
Kerstkatootje 

V.U. Bo Top - Siel Verhulst 



Inleiding 
 

Dag lieve chirobjitten en familie 

 

Het chirojaar is al een dikke drie maanden bezig, de tijd gaat natuurlijk 
razendsnel als je je amuseert! We speelden al vele leuke spelletjes, 
lachten al met grappige momenten en beleefden de gekste avonturen. Nu 
vinden we het hoog tijd om eens terug te blikken op de afgelopen 
chirozondagen en om wat algemene info mee te geven over de fijne dagen 
die er nog aan zitten te komen. 
 

In dit katootje kan je de volgende zaken terugvinden: 
 

 

★ Kalender 

★ Afdelingsnieuws 

★ Algemene info 

★ Superleuke spelletjes  
 

Hierbij willen we jullie alvast een zalig kerstfeest en een gelukkig 
Nieuwjaar wensen! Ook duimen we voor iedereen die examens heeft! 
Veel leesplezier! 
 

Speelse groetjes en tot in 2023! 
De leidsters xxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kalender  
 

December 

 
18/12: Kerstdrink en laatste Chirozondag van 2022 
 

Januari 

 
08/01: Geen Chiro 
15/01: Eerste Chirozondag van 2023 
 

Februari  

 
26/02-04/03: Leefweek aspi’s 
 

Maart 

 
10-12/03: Weekend sloebers 
12/03: Chiro tot 18u (iedereen) 
18/03: Aspilicious met kinderfuif 
19/03: Geen Chiro 
26/03: Geen Chiro (Gent-Wevelgem) 
31/03-02/04: Weekend kwiks 
 

April 

 
02/04: Chiro tot 18u (sloebers t.e.m. aspi’s) 
08/04: Oudleidingsdag 
09/04: Geen Chiro (Pasen) 
23/04: Friends & Fries  
28-30/04: Weekend speelclub 
28-30/04: Weekend tippers 
28-30/04: Weekend tiptiens 
 

Mei 

 
28/05: Wel Chiro (Pinksteren) 
 



Juni 

 
04/06: Geen Chiro  
11/06: Geen Chiro  
18/06: Zwemmen  
25/06: Laatste Chirozondag: Blaarmeersen  
 

Juli 

 
09/07: Bingoavond tiptiens  
 

Augustus 

 
08/08: Vertrek kamp aspi’s  
09/08: Vertrek kamp tiptiens  
11-19/08: Chirokamp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afdelingsnieuws 
 
Op de volgende pagina’s kunnen jullie het afdelingsnieuws terugvinden. 
Daarin staan alle waanzinnige avonturen die jullie dochter meemaakte in 
dit eerste deel van het Chirojaar. Zoals jullie zullen lezen is deel 1 dus 
geweldig verlopen. En dit was nog maar een voorproefje van deel 2…  
 
Via deze manier wensen we jullie graag een vrolijk kerstfeest en een 
heel gelukkig Nieuwjaar! 
 
Veel plezier bij het ontdekken wat jullie chirobjitte al uitstak in de voorbije 
maanden.  
 
XXX 
 
De leidsters 
 

 

 

 

 

 



Sloebers 
 

Dag liefste sloebertjes 

We zitten al bijna aan de helft van het Chirojaar, wat gaat de tijd toch snel! 

We zijn heel blij dat we zo veel oude en nieuwe gezichtjes mochten 

verwelkomen op startdag. De leidsters leerden jullie al snel kennen als 

een toffe (soms luide) bende Chirobjitten! We zijn blij dat jullie elke zondag 

met zoooo veel kindjes komen om te spelen, houden zo. 

We begonnen dit superfantastische Chirojaar met een boerderij spelletje 

waar jullie zo veel mogelijk kippen, koeien, schapen en varkentjes 

moesten verzamelen. Vier groepen streden om de grootste boerderij te 

vormen.  

De week daarna namen we een kijkje op de braderie van Wevelgem. Jullie 

kregen allemaal een bingo kaart en moesten zo snel mogelijk alle 

voorwerpen zoeken zoals de kerk, een instrument, een ijsje, oliebollen, 

springkastelen, een auto… BINGOOOO 

Tijdens een natte Chirozondag speelden we binnen muzikale pak, dit 

vonden jullie suuuuuuper leuk! Elke sloeber hoopte natuurlijk dat de 

muziek op het juiste moment zou stoppen zodat ze zelf het pakje konden 

opendoen. Wat waren jullie blij met de verrassing die er in zat. Mmm 

snoepjes!! 

Ook hebben we al vele leuke spelletjes gespeeld in het park, zoals 

zeeslag! Ieder team met zijn eigen kampje op zoek naar waar al die boten 

van de andere teams nu liggen? Op een andere chirozondag hielpen we 

dan K3 weer, want ze waren hun stem kwijt OH NEE!! Gelukkig hebben 

onze sloebertjes ze geholpen en kunnen ze nu weer vrolijk verder 

zingen      !  

Jullie blinken ook uit in het spelen van levende kwartet. Strijdlustig slopen 

jullie elkaars kampen binnen en verzamelden jullie razendsnel alle 

voorwerpen om jullie kwartet te vervolledigen.  

Jullie haalden ook jullie creatieve zielen naar boven en toverden de 

porseleinhallen om in een griezelige plaats met enge pompoenen. Hier 

konden jullie samen met jullie mama en papa naar de foto’s van het kamp 

kijken. Dit smaakt naar meer! 



En dan de belangrijkste vraag van het jaar… zijn alle kindjes braaf 

geweest dit jaar? Onze sloebers wel, ze hebben dan ook hun eigen 

schoentje uit papier gemaakt zodat Sint en Piet eens kunnen langskomen 

in het sloeberheem!  

Vele kusjes, de leidsters 

Lena, Elisa, Myrthe en Luca X 

 

 

 

 

 

 



Pagadders 

Allerliefste pagadders 

Nu we al een half jaartje achter de rug hebben met jullie, blikken we 

graag eens terug op onze favoriete momenten. 

Op startdag leerden jullie ons kennen door een zeeslag spelletje in het 

park, maar ondertussen kennen we jullie ook al wat beter. 

Wist je dat… 

★ De pagadders mega grote fans zijn van Camille en haar uit de 

nood geholpen hebben voor een concert 

#julliekennenalhaarteksten #echtefans 

★ De Wijnbergkids grote babbelaars zijn. 

★ Charlotte en Sam vaak hun turnkunstjes showen. 

★ Amélie en Margot echte grapjassen zijn. 

★ Lieze en Lotta veel warme knuffels geven. 

★ Renée een pro is in voetbal. 

★ Chelsy fier is op haar nieuwe chirorok. 

★ Anna en Miep altijd enthousiast zijn. 

★ Aya en Jasmine elke chirozondag leuk meedoen aan de spelletjes. 

★ Liene en Lotta besties zijn. 

★ Ada echt een sportieve chick is. 

★ De leidsters jullie graag zien. 

 

Onze weekendplaats is nog niet beslist, maar we zijn er volop mee bezig 

en laten het weten wanneer we het vastgelegd hebben. 

 

Vele groetjes, 

Eline, Fien, Laure en Mette 

 

 

 

 



Speelclub 

Heeeee ga je mee naar Speelclubland, jij en ik hand in hand  

 

Dag lieve Speelclubbers 

We zijn ondertussen al een paar maandjes ver in het nieuwe Chirojaar en 

wat hebben wij ons weeral geamuseerd. We startten dit Chirojaar met het 

bekendmakingsdansje en toen jullie eindelijk ontdekten wie jullie nieuwe 

leidsters waren, konden wij ook alle vier ons mooi geel koord aan onze rok 

hangen. JOEPIEEEE 

Het Chirojaar kon al helemaal niet meer stuk toen jullie ons prachtige 

heem zagen.  

“Huh is ons heem echt nen bak?”       

Enkele weken geleden trokken we allemaal onze stapschoenen aan, 

waaaant we speelden bendeke achter bendeke. Iedereen deed z’n best 

om de moeilijkste opdrachten te verzinnen voor het andere team: “Waar 

kunnen we die post-it verstoppen?”. En wanneer de achtervolgers heeeel 

dicht kwamen dan bleef iedereen muisstil zodat we niet gevonden zouden 

worden. 

Een tijdje geleden regende het heel hard en gelukkig konden we toen een 

heem van de KSA gebruiken. Daar speelden we dan het spannende 

spinnenweb en bommenveld. Jullie moesten in het spinnenweb kaartjes 

verzamelen die jullie na het spel konden inwisselen voor een lekkere 

warme chocomelk. Maaaar pas op als je team verloor in een minigame 

moesten jullie allemaal naar het bommenveld en als je hier niet goed 

oplette kon je je kaartjes weer verliezen. Gelukkig was er genoeg 

chocomelk voor iedereen!! 

Tijdens het levenswegspel toverden we jullie om in Andy, Philippe, Els, 

John, Dave, Veronique, Linda en nog zoveeeel meer. Nadat iedereen een 

partner en job had gevonden, was het hoog tijd om wat geld te verdienen. 

Jullie werden al snel rijk door alle opdrachten goed uit te voeren. 

MAAAAAR toen kwam de lotto. Iedereen durfde wat van zijn verdiende 

geld in te zetten om kans te maken op de Jackpottttt. Wie zou hem 

winnennnn? 



Ook konden we de intrede van de Sint in Wevelgem niet missen dit jaar. 

We gingen allemaal naar het oud zwembad waar we onder andere 

vlaggetjes maakten om de Sint te begroeten toen hij eindelijk aankwam in 

het park. 

De echte voetbalfans onder jullie konden ook samen met een paar andere 

groepen naar de match tegen Marokko kijken op het WK. Met de iets 

minder echte voetbalfans speelden we een hoop spelletjes (uiteindelijk 

had bijna iedereen mooie zwarte bollen op zijn hoofd haha). 

 

Wij kijken al uit naar wat we nog allemaal gaan beleven dit Chirojaar!! 

Vele groetjes van jullie leidsters xxx 

Anna, Britt, Lieze en Nynke 

 

 

 

 



Rakwi’s 

Lieve Rakwi’s 

Amai het eerste deel van het chirojaar zit er alweer bijna op, tijd vliegt wanneer 
je plezier hebt. En wat voor een plezier hebben we al gehad! We speelden al 
kwartet, quizten erop los, vonden de moordenaar van Josje en zo veel meer.  

Na lang wachten was het daar dan ons weekend. We trokken richten Meulebeke 
en vulden onze maagjes met heerlijke wraps. Njom njom. We begonnen onze 
zaterdag met een lekker ontbijt, amai die boterhammen zijn lekker. We zochten 
de piratenschat en wat een moeilijke puzzel was me dat? Gelukkig konden jullie 
op een beetje hulp van de kapiteins rekenen. Het was uiteindelijk Jitske die de 
schat vond, en het was een pretpakket voor een geweldig feestje! 
zaterdagmiddag lieten we jullie hersenen kraken en stelden we jullie evenwicht 
op de proef. We aten een lekkere suikerwafel en waren weer klaar voor een 
nieuw spel “zeeslag deluxe”. Jullie verzamelden enorm veel pingpongballetjes 
en konden zo de boten van het andere team vinden. Goed gedaan! We sloten 
de dag af met een feestje. We waren onder de indruk van jullie danspasjes, dat 
beloofd voor later ;)   

Wist je dat: 

★ Auke haar valies al een maand op voorhand klaar was 

★ Jullie heel vaak turnoefeningen doen 

★ Jullie echt niet goed kunnen zoeken #ma leidster we vinden er echt geen 
meer  

★ De rakwi’s prins en paard zeggen tegen paard en ruiter 

★ Leidster Aue koorddanseres is 

★ Elena  door haar bed is gevallen 

★ Lona bang was dat er een clown in de kamer ging staan 

★ Jullie heel slecht zijn in deuren toe doen 

★ Féline macaroni met ketchup eet 

★ Jullie super leuke leden zijn! 

Lots of love,  

Aue, Jente en Nore 



Kwiks 

Dag allerleukste kwiks, 

Nu jullie laatstejaars zijn mag het een keer iets anders zijn hé… een 

katootje die jullie zelf mogen invullen       

Wist je dat… 

★ Maya super goed kan …………. 

★ Jullie echt altijd tussen ……… vuren willen spelen 

#blijvenproberen! 

★ …….. is de beste in PimPamPet 

★ ………… spelen nooit vals 

★ Ongeluk in het spel is geluk in de …………… Noor! #junglespeed 

★ Jullie niet graag ……………… lusten #bezoekaandesint 

★ Kaarsjes uitblazen doen we niet met mond, maar met onze 

……………….. natuurlijk 

★ Marie D heel lenig is, dat hebben we gezien in ……………….. 

★ Jullie dringend het kwiks……………… moeten leren!  

★ We op het weekend gaan van 1 …………. en het is geen mopje       

 

We verlangen al!! Xoxo jullie leidsters 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T W I S T E R E N A 

D S C H O  E N E  N L 

E C T B M I A M P I 

I J V L I R P A K E 

L E I D S T E R S F 

X Z E Q U T N G G D 

E W R L I M B O I E 

O N E T I U R P S F 



Tippers 
 

Hey liefste Tippertjes (of eigenlijk al Tippers) 
 

We zijn al een heel stuk verder in dit chirojaar, maar dankzij al onze varia 
momenten op het einde van elke zondagnamiddag hebben we jullie toch 
al wat beter leren kennen. 
 

Voor jullie begon de spanning over de vraag ‘Wie zijn mijn leidsters?’ al 
wat vroeger. Jullie verkregen vele tips via ons Instagramaccount. Dankzij 
onze prachtige dans met sjaals kwamen jullie te weten wie wij echt waren. 
Oma Georgette, oma Claudine, oma Gerda en oma Josephine (dit is ook 
de volgorde van groot naar klein). 
 

Na het eerste spel wisten jullie al meteen onze levensweg van baby tot 
leidster. De week erop toonden jullie wie jullie echt waren op de Braderie. 
Jullie dansten op de zangkunsten van onze prachtige ster Sade. Toen 
kwam de doop er aan. Sommige waren bang om vies te worden en andere 
konden het niet laten om zich nog meer te besmeuren met vieze restjes 
(onze excuses voor de ouders waarvan de douche heel erg stonk). Enkele 
weken later kregen jullie lekkere warme chocolademelk als 16-uurtje. Wie 
het recept wil: warm water op, doe er Nesquik bij, voeg ook kristalsuiker 
toe, dan nog veel kleine melkjes en als kers op de taart een marshmallow. 
We noemen het geïmproviseerd chocowater. Daarna gingen jullie op 
schriktocht in het donker. Wij denken dat Rozan zich het meest 
geamuseerd heeft (dankjewel Rozan voor de oorsuizen). Verder speelden 
we nog een muziekquiz en toonden jullie hoe grote fan jullie waren van 
K3. Als afsluiter was er nog de vlaggenroof. Jullie waren enorm fanatiek. 
 

We vinden het geweldig dat jullie zo talrijk aanwezig zijn en jullie zo goed 
meedoen met de spelletjes (tenminste als jullie er zin in hebben). Mede 
mogelijk gemaakt door alle tippers: aandachtige Alice, Babbelgat Bente, 
Cute Cathérine, Joviale Jeanne, Ruikende (grapje x) Rozan, Sympathieke 
Stien, Dulle Diede, Dansende Ditte, Mega Merel, Slimme Suze, 
Meelevende Maya, Chique Charlotte, spraakzame Sade, 
Adembenemende Astrid, Positieve Pippa, avontuurlijke Axelle, Modieuze 
Mare, Jeugdige Jene, Hulpvaardige  Hanne, Fiere Floor, Jolige June, 
Leutige Lize, Moedige Marthe, Plezierige Poppeline, Spontane Saphira, 
Interessante Inas,  Kalme Katoo, en Loyale Lilly, Amusante Anna. 
 

Vele groetjes van jullie leidsters Luka, Eva, Mila en Ylise xx 

 

PS: neem eens een foto mee van één van je grootouders  



Tiptiens 

 
We zijn weeral enkele maanden verder in het Chirojaar en jullie beginnen 
zich stilaan te ontpoppen tot echte tip10's! Het startte in september met de 
doop. Daar bewezen jullie al dat jullie niet bang zijn om vuil te worden.  
#wnr doen we nog eens chocomelkmulle? Het werd voor ons toen ook 
duidelijk dat we te maken hebben met een competitieve, enthousiaste 
bende en dat bewijzen jullie nog steeds elke week #we love da 
enthousiasme houden zo! <3 
Daarnaast krijgen jullie ook elke maand een opdracht van ons. Proficiat 
aan Nina die ons heem zo mooi versierde en aan alle overblijvers van drop 
the flag! Het spel van november 'schrok' jullie een beetje af zeker? Geen 
probleem dat was gewoon eventjes een kleine pauze;) in december 
vliegen we er weer met z'n allen tegenaan!  
Helaas hoort werken ook bij het Tiptien zijn... maar dat doen jullie echt 
super goed!  
#mooie taartjes op Chiromeating #uitverkocht op de markt #stemdozen 
gevuld al dan niet met een foutje he Noora;)) #merci #ons voorkamp wordt 
superleuk!  
Jullie hebben dus al alle kwaliteiten om een volwaardige Tiptien te zijn. 
Alleen missen jullie nog 1 iets;) ondanks het spelletje moeten jullie toch 
nog veeeel oefenen op het tiptienlied. Weet je nog?: met een lach en een 
traan....  
Om af te sluiten doen we nog eens een throwback naar de kern. Wij 
vonden het alvast super gezellig en voor herhaling vatbaar.  
PS: suggesties voor de volgende maaltijd altijd welkom;)  
Hopelijk zijn jullie ook al een beetje bekomen van onze schriktocht. Onze 
oren zijn net gestopt met tuuten van jullie getier;)) 
 
Hier nog enkele wist-je-datjes: 

★ Wist je dat Nina gevallen is met haar fiets 

★ Wist je dat Myra bere vaak viel bij kruisstoel 

★ Wist je dat Lara viel van alle stoelen tijdens het kaarsjesspel 

★ Wist je dat alle Tiptiens al hebben gedronken       

★ Wist je dat alle Tiptiens sturen met een jongen, maar ze hebben 
geen fix hoor 

★ Wist je dat sommige zich niet zo goed kunnen oriënteren in 
Wevelgem (wat deden jullie in Lauwe haha) 

★ Wist je dat Noora, Enna, Fran en Nina toch wel valsspelerkes zijn 
‘ma valsspelen is ook spelen’ 

★ Wist je dat Enna en Fran graag met smarties smijten 



★ Wist je dat Emma zowel met haar neef, broer en vriendje tegelijk is? 
Whut? 

 
Wij verlangen alvast naar de rest van het jaar met jullie!  
We love you  
XOXO Bente, Julie, Ireen, Ellen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aspi’s 
 
Hey liefste leukste wildste aspi’s <3 

Het eerste semester zit er helaas al op. We hebben ons al enorm 

geamuseerd met jullie en al veel gelachen. Maar jullie hebben ook al heel 

veel wilde dingen uitgestoken, dat had Sinterklaas wel gezien he       Aspi 

zijn is fijn, dat hebben jullie hopelijk al gemerkt. Maar aspi zijn betekent 

ook soms werken, voor ons goede doel uiteraard. We zijn heel blij dat jullie 

al op zoveel evenementen enthousiast geholpen hebben. Tis niet altijd 

even leuk, maar het hoort erbij. Hoe meer evenementen we nog doen, hoe 

leuker ons voorkamp wordt. Vergeet dit niet voor het tweede semester! 

      Er staan natuurlijk ook nog heel veel leuke dingen te wachten voor de 

rest van het jaar. Te beginnen met leefweek en Aspilicious. Stiekem kijken 

we ook al uit naar kamp, maar das nog efkes wachten he.  

Hier een kruiswoordraadsel waarmee we gaan testen hoe goed jullie 

opgelet hebben in het eerste semester. De eerste die het volledig juist 

doorstuurt naar ons, wint een prijs!!! Succes xx 

 

Op de volgende pagina kan je de antwoorden invullen, spanneeeeend!! 

 

Heel veel succes met jullie examens, doe jullie best en maak ons trots!!! 

Dan proberen wij jullie in januari ook trots te maken. Wens ons ook succes, 

dat we met 3 leidsters mee kunnen op kamp….  



We zijn helemaal klaar voor een nog leuker tweede semester met jullie, 

we love you, jullie zijn de leukste aspi’s waar we al leiding aan hebben 

gegeven xxx (en ook de enige hehehe) 

Doeiiiiiiii 

Kusjes van Anke, Bo en Fran xxxxxx 



Algemene info  

Sociale media 

Like onze Facebookpagina en blijf op de hoogte van alle 
nieuwtjes en informatie! Bij vragen kunt u steeds een berichtje 
sturen naar onze pagina. Op deze pagina verschijnen ook de 
weekend- en kampfoto’s. Indien u niet wenst dat uw dochter 
op de facebookpagina verschijnt, geef ons dan gerust een 
seintje!  

➔ https://www.facebook.com/ChiromeisjesWevelgem 

 

 

Ook op Instagram zijn jullie leidster actief. Op onze 
instagrampagina plaatsen wij regelmatig een foto. De 
belangrijkste informatie kunnen jullie hier ook op terugvinden. 

➔ https://www.instagram.com/chiromeisjeswevelgem/  

 

Sinds enkele jaren hebben wij ook een website. Op 
onze website kan u meer informatie vinden over onze 
werking en kan u ook onze kalender raadplegen. 

→ https://www.chirowevelgem.be/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chirowevelgem.be/


UiTPAS 

Sinds enkele jaren werken wij samen met de 
UiTPAS in Vlaanderen. Iedereen kan deze 
aanvragen bij o.a. de jeugddienst. 

 

 

Wat ben je daar dan mee? 

• Telkens je aan een UiTPAS-activiteit deelneemt, kan je punten 
sparen. 

• Deze punten kan je inruilen voor extra voordelen bij alle 
deelnemende organisaties. 

• Mensen met een kansenstatuut hebben recht op sterk verminderde 
tarieven bij aankoop én deelname aan UiTPAS-activiteiten 
(jaarinschrijving Chiro, Chirokamp en -weekend). 

Heb je er eentje? Aarzel dan niet om de hoofdleiding of financiële VB aan 
te spreken! 
 

Trooper 

Gratis Chiromeisjes Wevelgem steunen? Dat kan 
via Trooper! 

Hoe werkt Trooper nu? 

1. Wij hebben met Chiromeisjes Wevelgem een unieke Trooperpagina. 
2. Op deze pagina staan links naar webshops. 
3. Als je via de links op onze Trooperpagina naar een webshop surft, 

weet de shop welke vereniging je wil steunen. 
4. De link doet het werk en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal 

shopt, zonder ook maar €1 extra uit te geven. 
5. Voor elke aankoop die jij doet, gaat er een procentje naar de Chiro. 

Dus, wil jij ons graag steunen? Surf dan voor je volgende aankoop even 
naar onze Trooperpagina! Zal je vergeten hieraan te denken? Installeer 
dan de “Trooperbot” op Google Chrome. Deze geeft je een melding zodra 
je surft op een website die aan deze actie meedoet! 

Alvast bedankt! 

 → https://www.trooper.be/chiromeisjeswevelgem  

https://www.trooper.be/chiromeisjeswevelgem


Spaaracties  

Om opnieuw op kamp van gratis pasta te kunnen 
smullen hebben wij jullie hulp nodig! Je kan ons helpen 
door de barcodes van alle Soubry pasta verpakkingen 
te verzamelen en te bezorgen aan de leidsters. Meer 
info vind je bij de leiding of op www.soubryopkamp.be.  

 

 

 

Ook dit jaar sparen we weer mee met de spaaractie van 
Joyvalle! Spaar de flapjes van de Joyvalle melkkartons 
en zo kunnen wij op kamp gaan met gratis Joyvalle 
melk. Per 10 flapjes krijgen wij 1 liter melk gratis mee 
op kamp. Dus sparen maar!  

 

We willen een warme oproep doen aan alle leden, 
ouders, vrienden, kennissen, buren en sympathisanten 

van onze Chiro om met ons mee te sparen.  

Houd onze Facebookpagina in de gaten om te weten wanneer deze acties 
van start gaan. Alvast bedankt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uniform 

Wie aan de Chiro denkt, denkt natuurlijk aan ons mooie uniform. Wij 
verwachten dat alle leden vanaf de rakwi’s (5de leerjaar) volledig in 
Chirokleren zijn uitgerust.  

 

 

Wij als Chiromeisjes Wevelgem hebben ook een eigen trui, een eigen T-
shirt én een eigen paar kousen! Deze zien er als volgt uit: 

 

 

Als uw dochter nog een oude Chirotrui heeft, vormt dit absoluut geen 
probleem. 

Alle Chirokleren kunnen aangekocht worden bij Geert en Ilse Verschuere-
Calland. Hiervoor dienen jullie eerst een afspraak te maken. 

E-mail: geert.verschuere@proximus.be 

Adres: Akkerwindestraat 3, 8560 Wevelgem  

 

mailto:geert.verschuere@proximus.be


Evenementen 

 

ASPILICIOUS KINDERFUIF: 

ZATERDAG 18 MAART 14U – 17U 

INKOM + ZAKJE CHIPS + DRANKJE: €3 



Spelletjes 



 


