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Speelclub jongens 

 

9 Januari: 
Vandaag zetten we het 
nieuwe jaar in met een 
knaller! Geen 
nieuwjaarsdrink, maar iets 
veeeeeeeel beter.  

Januari  
 

Jongens vs 
meisjes. Wie 

zou er winnen? 

We doen een strijd!  

16 

30 

Januari  
 Ooit al eens een reis 

rond de wereld 
gemaakt?  

Zo nee, kom zeker naar 
de Chiro. 

23 Januari: 
We gaan vandaag 
buiten de Chiro dus 
vergeet zeker niet 
jullie warm aan te 
kleden. Vergeet zeker 
ook geen 4 uurtje. 

Veel groetjes jullie leiding: 

Joyce en Cheyenne 



Speelclub in januari! GIRL POWER! 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

9 januari   
We wensen jullie een 
gelukkig nieuwjaar! 
Dit doen we met nieuwe 
spelletjes.  
Spelen jullie mee? 

23 januari  
Vandaag spelen we 
eens niet op de Chiro. 
Dus zorg er zeker 
voor dat je je 4 uurtje 
meeneemt! Naar waar 
we gaan, blijft een 
verrassing! 
 

30 januari   
Goedendag! Wij zijn de helpers 

van de Elfenkoning en hebben 

een klein probleem… 

We moesten de stallen van de 

eenhoorns kuisen, maar hebben 

per ongeluk de stallen niet op 

slot gedaan en nu zijn de 

eenhoorns gaan lopen.  

Willen jullie ons helpen ze te 

vinden voor de koning terug 

komt van zijn reis? 

16 januari  
JONGENS VS DE 
WINNAARS!  
OMDAT HET NOG 
NIET GENOEG IS 
BEWEZEN, DOEN WE 
HET MAAR EENS OP 
PAPIER.  
SAMEN VERSLAGEN 
WE DE JONGENS.  
 



Fijne feestdagen 

Rakkers 

 

 

 

 

9 januari:  

Zouden ze het zien zitten om 
samen “een reis rond de 
wereld” te doen?  

 

16 januari: 

Seg Sylvie, is u mama nu 
niet een kei in de 
paralympische spelen? Ik 
wil onze leden wel eens 
laten zien hoe dat zit.  

23 januari: 

Hierna volgen nog 342 
dagen tot het einde van het 
jaar. 

30 januari: 

Ik moet die bende te 
pakken kunnen krijgen eh, 
maar ik heb daar echt wel 
een grote groep voor nodig 
met stoere boys and girls. 



Kwiks januari 2022 

Eerst en vooral iedereen een gelukkig nieuwjaar gewenst! 
Hopelijk hebben jullie een toffe vakantie gehad. 

 

                                      9 januari           16 januari 

 

 

 

                                    23 januari           30 januari 

NORMAAL IS HET VANDAAG 

NIEUWJAARSRECEPTIE, MAAR DOOR 

CORONA HEBBEN WE DIT SPIJTIG GENOEG 

MOETEN AFZEGGEN. GELUKKIG IS HET WEL 

GEWOON CHIRO EN HEBBEN WE NOG 

STEEDS EEN LEUKE DAG GEPLAND. OMDAT 

WE IN HET BEGIN VAN HET JAAR GRAAG 

NIEUWE DINGEN DOEN, GAAN WE OP EEN 

REIS ROND DE WERELD. VERKLEDEN MAG! 

 

ZIJN JULLIE ALLEMAAL WAT SPORTIEF? 

VANDAAG GAAN WE STRIJDEN TEGEN DE 

RAKKERS IN DE PARALYMPISCHE SPELEN. DE 

VRAAG IS: WIE GAAT DEZE STRIJD WINNEN? 

VANDAAG IS HET NOG EEN VERRASSING  

WAT  WE GAAN DOEN. WE GAAN VOOR EEN 

STANDAARD RUSTIG DAGJE.  
DAT MAG OOK EENS HÈ "#$% 

 

WE ZULLEN EENS WAT ILLEGAAL DOEN 

VANDAAG. WE GAAN WAT DRUGS  

VERKOPEN. GEEN ZORGEN, OUDERS. HET IS 

NIET ECHT. (OF MISSCHIEN WEL? HIHI) 

 



januari 

Toppers 

 

Aan iedereen al een gelukkig nieuwjaar! 

Een tip voor een goed voornemen is: 

Meer naar de Chiro komen! 

 

 

Zondag 9/01 
De eerste keer dit jaar terug chiro!! Ehjj! Omdat het de eerste zondag is, doen we het rustig aan. We spelen spelletjes en amuseren ons op de chiro. KOM ZEKER IN UNIFORM !!! 

Zondag 16/01 

Neem allemaal jullie fiets 
mee want we gaan op 
uitstap naar….. à zie hint 

Zondag 23/01 
Dries en Thibo openen deze week de jacht 
op jullie. Kunnen jullie 4u lang uit handen 
blijven van de achtervolgers? 

Dat zullen we dan wel zien. Dit is het 
jachtseizoen.  

(kom verkleed als boef! Dit is verplicht!) 

Zondag 30/01 

Welkom bij de 1
ste  editie

 van 

de hongerspelen. W
ij 

hebben voorzichtig spelers 

uitgekozen uit Sint-Niklaas 

en omstreken om mee te 

doen aan dit spel. Slechts 1 

van jullie kan winnen. M
aar 

wie? 

Wij wensen jullie nog een geweldig 
jaar toe! 

Jullie leiding, 

Thibo en Dries 



Tippers 

 

j a n u r i 
9 W

interdrink! 
Of toch niet? Corona steekt er w

eer 
een stokje voor, dus vandaag w

ordt 
een gew

one chiro, m
aar m

instens 
even leuk als anders! 
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Ik vind die nieuwe 
K3 maar niks… we 
maken onze eigen 
K3 wel vandaag! 
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Kom je kansen 
wagen in ons 
casino vandaag! 

 

Tippers 



 

Liefste keti-aspi’s 

  Eerst en vooral wil ik jullie een fijn 2022 
toewensen en hoop ik op een jaar vol goede 
herinneringen met de familie, maar in de eerste 
plaats ook met de groep en mij!  

9 januari: We starten het nieuwe Chirojaar met 
een knal! Jullie worden dan verwacht om 11u 
stipt op de Chiro. We gaan ons eigen 
nieuwjaarsreceptie houden! Wat we zullen 
eten/drinken? Dat zal van jullie afhangen! Hoe 
we dat gaan fixen, zien jullie dan. ;)   

16 januari: Wat is er belangrijk op deze dag? 
Jullie komen allemaal met de fiets!  

Vandaag is namelijk de dag dat we de 
moordenaar zullen vinden, met jullie als echte 
detectives. 

23 januari: Ik quiz, jij quizt, wij quizzen. Of was 
het anders? Ik heb geen idee, maar wat ik wel 
weet, is dat jullie dit vandaag te weten zullen 
komen! 

30 januari: Potverdikkie he! Dit is de laatste 
zondag van de maand, maar ook de voorlaatste 
zondag van de eerste nieuwe Chiromaand. 

Veel liefdevolle en coronaproeve knuffels en 
kusjes 

Chelsea (Chels voor de vrienden eej "#$%) 
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