13 mei vinden de inschrijvingen voor het bivak plaats. Jullie zijn dan welkom
op de Chiro telkens van 18u tot 20u.
Opgelet! Omwille van praktische redenen zal de kampindeling er dit jaar iets anders uitzien.
De leden worden op zaterdag 2 juli samen met hun ouders op de kampplaats verwacht. Hierbij
aansluitend zal een bezoekvoormiddag plaatsvinden, waarbij jullie samen de kampplaats kunnen
ontdekken, en eventueel iets lekker kunnen eten en drinken. Na het bezoekmoment zal aan ouders
en familie worden gevraagd de kampplaats te verlaten, waarna wij op ons gemak aan het kamp
kunnen beginnen. Doorheen het bivak zal dus geen bezoekdag plaatsvinden.
Op 11 juli keren we terug naar Beert met de bus, waar de leden terug opgehaald kunnen worden.
Meer info in verband met het bivak volgt later in de kampdoediet. Indien je met vragen zit, of er is
iets niet helemaal duidelijk, stuur gerust een berichtje of bel naar:
Fee Dubois: 0476804601
Raf Borremans: 0471070903
Groetjes!
De Leidingploeg

Chiroscoop
Vissen
21 februari - 20 maart
Ook jij bent door je fantasierijke karakter
dol op experimenteren, Vissen. Geen
smaak is voor jou te vreemd. Je vindt het
alleen wel lastig om keuzes te maken.
Daarom ben jij vooral dol op paaseitjes
waar meerdere smaken worden
gecombineerd. Denk bijvoorbeeld aan
framboos met chili of gember-limoen.
Ram
21 maart - 20 april
Jij bent dol op Pasen, Ram. Waarschijnlijk
heb jij de paaseitjes daarom al lang
ingeslagen. De kans is groot dat je daarbij
vooral voor fruitige smaken bent gegaan,
zoals framboos of aardbei, want fruit is
volgens de sterren jouw
lievelingscombinatie met chocolade.
Stier
21 april - 20 mei
Voor jou geen gekke smaakcombinaties of
misselijkmakende vullingen, Stier. Jij
houdt niet zo van verandering en gaat
daarom het liefst voor de klassieker: een
‘simpel’ melkchocolade paaseitje.
Hierdoor weet je zeker dat je niet voor
onverwachte verrassingen komt te staan.
Tweelingen
21 mei - 20 juni
Jij bent altijd op zoek naar nieuwe
ervaringen, Tweelingen. Daarom zoek je in
paaseitjes ook het liefst een smaakexplosie.
Hoe meer ingrediënten in één eitje zitten
hoe beter. Een favoriet voor jou? Het
paaseitje met witte chocolade, framboos en
ganache.

Kreeft
21 juni - 22 juli
Is jouw sterrenbeeld Kreeft? Dan ben je
heel zorgzaam. En die zachte kant zoek je
ook in een paaseitje. Daardoor ga je het
liefst voor romige, zachte vullingen zoals
praliné.
Leeuw
23 juli - 22 augustus
Jij staat bekend als een sterk en krachtig
persoon, Leeuw. En die kant van je
sterrenbeeld zoek je ook terug in
paaseitjes. Daarom ben jij dol op pure,
bittere smaken. Ook een sterke vulling in
een puur paaseitje, zoals advocaat, kun jij
erg waarderen.
Maagd
23 augustus - 22 september
Ben jij een Maagd? Dan ben je dol op
paaseitjes. Eigenlijk is er geen een smaak
waar je echt nee tegen zou zeggen, maar
voor een wit paaseitje met een
koffievulling heb je het grootste zwak.
Daarvan kun je binnen no-time een schaal
van naar binnen werken.

Weegschaal
23 september - 22 oktober
Al die experimentele paaseitjes met gekke
smaakcombinaties zijn niets voor jou,
Weegschaal. Jij bent erg nuchter en
eigenlijk helemaal niet zo’n zoetekauw.
Moet je toch kiezen? Dan ga je vaak voor
melkchocolade met hazelnoot smaak.

Schorpioen
23 oktober - 22 november

Boogschutter
23 november - 21 december

Jij wordt vaak als het meest mysterieuze
sterrenbeeld gezien, Schorpioen. En daar
past een paaseitje van pure chocolade dan
ook het best bij. Toch ben jij ook niet vies
van een vulling, zoals praliné of marsepein
om het wat spannender te maken.

Jij zou het liefst je eigen paaseitjes maken,
Boogschutter. Maar als je ze dan toch uit de
supermarkt moet halen, dan wil je wel dat ze
extra speciaal zijn. Vooral cheescake met
aardbei staat dit jaar hoog op jouw lijstje. Ook
vind je het heel belangrijk dat de chocolade van
de paaseitjes van goede kwaliteit is.

Steenbok
22 december - 20 januari

Waterman
21 januari - 20 februari

Is jouw sterrenbeeld Steenbok? Dan ben je
niet vies van een beetje luxe. Zo ook als
het op de smaken van paaseitjes aankomt.
Puur, melkchocolade en wit vind jij wel
heel saai. Je bent juist gek op romige
vullingen, zoals praliné, marsepein en
karamel. Eigenlijk een bonbon in de vorm
van een paaseitje dus.

Jij ben dol op nieuwe dingen
proberen, Waterman. En die karaktereigenschap
van je sterrenbeeld blijk je ook door te trekken in
de keuze in paaseitjes. Elk jaar zijn er weer de
gekste smaken te vinden en die probeer jij graag
uit. Hoe vreemder hoe beter. Denk bijvoorbeeld
aan een watermeloen, tompouce of gin-tonic
paaseitje.

KALENDER
APrIL:
-

3/4 Chiro
10/4 Chiro
17/4 Geen Chiro
18/4 Paasmaandag
24/4 Chiro

MeI:
-

8/5 Chiro
15/5 Chiro
22/5 Chiro
29/5 Chiro

!!! Inschrijvingen bivak: zaterdag 7 mei en vrijdag 13
mei van 18u-20u !!!

JuNI:
- Geen Chiro: voorbereiding bivak + examens leiding

