
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Voorwoord 

 
 
Dag liefste chiro vrienden en vriendinnen 

 

De eerste paar maanden van het chirojaar zijn alweer voorbij "#$ 

Gelukkig komen er nog veel meer leuke zondagen aan! 

 

Nu dat het nieuwe jaar goed begonnen is, 

wensen we jullie een heel gelukkig nieuwjaar vol met geweldige 
chiromomentjes.  

 
Wij hebben alvast heel wat in petto voor jullie! 

 

Geniet van ’t dingske.  

Veel lees- en speelplezier! 

 

De leiding van chiromeisjes Kiewit! 

 

  



Sloebers 

 
Sloebers 

De eerste dag van het chirojaar,  

Werden sloebers piraten, echt waar! 

WOW, moet je al die nieuwe gezichten eens zien, 

Voor spelen en ravotten krijgen ze een dikke 10 op 10! 

Zo zijn ze eens in het sprookjesbos beland, 

En waren er geen smurfen meer in smurfenland. 

De lieve sloebers zijn ook heel sportief, 

Na een tochtje door Kiewit waren ze nog steeds heel 
actief! 

 

De sloebers lieten ook wel eens van zicht horen, 

Tijdens het lawaai-spel voelde we dat aan onze oren. 

Aan de olympische sloeber-spelen deden we ook mee, 

We gingen voor de 1e plaats en niet n°2.  

 

De eerhoorn was zijn kleuren kwijt, 

Maar geen spijt, de sloebers vonden ze terug op tijd. 

Estafette vonden we super fijn, 

We gingen zo snel als een trein. 

Bij kerstmis kregen we een keer alle leiding, 

De kersteditie was daarvan de aanleiding. 

 

 

 
 

 
  



Speelclub 

Lieve speelclubs, 

 

Elke zondag staan jullie weer paraat om er vol enthousiasme tegenaan te gaan! Of we nu hockeyen, 
records proberen te verbreken, beroepen uitproberen, … jullie kunnen het allemaal! Om even terug 
te blikken op wat we al allemaal hebben gedaan dit jaar, hebben we een woordzoeker voor jullie 
gemaakt. Probeer hem maar eens in te vullen ;)  

 

We kijken enorm uit naar de rest van het jaar met jullie. 

 

Dikke kussen,  

Leidster Kato, Hanne en Liesbeth  

 

  



Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker? 

K Q C Q Q S H O Y U L G Y S R K S W 

C V E R R G H A N N E A G K J P E P 

I R U D O L F V N I E U W J A A R B 

T V E I L R K C Ç H R E G O N O V C 

S H L A H I B A B W W K E S S M L H 

Y S E X C Q V W Y D H F X R I V I R 

E P M Q I A V A K A N T I E M V E I 

K E W J U C Y N S F J I Y U T Y S S 

C E G X C J L E X Z D Q D O S J B T 

O L E G I K E F X G R U Q D R O E U 

H C E V A T H X A K L R N O E V T S 

D L P J D C S D S R R B Y V K C H K 

H U V R D N N F P J I Z P G V B U O 

G B Q A Y O O R I H C J R D W X V N 

M V Y R Z O B K S K A T O X X N A I 

G I I V N Q J Q W Y X C P Y I H I N 

K I L A J K E R S T B O O M J F Y G 

G B H D C S I H N Y D W I G P F C N 

 

 

•  CHIRO 

 

 

•  CHRISTUSKONING 

 

 

•  HANNE 

•  HOCKEYSTICK •  KATO •  KERSTBOOM 

•  KERSTMIS •  LIESBETH •  NIEUWJAAR 

•  RUDOLF •  SPEELCLUB •  VAKANTIE 

•  ZONDAG •  ÇAVA  



Kwiks 

Vanaf de eerste zondag vinden we jullie een groep vol fantastische meisjes. Samen hebben we al 
heel wat leuke momenten beleeft. Eens kijken of jullie nog weten wat we het afgelopen half jaar 
allemaal gedaan hebben. Kunnen jullie het kruiswoordraadsel invullen? Op het einde vind je in de 
vetgedrukte vakjes een activiteit die we dit jaar gedaan hebben. Bij de ij mag je de i en de j in een 
apart vakje zetten. Veel succes! Xxx Joke en Ellen 

Wie vindt dat jullie dit jaar weer flink zijn geweest? Hij is ons een bezoekje op de Chiro komen 
brengen. Alvorens hebben we ons goed geamuseerd samen met de jongens. Wie ben ik? Mijn naam 
mag je invullen in de eerste rij in het kruiswoordraadsel. 

Tijdens een Chirozondag hebben van jullie ware dames gemaakt, jullie hebben jezelf moeten 
voorstellen, je mogen verkleden, opdrachten uitgevoerd en zoveel meer dit waren de kwiks…………. 
Vul het antwoord in in de tweede rij. 

Ook dit Chirojaar zijn jullie lekker kunnen komen smullen op onze ….. Dat is ook het antwoord bij de 
derde in het kruiswoordraadsel. 

Omdat wij allemaal zo goede vriendinnen zijn van elkaar hebben wij voor elkaar een heel mooi 
vriendschaps…… gemaakt. Dit is het antwoord bij rij nummer 4. 

Jullie zijn als echt grote dames de buurt ingetrokken om onze lekker …. Van op de stoep de verkopen. 
Het antwoord mag je invullen bij  rij nummertje 5.  

Tijdens Christus koning zongen jullie in de kerk allemaal uit volle borst mee met het jaarthema lied, 
maar kennen jullie dat nog steeds? Vul  de puntjes aan: Hé het is cava als het … minder gaat. Het woord 
dat je hebt ingevuld is meteen ook het antwoord bij rij 6 in het kruiswoordraadsel.  

De allereerste zondag wisten jullie nog niet wie wij waren. Jullie vertrokken op pad en speelden een 
groot Cluedo spel. Voor we het wisten hadden jullie ons gevonden. Nu is onze vraag aan jullie: waar 
zaten wij in spanning op jullie te wachten? Dit is ook het antwoord bij rij 7 in het kruiswoordraadsel.  

Tijdens het giga gezelschapsspelen spel speelden we enkele gezelschapspelen in XL formaat. Een van 
de spelletjes heten dan wel mens …………… , toch hebben we ons allemaal een beetje geërgerd %&'( . 
Wat je op de puntjes kan invullen mag je ook invullen in het kruiswoordraadsel bij rij 8.  

In december hadden we een sportieve zondag en hielden we de grote kwiks olympische spelen. Jullie 
blonken stuk voor stuk uit in alle sporten. Voor één van de sporten hadden we een cadeau van de Sint 
nodig. Weten jullie nog welk cadeau dat was? Dit is ook het antwoord bij rij 9 in het kruiswoordraadsel. 

Na 11 november weten we dat jullie niet altijd even voorzichtig zijn. Althans sommige onder jullie toch. 
Tijdens het “breek je ei niet spel” moest zelfs het reserve ei (of Janine 2.0 voor de vrienden) er aan 
geloven. We hebben toen iets anders gebruikt dan een ei om toch verder te kunnen spelen. Weten 
jullie nog wat dat was? Dit is ook het antwoord bij rij 10 in het kruiswoordraadsel.  

Bij de kwiks is het elk vier-uur hetzelfde liedje. Allé hetzelfde programma dan toch, de liedjes mogen 
de kandidaten zelf kiezen. Jaja jullie voelen hem al aankomen! De laatste vraag luidt als volgt: welk 
programma doen jullie elk vier-uur na? Het antwoord mag je invullen in het kruiswoordraadsel bij rij  
11.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

  



Titi’s 

Dag lieve Titi’s! Marl en Meud hebben als trotste leidsters van deze zotte bende al heel wat met jullie 
meegemaakt. Omdat tekstjes schrijven niet nonze sterkste kant is maar we wel héél graag even alles 
overlopen, hebben wij voor jullie de GROOOOOOTE titi-woordzoeker gemaakt! Natuurlijk moet die 
niet al te simpel zijn ;) Onder de woordzoeker staan tips over het woordje dat je moet zoeken. 
Wedden dat onze titi’s dat keigoed gaan kunnen?! 

Heel veel succes en zoen zoen zoen van ons!!!! 



PS: moest het toch een beetje moeilijk zijn, hebben we de woordjes die je moet zoeken ook 
onderaan, ondersteboven gezet.  

1. Op de eerste zondag stond er een grote verassing klaar voor jullie, jullie werden namelijk … 
2. Waar zaten Maud en Marlies verstopt op de eerste chiro zondag? 
3. Welke leidster is onlangs voor een kort kapsel gegaan? 
4. Welke leidster vindt warme voetjes echt het allerbelangrijkste dat er is?  
5. Vorige zondag speelden we een leuk spel waarbij jullie de boten van de andere ploeg 

moesten veroveren, maar hoe heet dat spel weer?  
6. Wat voor lekkers kregen jullie tijdens het stadspel als 4uurtje? 
7. Met hoeveel leden zijn we in totaal?   
8. In welke attractie gingen de meeste titi’s op de kermis?  
9. Welk speelden we op de kermis?  
10. Jullie zijn de … leden?   
11. In welk spel moesten jullie strijden om jullie droomman?  
12. Wat was de andere attractie waar de titi’s in gingen? 
13. Wie had een beetje moeite met de hakken van marlies aan te doen in ons modellenspel?  
14. Wat doen wij stiekem het allerliefst op de chiro? 
15. Waar kijken wij echt mega superduper keihard naar uit???? 

 

 

 

  

1.Titis 
2.Platwijers 
3.Marlies 
4.Maud 
5.Zeeslag 
6.Wafel 
7.Achttien 
8.Shaker 
9.Kermismonopoly 
10.Allerleukste 
11.Relatiebureau 
12.Eclipse  
13.Zoya  
14.Eten  
15.Bivak  



Aspi’s 

1 januari 2019 Hasselt  

Lieve aspi’s,  

Het is weer een nieuw (chiro)jaar,  

Dus hier staan wij dan met ons briefje klaar. 

Wij vinden het nog altijd superfijn, 

Om jullie leidsters te zijn! 

In 2018 hadden we al veel plezier,  

We sommen even wat momenten op voor extra vertier! 

Het begon allemaal met een heuse zoektocht,  

Toen jullie ons vonden waren we meteen al aan jullie verkocht.  

Daarna volgde een klassiek kermisspel,  

Smoutebollen smullen, dat kunnen ze wel!  

En bij enkel smoutebollen is het niet gebleven,  

Al geven we het zelf toe we vergeten jullie soms wat te weinig lekkers te geven…  

Spelletje hier en spelletje daar,  

Maar met enkel spelletjes zijn we niet klaar. 

We gingen ook snoepzakjes verkopen en klusjes doen om wat bij te verdienen, 

Bedankt voor jullie inzet zo kunnen wij een leuk bivak voor jullie uit kienen!  

2019 is nu aangekomen,  

Daar kunnen we niet aan ontkomen!  

Wij wensen jullie een jaar met extra veel leuke momenten, 

En door jullie hulp ook een jaar met veel centen.  

Wij wensen jullie een jaar met zoete zondagen,  

Waarop we ons niet altijd goed moeten gedragen! 

Wij wensen jullie een jaar met veel feestgelegeheid,  

Een jaar dat jullie herinneren voor altijd! 

Aan dat jaar willen wij graag bijdragen,  

We doen er alles aan om dit jaar te doen slagen.  

Of het nu een lach is of een traan,  

Weet dat wij altijd voor jullie klaar zullen staan. 

Wij houden van jullie met ons hele chirohart,  



En het chirojaar is nog maar net van start! 

Veel liefs van jullie kapoenen,  

Elien en Chloë 

Xxxxxxxxxxxxxx 

 

  



Spelletjestijd! 

 

 

  





 
 

 
 

  



 

Mopjes! 

Lachen, Gieren, Brullen 

Jantje komt bij de kapper 
- “hoe wil je je haar geknipt jantje?”  
- “zoals papa, met een gat in het midden!” 
 

De poetsvrouw laat een Chinese vaas  vallen 
De heer des huizes roept: 
- “Wat doe je nu?” “Dat was een vaas uit 1610!” 
- “Oef!” Zegt de poetsvrouw “Ik dacht dat dat een nieuwe was.” 
 

In de rechtbank: 
Advocaat: “U wordt beschuldigd van het stelen van een motorvoertuig. Hebt u getuigen?" 
Beklaagde: "Neen, ik neem nooit getuigen mee als ik ga stelen." 
 

Twee vogels zitten in een boom te kijken hoe een schildpad 
elke keer weer uit een boom springt en met zijn poten wappert.  
Na een tijdje zegt de ene vogel tegen de ander: "schat, ik denk 
dat we hem nu maar moeten vertellen dat hij is geadopteerd." 
 

Als Batman op nummer 54 woont, Superman op nummer 56 en Spiderman op nummer 60, 
wie woont er dan op nummer 58? 

 
 

Er komt een man bij de dokter. “Is vergif dodelijk?”, vraagt hij. 
“Ik denk het niet”, antwoordt de dokter. “Ik heb nog nooit een 
patiënt horen klagen daarover.” 
 

Er zitten 2 vliegen op de kale kop van een oude man zegt de een tegen de ander: 
"Weet je nog dat we hier vroeger verstoppertje speelden". 
 

Er lagen een man en een vrouw op het strand bruin te bakken 
zegt de man tegen de vrouw: "dat was een lekker windje"  
Zegt de vrouw: "zal ik er nog een laten dan?" 

 
  

buurman 



Leiding 

 
Sloebers 

Phoebe Goessens 0475 27 78 30 phoebe@chiromeisjeskiewit.be 
Yenthe Theunissen 0495 36 86 66 yenthe@chiromeisjeskiewit.be 
Janne Claes 0472 78 93 41 janne@chiromeisjeskiewit.be 

 

Speelclubs 

Liesbeth Pollaris 0471 76 11 15 liesbeth@chiromeisjeskiewit.be 
Kato Pieters 0495 36 86 66 kato@chiromeisjeskiewit.be 
Hanne Colemont 0493 10 97 38 hanne@chiromeisjeskiewit.be 

 

Kwiks 

Ellen Hannes 0468 29 34 96 ellen@chiromeisjeskiewit.be 
Joke Joris 0474 20 53 54 joke@chiromeisjeskiewit.be 

 

Titi’s 

Maud Timmermans 0491 59 99 12 maud@chiromeisjeskiewit.be 
Marlies Smeets 0495 65 28 86 marlies@chiromeisjeskiewit.be 

 

Aspi’s 

Elien Smeets 0498 01 83 17 elien@chiromeisjeskiewit.be 
Chloë Goessens 0496 99 93 89 chloe@chiromeisjeskiewit.be 

 

 

  



Nieuws 

• Sinterklaas heeft ons dit jaar weer geweldig leuke dingen gebracht. Vanaf 
nu kunnen de leden genieten van leuke hockeysticks en een nieuwe 

honkbalknuppel. Hier zullen we nog veel leuke zondagen mee spelen. 
Dankjewel Sinterklaas! 

 

 

• Oud leidster Manon bracht ons het geweldige nieuws dat ze gaat 
samenwonen. )*+, Proficiat! 

 

 

 

• De aspi’s namen laatst een dagje de rol van leidster over. Aan de 
gezichten van de leden te zien deden ze het geweldig. Dat belooft voor 

volgend jaar.  

 

 

 

• De winst van soep op de stoep dit jaar is ………. 250 euro! Chiromeisjes 
Kiewit geeft dus 250 euro volledig aan Welzijnszorg! Bedankt lieve 

ouders/buren/sympathisanten/… om zo voltallig onze soep te komen 
proeven! 

 

 

 

• De leiding zit in januari helaas volop in de examens. Gelukkig kunnen we 
rekenen op de hulp van onze lieve goudleiding! Er zal dus nog steeds 
chiro zijn, alleen zullen de leden tijdelijk andere leuke leiding hebben 

deze maand! 



Facebook, website en e-mailadres 

 
FACEBOOK: www.facebook.com/chirom.kiewit 
Geef bij de zoekfunctie in: “Chiro-m Kiewit”.  
Wij voegen jullie toe als vriend en klaar is kees! 
 
 
WEBSITE: www.chiromeisjeskiewit.be  
op deze website vindt u data, info en alle gegevens van de leiding! 
 

E-MAILADRES: info@chiromeisjeskiewit.be  
Bij vragen/problemen! Lees de e-mails die wij versturen steeds aandachtig. 
Indien u nog geen e-mails ontvangt, gelieve uw e-mailadres door te geven 
aan de leiding! 

 
 

Hoofdleiding 
Liesbeth Pollaris (0471 76 11 15) en Kato Pieters (0477 30 32 60). Bij vragen of problemen 

kunnen jullie steeds bij hen terecht! 
 

 
 
 

  



Belangrijke data! 

 
Februari 

3 februari: chiro 

10 februari: chiro 

17 februari: chiro 

24 februari: chiro 

Maart 
3 maart: geen chiro, de leiding doet grote kuis en zorgt dat de lokalen weer spik en span zijn! 

10 maart: chiro 

17 maart: chiro 

22 maart: SHOT YOU DOWN, de fuif van de leiding! 

24 maart: chiro 

31 maart: geen chiro, maar wel ouderavond! Meer info volgt via mail. 

April 
5-7 april: Keti-Aspi weekend voor onze tiptiens en aspi’s! 

 
7 april: chiro 

 
14 april: geen chiro, de leiding bereidt bivak voor, spannend!!! 

 
21 april: chiro 

 
22 april: chiro – paaseditie! 

 
 

	 	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Met	dank	aan	Paperclip,	Zonhoven. 


