
 

September-oktober 



 

September-oktober  
Info 

Beste ouders, we vragen elke zondag € 1,00 mee te brengen voor de vieruurtjes. Dit bestaat uit 

een drankje en een koek/zakje chips.  

11 september 

Hoera!!! Het is weer tijd om te starten aan een heel nieuw chirojaar. We verwachten jullie zondag 

11 september voor de eerste keer aan het vertrouwde Chiro lokaal. We spelen samen allemaal 

het startspel en op het einde komen jullie zelf te weten wie jullie nieuwe leiding zal worden voor 

dit jaar!! Allen op post.  

9 oktober 

Plonzen int zwembad van Bevereeeeeeeeen!!! Onze jaarlijkse afspraak om de grootste 

bommetjes te maken en om ter snelt van de glijbanen te racen staat dit jaar vast op 9 oktober. 

Wat mogen jullie zeker niet vergeten!! 

-Zwembroek 

- Handdoek(ken) 

-ID-kaart 

-10 euro  

29/30 oktober 

Het einde van oktober nadert en jullie weten wat dat betekent. Halloween!!! 

Zaterdagavondwerking voor de toppers, kerels en aspiranten. Zij mogen komen griezelen van 

19 tot 21 uur op het lokaal. De speelclub en de rakkers bereiden zich alvast voor een 

spannende werking op zondagmiddag van 14 tot 17 uur op het lokaal. 

  



 

Speelclub  

11 september  

Vandaag is DE dag, het is eindelijk tijd om het nieuwe chirojaar af te trappen en te weten te 

komen wie jullie nieuwe leiding is. Wij kijken er alvast naar uit! Jullie ook? Groetjes van jullie 

lieftallige leiding xoxo 

18 september 

Vandaag is het weer zondag, MAAR geen gewone zondag! Vandaag is het verboden voor die 

gevaarlijke blikken op wielen om onze straten te betreden. 

25 september 

Hallo lieve speelclubbers, of moet ik zeggen: speelclubbers lieve hallo. Oei klopt dit wel?, hoor 

ik jullie denken. Jaja jullie lezen het goed, vandaag doen we alles omgekeerd. Kom dus zeker 

allemaal af want deze werking zetten we alles op zijn kop! 

02 oktober  

Hola pola, is het al oktober? Wat gaat de tijd toch snel, wat denken jullie ervan dat we eens 

terug in de tijd gaan reizen? Goed idee? Tzal wel zijn! 

09 oktober 

Man, man, man, miserie, miserie, miserie. Gaat het belletje al rinkelen?  

16 oktober 

Na zo’n toffe werkingen gehad te hebben wordt het eens tijd dat de leiding rust krijgt en dat de 

aspi’s jullie leiding komen geven. Veel plezier en laat alsjeblieft onze aspi’s heel jongens!!! 

23 oktober 

Gitaren, drumstellen, basgitaren, microfoon. Dat hebben we vandaag nodig om de beste 

rockgroep van het Waasland op te richten. Warm jullie stemmen maar al op!  

30 oktober 

Ik zie een spook. Waar? Daar! Wij zien het ook. Waar? Daar! Het is een laken dat 

vliegt door de lucht. Het wil ons vangen, dus sla op de vlucht! Het is officieel de engste 

dag van het jaar dus maak jullie klaar om elkaar een beetje bang te maken. 

  



 

Rakkers  

11 september 

 

Joepiejeeeeeeeeej!!! Terug elke zondag chirooooo!!! 

Stof die Chirobroek maar al af en wast ze ook eens voor nekeer en kom 

allemaal ontdekken wie je nieuwe leiders en vriendjes worden. Jullie zijn 

allemaal welkom met mama en papa op zondag om 14u aan ons lokaal. Tot 

dan! 

 

18 september 

 

Sommige onder jullie zijn al eens rakker geweest, anderen onder jullie nog niet daarom dat we 

de rakkerregels nog eens gaan onderzoeken. De nieuwkomers gaan nog veel moeten leren 

maar da geldt ook voor de rest.  

 

25 september 

 

Bordspellen? Eih nee Klassieke bordspellen? Eih nee Mega coole super mega (weeral) giga 

terra klassieke bordspellen? Wiejoyeah graaaaaf! Zoek maar al een reuzepion en neem die 

zeker mee! 

 

2 oktober 

 

Hoe was het leven zonder Fortnite? Wie was de eerste mens op de maan? Wat was er voor de 

dinosaurussen? Geen idee! Daarom gaan we vandaag terug in de tijd om super spannende 

tijdreisavonturen te beleven. Afspraak eergisteren op ons lokaal! 

 

9 oktober 

 

Vandaag gaan we met de hele chiro zwemmen!!! Info vinden jullie vooraan in het boekje. 

 

16 oktober 

 

De leiding heeft al terug nood aan vakantie. Daarom hebben we vandaag een aantal 

vervangers gevonden zodat wij kunnen sla… vergaderen. Flink luisteren naar jullie nieuwe 

leiding want wij zien en horen alles. 

 

23 oktober 

 

Wist je dat de Mona Lisa ooit in de slaapkamer van Napoleon heeft gehangen? Dat het ooit is 

gestolen door Picasso? Dat de vrouw op het schilderij niet echt Mona Lisa heet? Nee! 

Interessant he. 

  



 

 

30 oktober 

 

Al wie niet bang is van geesten, zeker komen vanavond. Al wie wel bang is van geesten, ook 

komen! Dan kan de rest eens lachen als jullie kaka doen in jullie broek van de schrik. Verkleed 

komen mag en is zelfs een verplichting! Geestige groetjes van jullie leiding. 

 

 

 

  



 

Toppers 
 

11 september 

 

Beste nieuwe toppers, vandaag krijgen jullie te horen wie jullie nieuwe 

leiding is. Veel plezier op de eerste dag van een nieuw chirojaar. 

 

18 september 

 

Autovrijezondag is elk jaar een inmens feest, dit jaar is er aan ons gevraagd om voor de sfeer 

te zorgen. 

 

25 september 

 

Aujourd'hui est enfin le jour, vous avez attendu si longtemps ce premier après-midi français. 

 

2 oktober 

 

Vandaag is het de taak van de leiding om jullie goed gehydrateerd te houden, dit zou toch wel 

al een belletje moeten doen rinkelen. 

 

9 oktober 

 

Vandaag gaan we zwemmen, meer info vooraan in het boekje. 

 

16 oktober 

 

Het is aan onze aspiranten om voor jullie een leuke namiddag te voorzien.  

 

23 oktober 

 

Guiness world records, ooit al iets van gehoord? Vandaag gaan we het beter doen en alle 

records breken. 

 

29 oktober 

 

Vandaag doen we een griezelige avondwerking, verkleedkleren zijn aangeraden!! 

  



 

 

Kerels 
11 september 

 

Dag kereltjessss het is weer zo ver de start van een nieuw chiro jaar JOEPIEEEE !!! Hopelijk 

zijn jullie er allemaal om jullie nieuwe leider te weten te komen.  

 

18 september 

 

Ai ai ai ai vandaag zijn er geen auto’s toegelaten op de beverse wegen dus tijd voor ons om die 

onveilig te maken !!  

 

25 september 

 

Omda wij jullie zoooo graag zien hebben we vandaag een klein doopie woopie floopie in elkaar 

gestoken voor jullie : ) 

 

2 oktober 

 

eeeh pssh pssh hebde gy een grammeke voor mij ? 

 

9 oktober 

 

IK GA ZWEMME IN BACARDI LEMON !!! Ah nee pakt da we vandaag gewoon zwemmen in 

het zwembad Beveren. 

 

16 oktober 

 

Is het naar links of naar rechts pfff ik weet ni waar we zijn ze liften dan maar zeker ?  

 

23 oktober 

 

Oei er is iemand dood gevonden op de mart van Beveren tijd voor onze inspecteurs van de 

kerels eens in te zetten op deze moord. 

 

29 oktober 

 

Oeeeh het is vandaag HALLOWEEN tijd om jullie een goed bang te maken pak maar al een 

extra onderbroek mee MOEHAHAHAHA 

  



 

Aspiranten 
 11 september 

 

Juuuu de manne, nieuw jaar, nieuwe leiding. Welke prachtige lijders mogen jullie losers dit jaar 

weer een heel jaar lang entertainen? 1 ding weet ik zeker, het gaat sowieso een topjaar 

worden. Voornamelijk vol met het nadoen van Jef zijn stem “zegt dit in Jef zijn stem”. Dit jaar 

worden jullie ook eindelijk echte aspi’s, een jaar waarin jullie (hopelijk) echte mannen worden. 

Ik wil graag dit tekstje afronden met een woord van de random woord generator: 

Februaristaking 

 

18 september 

 

Hier een collectie van de beste rijmwoorden op het woord achttien:  

aandien 

afzien 

dragqueen 

flatscreen 

gayscene 

groen zien 

heenzien 

inzien 

kunstscene 

leerscene 

nazien 

neerzien 

omzien 

Omzien 

opdien 

opzien 

popscene 

printscreen 

rondzien 

scheelzien 

scherp-zien 

splashscreen 

Pollepel 

toedien 

toezien 

touchscreen 

uitdien 

uitkien 

uitzien 

webzine 

weerzien 

widescreen 

 

https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/aandien
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/afzien
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/dragqueen
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/flatscreen
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/gayscene
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/groen%20zien
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/heenzien
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/inzien
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/kunstscene
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/leerscene
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/nazien
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/neerzien
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/omzien
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/Omzien
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/opdien
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/opzien
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/popscene
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/printscreen
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/rondzien
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/scheelzien
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/scherp-zien
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/splashscreen
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/toedien
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/toezien
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/touchscreen
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/uitdien
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/uitkien
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/uitzien
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/webzine
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/weerzien
https://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm/widescreen


 

 

25 september 

 

Vandaag staat in teken van deze legendarische volksheld. Die ons jammer genoeg heeft 

verlaten 1 dag na zijn 17e verjaardag. Gek gecondoleerd en rip in piece makker. 

 
 

2 oktober 

 

Nu de eerste maand van het chirojaar er op zit is het tijd om der eens echt in te vliegen. We 

zetten de keet op stelten en breken die daarna terug af. Pak jullie feesthoedjes maar al mee!  

 

9 oktober 

 

Artıq chiro ilinin ilk ayı bitdiyinə görə, həqiqətən də daxil olmaq vaxtıdır. Daxmanı düzəldirik və 

sonra yenidən yıxırıq. Ziyafət şapkalarınızı götürün! 

 

16 oktober 

 

We kunnen jullie zoals gewoonlijk al een vage hint geven naar wat we gaan doen. Daar 

hebben we echter iets nieuws op gevonden. Hier zijn onze persoonlijke top 10 getallen van 1 

tot 10: 10. 3 9. 9 8. 1 7. 5 6. 7 5. Terug 5 4. 6 3. 10 2. 26 1. Nog eens 5  

 

  



 

23 oktober 

 

Jaja m’n vintje komt nor huus j’ is weer voor 7 dagen tuus T’ is vasche liefde voor us twei Nu 

spugt em van de zee salut toe t’ noaste keir Jaja m’n vintje komt nor huus Je komt weer bie ze 

vrouwtje tuus Zen beste zetel staat ol kloar En ken al krullen in men hoar De natte reize ging 

no Mexico, langs Borneo en Cantico M’en schone koarten get uut Canada en Calcutta en 

Malaga De langen omvoart is ’t lank leven voe me vintje van plezier Mo j’is ol veel te lang 

alleine lustig an de zwier Jaja m’n vintje komt nor huus j’ is weer voor 7 dagen tuus T’ is vasche 

liefde voor us twei Nu spugt em van de zee salut toe t’ noaste keir Jaja m’n vintje komt nor 

huus Je komt weer bie ze vrouwtje tuus Zen beste zetel staat ol kloar En ken al krullen in men 

hoar Je bringt ton mee e goude brangelee e perlamour en schelpen mee J’ed ook e plunzak 

me vulle waste mee, das voe z’n pree ton mien kotee Vraag me nu nie wa dat em met z’n lief 

en me z’n tied go doen Me kunnen oltied ee met us getweeën de grote kuste doen Jaja m’n 

vintje komt naor huus j’ is weer voor 7 dagen tuus T’ is vasche liefde voor us twei Nu spugt em 

van de zee salut toe t’ noaste keir Jaja m’n vintje komt nor huus Je komt weer bie ze vrouwtje 

tuus Zen beste zetel staat ol kloar En ken al krullen in men hoar  

 

29 oktober 

 

Het einde van spooktober is in zicht maar het hoogtepunt is in zicht! Halloween? Nee. De fuif 

van de chiromeisje. Heel de nacht uitgaan met heel de chiro. Fantastisch toch? Maar niet 

vergeten vrienden, zondag is het gewoon chiro en ge kunt maar beter zorgen dat ge er wa fris 

staat! 

 


