
Chiro Jomokri en Komverdrom 

 

Chirojaar  2019-2020 



  December 

1 december 
Hij komt, hij komt die lieve goede vriend.. vandaag komt onze lieve goede vriend 

op bezoek bij de Chiro ! Zijn jullie dit jaar flink geweest? Dat kom je vandaag zeker 

te weten!  

29 december 

Helaas is het vandaag geen Chiro … maar we zien jullie volgend jaar weer terug! 

5 Januari zijn we er weer! Geniet van de feestdagen!  

Voor 8, 15 en 22 december kijk je best in je eigen afdelingsblaadje wat je die dag 

gaat doen. Als er geen specifieke uren staan verwachten we jullie op de normale 

Chiro uren. 

Voor de oudere leden is het deze maand avondchiro, dus kijk zeker naar jullie 

eigen maand planning om te zien wanneer en om hoe laat jullie verwacht worden.  

Bij de jongsten is er 1 avondchiro dus kijk zeker goed naar je afdelingsblaadje.  



Speelclub meisjes 

 

 

 

  

 1-12: Hij komt hij komt! WIEEE??  

De Sint zen paard en pieterbaas        

Nog een beetje vroeg maar vandaag komen 

Sinterklaas en zijn pieten een kijkje nemen op 

de Chiro! 

 Zijn jullie braaf geweest? 

8-12:  ten eerste is het Albertoo!!  

En ten tweede he, ik zal vandaag eens mee 

koken met de speelclub meisjes ik kan da ook! 

Maar erna mag ik toch smullen he? 

15-12: BRR.. wat is het koud!  

Wat we vandaag doen? 

Kom allemaal naar de Chiro en dan 

zie je het meteen. 

Vergeet je warme jas niet meisjes! 

 Zaterdag 21-12:  All I want for 

Christmas is YOU!  

Haal jullie kerstmuts maar al uit de 

kast, blaas dat stof er maar al af, 

want vanavond gaan we knallen!  

Een spetterend kerstfeestje staat 

jullie te wachten.  

We verwachten jullie op de Chiro 

om 17u30 tot 20u.  

 
29-12: Helaas pindakaas vandaag is 

het geen Chiro        
Knuffel <3 

Chelsea & Laura 



De Speelclub jongens in 
december!  

1 December  
Hij komt, hij komt die lieve goede...  
Kunnen jullie al raden wie er komt?  
Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest?  

Daar zullen we snel achter komen        
 
 

 
 

8 december  
 Benieuwd wat we gaan doen vandaag?  

Dan is de boodschap, komen komen komen!!  
   

13 December  
Nu dat de sint terug naar Spanje is. 
Is het tijd voor ons KERSTFEESTJE!!  
Ons feest is op een vrijdagavond  
We beginnen om 17u30 en eindigen om 20u.  
Je zou ook al een beetje moeten gegeten  
hebben maar niet teveel, Ow ja vergeet ook  
niet je mooie kerstkledij aan te doen!  
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

  

22 december 

Vandaag gaan we 

niet als jongens door 

het leven, maar als 

echte meisjes. Kom 

verkleed als meisje 

Heyyy 

girlsss! 

Groetjes van jullie favoriete leiding  

Dries & Joyce xoxo  



 

  

01/12/2019  14:00-17:30 

Sinterklaas kapoentje, leg wat in men 

schoentje. Vandaag komt de sint op 

bezoek. 

08/12/2019  14:00-17:30 

Het wordt BEEERENKOUD dus kleed 

je zeker maar al warm aan, want 

vandaag doen we alsof we echte 

skiërs zijn. 

15/12/2019  14:00-17:30 

Ben je een stoere meid en klaar het 

aan ons te tonen? Kom dan zeker 

met je leger pakje aan, want we 

spelen stoere en ruige spelletjes  21/12/2019  18:00-20:00 

Jingle bells jingle bells jingle bells rock. 

RaRaRa wat zou het zijn? Het is 

AVONDCHIRO!!! Zeker komen want 

het is niet alleen avondchiro of kerst, 

maar ook feest want we geven een 

kerstfeestje zeker afkomen dus.  

29/12/2019 

Je kan vandaag genoeg tijd maken voor school want het is vandaag geen chiro 

bedank ons later maar als je 10/10 haalt  

 

Kusjes Sylvie: 0473254460 en Kian:0497804888 



 

 

  

Hier ben ik Sinterklaas, 

maar oei… ik ben een week 

te laat geklommen.. 

Inderdaad, want 8 december is 

wereldlichtjesdag. Jullie komen 

vandaag toch ook mee 

schijnen? 

Kerstachtige groeten van jullie 

engeltjes Micaël en Dana 

Zit ik nu in dezelfde 

strip als 

Sinterklaas…. 

Gewoon blijven 

lachen zeker? 

HOHOHO! Vandaag is het het Kerstfeestje 

van de rakkers, de gewone Chiro uren zijn 

van toepassing 

Vandaag bouwen we het 

rakker lokaal om tot een 

kamp, daarvoor hebben 

we jullie allemaal nodig! 

15 december 



December bij de tito’s 
Omdat jullie allemaal zo stevig aan het leren zijn, zijn het geen chirozondagen maar chirovrijdagen!! 

Jullie worden telkens verwacht om 19u tot  21.30u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Zaterdag 30 november 19u-21u30 komt de 

heilig man naar onze Chiro om te kijken 

hoe braaf jullie zijn geweest dit jaar. Jullie 

worden verwacht om 19 u op de Chiro en 

het eindig om 21:30uur! 

Vrijdag 6 december 19u-21u30  

De dag dat sinterklaas op de daken loopt en 

cadeautjes uitdeelt. Maar hij is bij jullie 

jammer maar helaas al eens langs geweest. 

Hahaha! Dus zullen we vandaag iets anders 

moeten verzinnen om te doen, maar wat?? Dat 

is nog een verrassing dus zeker komen!!! 

Vrijdag 13 december 19u-21u30 

Ooohneeee… vrijdag de 13de… Een 

ongeluksdag, de dag waar alles misloopt, de 

dag dat je weer overal tegen loopt, de dag dat 

je met u kleinteentje tegen een tafelpoot 

schupt, de dag dat jullie naar de Chiro 

komen!!!  

Vrijdag 20 december 19u-21u30 

Vandaag is het een feeestjeuh! Een dikke party om 

de geboorte van Jezus te vieren of om gewoon eens 

goed te eten. Doe jullie lelijkste/mooiste kerst 

kleren aan en neem wat moneys (5 euro) mee want 

we gaan op zwier! 

Zijde gulle wel 

braaf geweest?? 

What’s the worst 

that could happen 

on vrijdag de 13de 

?  

Tis wel godverdomme 

mijnen verjaardag hé! 

Niks te verrassingen! 

Jezus brak het brood en sprak de laatste 

woorden: Amai da brood is hard, van den aldi 

zeker.. Groetjes  jullie leiding Charlotte en 

Naomi. 



 

 

 

 


