
 

 

 

 

 

 

Werkjaar 2020-2021 * Editie 1!     JEPLA! 'T IS WEER VAN DA 



  



WOORDJE VOORAF 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Hallo ouders, leden en sympathisanten!!                                                             
Het is weer zover!! Ons super mega fantastische chirojaar is weer van start gegaan!   Dat 
het een bijzonder jaar wordt staat al vast maar we gaan er alles aandoen om er een 
geweldige tijd van te maken 

Het vorige jaar hebben we afgesloten met niet 1 maar 2 geweldige kampen. Hierbij 
nogmaals dank aan alle kinderen voor hun enthousiasme, de creativiteit van de leiding 
(zeker in deze periode), onze VB voor de bijstand, het vertrouwen van de ouders en het 
overheerlijke eten van de keukenploeg. Zonder jullie allemaal hadden we het jaar nooit zo 
mooi kunnen afsluiten! 

Een nieuw jaar betekent ook helaas afscheid nemen van enkele gevestigde waarden binnen 
onze ploeg. Fien, Koen en Hannelore bij deze willen we jullie bedanken voor de geweldige 
jaren en jullie eindeloze inzet voor de chiro. We wensen jullie nog veel geluk en spring af 
en toe nog eens binnen op de chiro  . Naast afscheid nemen verwelkomen we ook weer 
enkele kanjers, die met een gigantisch enthousiasme een geweldige leidingscarrière 
tegemoet gaan. Kato, Maarten, Yentl en Robin we wensen jullie veel succes maar vooral 
veel plezier! 

Een nieuw jaar wil naast nieuwe leiding ook zeggen dat er nieuwe taken zijn. En dusssss 
een nieuwe redactie!!!!!! Wij gaan ons uiterste best doen om dit jaar weer geweldige 
edities te schrijven. 

Verder in dit boekje vind je wie je leiding is spannendddddddd. We houden jullie niet 
langer in spanning. Ga maar snel kijken   

 

XOXO 

 

  



VEEBEE 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Dag iedereen,  
 

De zomervakantie zit er voor de meesten onder ons alweer effe op, en dan willen we in de 
eerste plaats met plezier nog eens terugblikken op ons kamp in Hechtel-Eksel. 
Toegegeven, geen kamp zoals anders, af en toe ook zelfs een beetje ‘raar’ aanvoelend met 
alle maatregelen, werking in bubbels, afstand houden,… Maar alles went, en gelukkig was 
er wel zoals op alle andere kampen, één grote constante, iedereen heeft zich alweer 
geweldig geamuseerd en we vonden daardoor allemaal dat het veel te snel voorbij was. 
Een welgemeende dank u aan iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt en ervoor gezorgd 
heeft dat alles veilig is verlopen, de leiding op de eerste plaats, maar ook keukenploeg en 
leden. 
 

September wil ook zeggen dat het nieuwe werkjaar zich aankondigt. Na alweer wat 
onzekerheid over de heropstart van onze activiteiten, zijn we bijzonder blij dat we er 
vanaf nu opnieuw stevig kunnen voor gaan. Zoals jullie al wel vernomen hebben 
ondertussen via onze website en/of facebook-pagina, zullen de chiro-zondagen er net iets 
anders uitzien met gescheiden activiteiten voor jongste en oudste afdelingen, en lichtjes 
aangepaste uren. De reden hiervoor is uiteraard dat we enzerzijds onze activiteiten zo 
veilig en corona-proof mogelijk willen laten verlopen, en anderzijds voor al onze leden een 
wekelijks aanbod willen garanderen. Even aanpassen dus, maar het belooft alweer een 
fantastisch jaar te worden  ! 
 

Helaas betekent een nieuw werkjaar ook dat we spijtig genoeg afscheid moeten nemen van 
een aantal leid(st)ers  . Kanjers die zich stuk voor stuk met hart en ziel hebben ingezet 
voor onze Moorselse Chiro. Fien zal voortaan haar geliefde cuties van Sloepi’s moeten 
missen, Hannelore moet zonder onze grootste kindjes, de Aspietjes, door het leven en 
Koen moet het stellen zonder zijn stoere Tito’s (en Lena uiteraard  ). Heel erg bedankt 
voor al die mooie jaren, we zullen jullie vanzelfsprekend missen, maar we koesteren 
vooral de vele mooie momenten en herinneringen!  
 

Gelukkig wordt er voor sterke opvolging gezocht. Kato, Maarten, Yentl en Robin hebben 
het onbezorgde Aspi-leven vaarwel gezegd en mogen zich voortaan leiding noemen, 
welkom guys! Ze zitten allemaal vol energie en goede ideeën en hebben heel veel zin om 
er samen met jullie in te vliegen, er is maar één manier om dit aan den lijve te 
ondervinden, en dat is op zondagnamiddag op de Chiro  .  
 

Hou tenslotte allemaal onze website en Facebook-pagina in de gaten de komende tijd. 
Omwille van de omstandigheden kunnen bepaalde activiteiten niet, of niet onder dezelfde 
vorm, plaatsvinden. Chiro staat echter symbool voor creativiteit, wat wil zeggen dat we 
voor de meeste dingen zeker een alternatief of aangepaste oplossing zullen vinden.  
 

Ik wens iedereen alvast een geweldig en onvergetelijk Chirojaar toe, tot zondag of tot op 
één van onze andere activiteiten! 
 

Duif. 



DAG VAN DE 
JEUGDBEWEGING 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

  



NIEUWE LEIDING 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Lieve Speelclubbers 

  

Hou jullie vast aan de takken van de , 

ik stel jullie voor: de leider van jullie dromen. 

 

Hij startte als Sloepie aan zijn -verhaal, 

al  jaar lang zorgt hij voor plezier en kabaal. 

 

Hij speelt ook  en . 

Geloof je me niet? Vraag er maar naar! 

Tegen een spelletje zegt hij geen nee, 

spelen jullie met hem mee? 

 

Weten jullie al wie het is? 

Het is , dat is echt niet mis! 

 

 

  



 
 

 
Deze jongeman is zeker een aanwinst voor onze Chiro!  

Door zijn ervaring in het VTI is hij de handige Harry van onze leidingsploeg.  

Yentl zit al van in het begin bij de Chiro dus hij heeft veel ervaring om leuke spelletjes te 

maken voor de speeclubbers.  

Hij heeft zijn professionele Keepers carrière bij Schroevers Moorsel opgegeven om naar de 

Chiro te komen.  

Je kan hem soms door de straten van Moorsel zien sjezen op zijn coole moto.  

Hij zal zijn zus Hannelore (exleidster) zeker niet ten onder doen! 

Bent u geïnteresseerd neem dan zeker contact op! 

  



 



 
Dit is Robin, 

hij is een echte beer van ne gast. Voor plezier te 
maken en is goed zot te doen staat Robin op de 
eerste rij. Vanaf zijn eerste jaar speelclub is 
Robin actief in de Chiro. Hij bouwt heel graag 
kampen. Een uitdaging gaat hij zeker niet uit de 
weg. Hij neemt de kans als deze er is voor 
nieuwe dingen te proberen en is zelf ook zeer 
creatief wat betreft de omvang van een spel.  

 

 

 

 

 

 

 

Robin doet ook zeer graag aan sport. Zo heeft hij 
gevoetbald, speelt hij rugby en gaat hij soms eens 
fitnessen. In zijn vrije tijd kun je hem ook zien 
rondhuppelen door Moorsel. Als er geen sfeer is zal 
Robin er wel voor zorgen dat die er komt. Onze Tito’s 
zullen zeker niet te klagen hebben met zo een 
topleider.   

  



JAAAAAAMMER !  
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Liefste Fien, bruinsel, bitterbal 

Je Chiro carrière startte je als enthousiaste sloepie die van kleins af leerde om een echte 
valsspeler te zijn. Zo heb je nooit echt de pikante pepers gegeten, altijd de lichtste kant 
gedragen en sneaky dingen gedaan. Toch ben je opgegroeid tot een fantastische leidster. Na 
2 prachtige jaren bij de allerjongsten heb je je bewezen als de enige echte sloepie moeder. 
Ook al waren er soms moeilijkere momenten zoals haren kammen en zelfs luizen- en 
tekencheck. Van bij het begin ben je een sterke schakel geweest in onze ploeg. 
Organisatorisch was je heel sterk en vergat je amper iets wat een meerwaarde was voor de 
groep. 

Dit jaar gaan we ook echt een fashion icon verliezen in onze leidingsploeg. Elke koude 
chirozondag stond je klaar in je prachtige batmanbroek met 10 paar kousen en unieke 
mutsen. Ook de collectie aan schapenwollenvachtjes zal gemist worden. Je stikte meermaals 
in een pakje chips. Je hoestje was tot ver buiten het kampterrein te horen. Het meest 
legendarische moment was met uw jasje die ene keer op je eerste leidingsweekend. Toen 
werd je aangevallen door een bus ketchup. Sauzekes hebben u nooit goed gelegen wat tot 
hilarische momenten heeft geleid, van degoutante blikken tot kotsneigingen. Gelukkig is er 
nog een positief kantje aan stoppen met leiding zijn. Je hoeft Sofie niet meer zo vaak in de 
ogen te kijken als ze aan het eten is en hoeft de vuile keuken niet meer op te ruimen. 

Naast koen die u heeft verleid, is het ook de appeljenever waar je niet aan kan weerstaan. 
Hierdoor worden de heuvels van Herdersem naar Moorsel gigantische gebergtes waar je 
niet meer op kan met de fiets, “en als we de berg niet op geraken dan moeten we stappen 
ajaa”. Leiding zijn heeft je inzicht gegeven in nieuwe talenten. Met trots promoveren wij 
je dan ook tot cocktailvrouw van de leidingsploeg. Je maakt zotte combinaties en schenkt 
met plezier wat te veel in. 

Het is niet alleen voor jou jouw laatste kamp maar ook voor de welgekende mister fluffers. 
Hij heeft je vergezelt op al je weekends en kampen om ‘s nachts mee te knuffelen. Maar 
het meest van al gaan we jouw liefdevolle knuffels die 
niemand anders k an geven enorm hard missen!   



 

Allerliefste Koen, ons bekend als Koentje pompoentje en vader maar voor de oudere 
generatie beter gekend als Jaco. 

Uw carrière als lid had een apart begin. Je bent gestart als speelclubber die nadien sloepie 
is geworden en daarna terugkeerde naar de speelclub. Nadien ben je doorgegroeid tot een 
echte die-hard Chiro man. Dit kan je zien aan het feit dat jij de laatste bent van de familie 
Jacobs. Je bent ook de beir van de Chiro. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door al de melk die 
je moest drinken van je leider frinty als speelclubbertje. Spijtig genoeg heeft de melk niet 
geholpen bij het sterker maken van je botten aangezien je al meer botten hebt gebroken 
dan wij wisten dat er bestonden. 

De grote voorliefde voor bacardi brengt het niveau van uw mopjes naar een next level, of 
dit hoger of lager is mag je zelf interpreteren hihi.  

Je bent een echte Sint-Stefaaner die de eer zeer hoog houdt. Je hebt zelf een jaar met enkel 
Eglantier overleefd. Je hebt je niet laten doen tussen die bende vrouwen. Zoals die ene keer 
dat je Hannelore haar douche opentrok om haar haar visjes te stelen en nadien gewoon in 
de vijver te gooien. Maar dat niet alleen. Het was een zware opdracht aangezien wij allemaal 
2 linkse handen hebben. Hierdoor ben jij de echte handyman van Chiro Moorsel geworden. 
Geen enkele klank- en muziekman kan jou overtreffen. Over klank gesproken, geef Koen een 
gitaar en hij betovert iedereen rond een kampvuur. Maar niet elke klank is even denderend. 
Denk maar aan jouw gele fluitje dat door merg en been gaat, tot ergernis van velen onder 
ons. Met de zitmaaier kom jij tijdens de lentes en zomers de Chiro met hoge snelheid 
opgevlamd. Helemaal klaar voor het gras kort te maaien.  

De meesten hadden schrik van u maar eigenlijk is dat nergens voor nodig. Weet ge nog toen 
je tegen Lena zei “ben je daarvoor leiding geworden”, awel nu weet zij waarom ze leiding 
is geworden. Na een jaar leiding te staan met zo ne schat van ne vent. Lena is niet de enige 
die daar zo over denkt. Iedereen waar je ooit mee hebt samen gestaan deelt dezelfde 
mening. 

We weten dat je niet dood gaat, maar toch gaan we u heel hard missen. 

 

  



 

Hannelore, Hammie, Hannelore’ken, Buyle, Chef 

Je Chiro carrière startte je als kleine speelclubber. Sindsdien ben je niet meer weg 
geweest van Haverenbosweg 3 te Moorsel. Na je jaren als lid stond je klaar om je bij te 
voegen bij de leidingsploeg. Je bent een gedreven en enthousiast persoon. Dit is dan ook 
te zien aan je engagement als groepsleidster. Zo heb je de Chiro naar een hoger niveau 
getild. Dit jaar geef je de fakkel door aan Sofie. Je stoomde haar gedurende het jaar klaar 
om deze taak goed te volbrengen. Je begeleidde haar op een correcte manier en gaf aan 
wat belangrijk was. Voor pijntjes groot en klein moesten we ook bij jou zijn. De EHBO- 
koffer is altijd voorzien van medicamentjes en pleisters voor onze allerliefste leden. We 
mogen allemaal niet onderschatten wat jij voor de Chiro hebt gedaan. Je bent heel vaak 
achter de schermen bezig voor onze jeugdwerking werkende te houden. Dit wordt vaak 
onderschat maar deze erkenning verdien je als geen ander. 

Voor onze leidingsvergadering op vrijdag eet jij keer op keer lekkere frietjes van de 
frituur. Waarna je soms aangaf later te zijn aangezien je ‘nog moest schijten hé’. “Dus; wa 
peisde? Volgende week een goe pakske friet, bouletje met kruiden en stoofvleessaus?”.  

Je bent de sociaalheid zelve. Dit merkten we vaak als we een stapje in de wereld gingen 
zetten. Er is overal wel iemand die jou kende en waarmee je een praatje sloeg. Taxi Buyle 
heeft ons meerdere keren thuis gebracht na een nachtelijk uitje, waarvoor dank. Weet je 
nog, die keer, tijdens een opkuisdag. Met plezier piste je toen over iemand haar genetelde 
armen. In de achtergrond zagen we dan ook enkele gezichtjes verkleuren. Eigenlijk ben je 
een kleine pester die ons altijd eens wist uit te dagen voor een spelletje “Wat is de kans”. 
Dus bij deze de vraag “Wat is de kans dat je blijft op 10?”. Ook dit kamp werden jouw 
talenten uitgebreid.  

Je keek al lang uit naar een aspi- jaar. Dit deed je fantastisch en met volle overtuiging 
stoomde je deze aspi’s klaar. Daardoor is goede opvolging helemaal verzekerd, daarin mag 
je gerust zijn. 

Geen vaarwel maar een tot ziens want we zijn ervan overtuigd dat we je nog vaak gaan 
terug zien.  

 

  



 

 

 

 

 



SLOEPIES! 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Allerliefste Sloepietjes 

 

Dit jaar zullen wij (wannes, kato en tuur) er alles aan doen om 
jullie een super jaar te bezorgen!!! 

We zijn alle drie super gemotiveerd om jullie elke zondag 
weer met een brede glimlach en een hoop knotsgekke 

verhalen naar huis te laten gaan  

Voor velen van jullie zal dit het eerste jaar worden op Chiro 
Moorsel, dit zal een jaar worden waarin jullie super veel 

nieuwe spelletjes en  vriendjes zullen leren kennen! 

 

hopelijk tot zondag !! 

xx de leiding xx 

 

tel Tuur : 0493555979 

tel Wannes : 0490434162 

tel Kato : 0495856330 

  



SPEELCLUB! 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Liefste speelclubvriendjes, 

Hier gaan we weer!!!! Op naar een gek jaar vol dolle zondagen en gekke spelletjes! Maar 
wat wilt dat nu eigenlijk zeggen, speelclubber zijn? Hierbij een kleine (we gaan niet teveel 
verklappen  ) opsomming van wat je kan verwachten: 

o Mega fantastische nieuwe leiding 
o Een mega zotte doop tot echte speelclubbers 
o Heel vaak, heel vuil worden (sorry mama’s  ) 
o Iets met veel verf en een paar bomen 
o Super deluxe waterspellen 
o Heuse wereldreizen 
o Nog meer kei zotte dingen (die je zelf moet komen ontdekken hihi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben er al vast mega veel zin in om jullie het jaar van jullie dromen te bezorgen! 
Dus verzamel al jullie vriendjes en vriendinnetjes en kom samen met ons veel plezier 
maken!! 

 

XOXO 

Maarten, Yentl en An-Sofie 

PS: mochten er nog vragen zijn kunnen jullie ons altijd bereiken op onderstaande nummers 

 Maarten: 0493/06.68.23        
 Yentl: 0473/74.67.57         
 An-Sofie: 0491/42.10.61 

 



RAKWI’S! 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 

  

GSM Zeno: 0479/10.72.30 GSM Sofie: 0497/33.68.10 GSM Liesl: 0468/14.38.98 



TITO’S! 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Gezocht: gekke, enthousiaste, speelse, vrolijke, actieve… tito’s om samen met ons 
een bubbel te vormen  
 
Beloning: een superfantastisch leuk en crazy chirojaar met veeeeeel verrassingen  
 
Denk jij nu ‘wauw ik ben die gekke, enthousiaste, vrolijke, actieve… tito die ze zoeken’, 
dan zien we je supergraag op zondag van 16u tot 18u!  
 
Wij kijken er enorm naar uit!!! 
 
Eva      Linde      Robin  
0479015284                       0487739944    0497398805 

  



KETI’S! 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Liefste keti’s van de hele wereld, 
Jullie groep wordt dit jaar vergroot met 2 stoere, 

megacoole, fantastischesuperduperleuke vrouwen. Hou 
jullie maar al vast aan de takken van de bomen want 

Lena & Alina komen er aan!!! 

Wij zijn alvast zoooo blij dat we jullie als groep 

hebben dit jaar! 
Knotsgekke en mega coole programma’s staan jullie te 

wachten. 
 

Wij hebben er alvast heel veel zin in hopelijk jullie 
ook, en vergeet niet: 

Hoe meer zielen hoe meer vreugd !! 

  

  

  

 

  



ASPI’S! 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
Wie heeft er hier een superfantastische Chiro jaar besteld? 
De aspi’s hebben voor dit jaar een superfantastische Chiro jaar besteld. Dit 
pakket zit vol met supertoffe momenten, grappige situaties en zotte 
programma’s. Dit pakket zullen onze beste bezorgers leveren die Isaak en Lore 
heten. 
 
Specificaties van de bezorgers: 
Isaak: (gsm= 0468 19 30 65) Lore: (gsm= 0487 67 02 00) 
+ houdt van zotte ideeën  
+ staat open voor veel  
- Gierig 

+ behulpzaam 
+ is goed met cijfertjes 

 
Niet te vreten geen geld terug 





KOEKJESVERKOOP 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Beste ouders 

Chiro Moorsel verkoopt lekkere lotuskoekjes! 

Wat houdt dit nu in? 

De Chiro zal u een mooi zakje van lotus verkopen met daarin heel veel lekkere koekjes 
voor een democratische prijs van 8 euro : 

2x Mini Frangipane  
2x Mini Madeleine  
2x Madeleine Chocolade 
2x Zebra  
2x Dinosaurus Minis granen 25g 
2x Suzy Vanillewafel  
2x Mini Suzy Luikse Wafel  
2x Speculoospasta portie 20g 
1x Pak Speculoos OF 20 Klaasmannen 
2x Tartélice Appel  
 

Gelet op de Corona-maatregelen zult u de koekjes zelf moeten afhalen op de chiro via een 
drive-in systeem (u moet gewoon in uw auto blijven zitten). U kan deze koekjes natuurlijk 
ook altijd voor elkaar meenemen.  

 

Hiervoor voorzien we na de chiro verschillende tijdstippen. We houden ook rekening met 
de verschillende  chirobubbels (sloepi--> rakwi) en (tito --> aspi) om zo min mogelijk 
mensen gelijktijdig bij elkaar te hebben. 

Deze afhaalmomenten vinden plaats op ..... (deze datum laten we zo snel mogelijk weten, 
maar ergens in de tweede helft van oktober 2020) 

Verdere informatie over het afhalen zal later volgen via de website en de andere sociale 
media . 

 

Wij nemen deze keer ook geen contant geld aan dus gelieve dit te storten op BE84 0682 
2551 8559. 

 

LET OP !!! De inschrijvingen lopen tot 27 september hierna kunnen geen koekjes meer 
besteld worden. 

 

Hopelijk genieten jullie massaal van deze lekkere koekjes !! Op deze manier steunen jullie 
onze werking, waarvoor dank!! 

  



T-SHIRTEN EN PULLS 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

We verkopen terug onze Chiro pulls en T-shirts!  

Ondanks we door de omstandigheden nu geen pasmoment kunnen voorzien, willen we toch 
dat jullie de juiste keuze maken. Daarom hebben wij hieronder de juiste breedtes en 
lengtes in centimeter opgesomd bij de maten. De foto’s geven nog wat meer 
verduidelijking.   

De prijs voor een T-shirt is 7 euro en voor een pull 17 euro. We vragen om deze over te 
schrijven op volgend rekeningnummer: BE84 0682 2551 8559, vermelding: naam kind + 
bestelde kledij 

De momenten waarop jullie een pull of T-shirt kunnen bestellen op de Chiro zijn 20 en 27 
september voor en na de Chiro. Jullie kunnen ook een bericht sturen naar volgend 
nummer: 0487/73.99.44 met je bestelling in.  

Zondag 27 september is de laatste dag dat je kan bestellen. Te laat is te laat! Wees dus op 
tijd    

   
Maten Pulls in centimeters:   
 Borstbreedte A Lengte B Armlengte D2 
Kids XS 40.64 50.16 59.69 
Kids S 43.18 53.97 67.31 
Kids M 45.72 57.15 70.48 
Kids L 48.26 60.96 76.83 
Kids XL 50.80 64.77 83.82 

S 50.80 68.58 85.09 
M 55.88 71.12 87.63 
L 60.96 73.66 90.17 
XL 66.04 76.20 92.71 
XXL 71.12 78.74 95.25 

 
Maten T-shirts in centimeters:  
 Borstbreedte A Lengte B Armlengte D2 
Kids XS 35.00 46.00 29.00 
Kids S 38.00 48.00 32.00 
Kids M 41.00 52.00 34.00 
Kids L 44.00 56.00 37.00 
Kids XL 47.00 60.00 39.50 

S 45.72 71.12 40.00 
M 50.80 74.29 43.18 
L 55.88 76.83 46.35 
XL 60.96 79.37 49.53 
XXL 66.04 82.55 52.70 

  



SPAGHETTIZWIER 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Door de uitzonderlijke omstandigheden in deze periode, weten we nog niet 
hoe de spaghettizwier gaat doorgaan. De omstandigheden en 
mogelijkheden worden momenteel door ons nog bekeken. Hou dus zeker 
onze facebookpagina in de gaten voor verdere informatie! 

 

  



PARKEREN OP DE KOER 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Beste ouders,  
Om de veiligheid van jullie kinderen te blijven garanderen, kiezen we 
er ook dit jaar weer voor om niet meer met de auto tot op de koer te 
komen.  

De alternatieven zijn nog steeds dezelfde namelijk de 
parkeermogelijkheid in de Herbergstraat (langs de straat) of onze kiss-
and-ride (die hieronder op het plannetje staat aangeduid). 

 

  



SPELLETJES 
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WIST-JE-DATJES 
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WIST JE DAT:  

  - Het nieuwe chirojaar weer begonnen is 

  - We er mega veel zin in hebben 

  - We elke saaie zondag gaan omtoveren tot een mega zotte fantastische dag 

  - We het vorige jaar met 2 mega zotte kampen hebben afgesloten 

  - Deze waren in Hechtel-Eksel naast militair domein 

  - Sommige leiding ook de militairen eens gezien heeft 

  - We dit jaar helaas afscheid nemen van 3 mega fantastische leiding 

  - We Fien, Koen en Hannelore kei hard gaan missen 

  - We stiekem hopen dat ze toch nog eens komen binnenvallen 

  - We eigenlijk zeker weten dat ze dat nog eens gaan doen 

  - We ook 4 nieuwe leiding verwelkomen 

  - Dit Kato, Maarten, Yentl en Robin zijn 

  - Ze dit kei goed gaan doen 

  - We hopen dat we dit jaar keiveel chiro mogen geven 

  - We nu echt niet meer kunnen wachten 

  - We daarom deze wist-je-datjes gaan afsluiten 

  - Dit ook een beetje is omdat onze inspiratie op is 

  - Maar toch vooral omdat we staan te springen voor ons nieuwe jaar 

  - We nu echt wel afsluiten 

  - Redactie out! xoxo 
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