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Interessante  

weetjes:  
 

 Wist je dat alle 

leidsters keihard 

gestudeerd hebben 

tijdens de maanden 

december en janua-

ri en dat de chiro-

graaf daarom een 

beetje later is?  

 Wist je dat we op-

nieuw vollenbak 

aan het sparen zijn 

voor flapjes van 

Joyvalle en Appel-

sientje? Alle flapjes 

mogen binnenge-

bracht worden op 

een chirozondag of 

in onze brievenbus 

gestoken worden.  

 Wist je dat je altijd 

oude chirokledij 

van je kindjes bin-

nen kan brengen 

bij de chiro. Mis-

schien maak je 

daar een nieuw 

kindje heel blij 

mee!  

Februari 2018  
Chirokrant van Chiro Samjolé, 

Zelzate 

Kerstfeestje speelclubs  

Van 16 op 17 December bleven onze lieve 

speelclubs voor de ALLEReerste keer sla-

pen op de chiro! Dit was erg spannend, 

zowel voor ons als leidsters als voor de 

speelclubjes zelf. Wat we gingen doen 

was natuurlijk nog een geheimpje! Ieder-

een kwam gepakt en gezakt toe op de 

Chiro. Ze hadden er allemaal superveel 

zin in. Dit zou een kerstfeestje worden 

om noooit te vergeten. Al snel sprongen 

we op de bus richting Gent. De speelclubs 

wisten nog niet waar we naartoe gingen 

maar toen we afstapten riep iemand: “We 

gaan naar pretland!”. Dit was ook juist. 

De kids speelden er een hele middag lang 

om daarna moe maar voldaan de bus 

richting huis te nemen. Op de Chiro aten 

ze hun favoriete maaltijd!  

Frietjes met frikandellen en een (beetje) 

groentjes en dit allemaal gemaakt door 

Linde onze chef. Natuurlijk moest het 

belangrijkste van de hele avond nog ge-

beuren, CADEAUTJESSS! Na een film 

kropen we eindelijk in ons bedje na deze 

lange dag. De speelclubs waren al vroeg 

wakker waardoor de leidsters ook vroeg 

wakker werden gemaakt.  

Toen aten we wat poffertjes, ruimden ons 

gerief op en was het jammer genoeg al 

tijd om naar huis te gaan.  

Ik hoop dat alle speelclubs genoten  

hebben van ons Kerstfeestje! 

 

Veel Liefs leidster Lijs. xx 



Beste sinterklaas, vorige zondag vond ik het super leuk! Ik kwam met veel verwachtingen naar de Chiro en 

deze zijn allemaal vervuld. Zeker toen mijn naam werd geroepen door 1 van de pieten. Ik moest toen naar 

voor en een dansje doen. Ook hebben we gezongen samen met Chiro brug. De koekjes en mandarijntjes waren 

super lekker. Ik kom volgend jaar sowieso terug en een goede reis terug naar Spanje!  

 

Groetjes Leidster Kato 

Sinterklaas op de chiro 

Kerstfeestje kwiks  
Het kerstfeestje van de kwiks was een echt succes. We waren met een hele bende, iedereen had zijn ma-

tras/plooibedje en slaapzak mee. We speelden al wat toffe spelletjes. Daarna was het etenstijd: wraps met ge-

hakt. Helaas kwamen we er achter dat we toch wat eten te weinig hadden. Dus gingen leidster Linde en leid-

ster Lijs (die kwam helpen) snel achter een grote bak frietjes. Na het eten was het tijd om de cadeautjes te 

openen. Dit deden we niet zomaar open, we probeerde het te openen met ovenhandschoenen, wat het al een 

stuk moeilijker maakte. Er werd nog al gelachen en geklungeld! Daarna speelden we nog wat weerwolven, en 

deden we een gezichtsmaskertje op bij elkaar en gingen we slapen. 

Wakker worden deden we met een toffe verassing: sneeuw op ons chiroplein! Na wat cornflakes en melk 

speelden we samen in de sneeuw!  

We hebben ons allemaal goed geamuseerd! 

 

Liefs leidster Febe.  

Sinterklaas op de chiro 

Goochelshow  

Op 28 januari gingen we met de biekes en speelclubs naar een goochelshow in COC de Brug. Omdat we een hele 

namiddag zouden zitten, gingen we te voet naar de show om toch nog wat te bewegen.  

Heel wat van onze leden mochten naar voor gaan om de goochelaar te helpen. Dit vonden ze super tof. Voor ons, de 

leiding, was het ook een hele belevenis omdat we de probeerden de goocheltrucjes te ontrafelen, maar dit lukte ons 

niet.  

Noor mocht knopen leggen, Selina mocht balletjes doen verdwijnen en Marte mocht ook  knopen leggen op een su-

per speciale manier.  

Op het einde van de show namen we nog een foto met de goochelaar en gingen we terug naar de chiro om daar nog 

wat te spelen.  

Veel liefs, leidster Linde.  

 



Gelukkige verjaardag aan... 

Stine De Smet 

Alessia Sesay 

Cato De Coninck 

Mona Saverwyns  

Noor Saverwyns 

Zara Ates 

Lieselot De Bruyckere 

Amy Berthaumieu 

Hanne Carnoy 

Lotte Danneels 

Elvina Verhasselt 

Fleur Van Vooren 

Morgan De Wolf  

Want deze meisjes verjaarden/verjaren in de maanden december, januari en  
februari. Maak er een leuke dag van! ;-) 

Hier onder nog eens alle praktische informatie :)  

 Zaterdag 10 maart 

 Sint-Laurensscholen Secundair Onderwijs Patronagestraat 51, 9060 Zelzate vanaf 18u 

 Mosselen worden geserveerd tussen 19u en 21u 

 Mossel groot = €17 / Mossel klein (tot 12 jaar) = €14 / Vol-au-vent = €12 / Veggie = €10 / Smulbox (tot 12 

 jaar) = €5 

 Inschrijven via bit.ly/mosselsouper18  of door een berichtje te sturen naar 0477 73 83 19 (Fien), 0494 

70 82 81 (Ian) of info@chirobrug.be  

 Je bent pas ingeschreven als je het gepaste bedrag gestort hebt voor 4 maart op volgend  

  rekeningnummer: BE40 4460 6036 5163. Vergeet je naam en bestelling niet te vermelden 

Tot dan!  

Je komt toch ook naar onze MOSSELSOUPER?  


