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Voorwoord 

 

Liefste kletserlezers 

Zoals jullie wel merken zitten we volop in de herfst. Toch waren enkelen onder 

ons, meer bepaald wijzelf, het kletserteam, reeds in een winterslaap verzonken. 

Zo diep in slaap waren we gewiegd dat we volledig vergaten om jullie een 

nieuwe kletser te bezorgen. Onze oprechte excuses voor dit moment van 

slaperige zwakte. 

Deze maand, of voor wat ons nog rest, valt er weer heel wat te beleven bij 

Chiro Hofstade. Hoewel het iets rustiger is als oktober (vorige maand waren het 

immers mosselfeesten) en december (de streekbierenavond komt eraan!) 

staan we elke zondag paraat om jullie te amuseren! 

Het werd hierboven al even vermeld. Vorige maand organiseerden we onze 

jaarlijkse mosselfeesten, het was dit jaar een echt succes! Bedankt om zo 

massaal mosseltjes te komen smullen. Hopelijk vonden jullie het ook de moeite. 

En er is een extra-super-toffe-zondag in aantocht deze maand. De 20e gaan 

de jongsten onder ons zwemmen, meer bepaald de sloebers, speelclub en 

rakwi. Meer uitleg hierover vind je wel wat verder in de Kletser. 

Ook vind je wat meer uitleg terug over het jaarthema van Chiro nationaal: 

Chirocycle.  

Veel leesplezier gewenst 

De leiding en veebee 
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SLOEBERS 

13/11: Boer Felipe 

20/11: We gaan met zijn allen zwemmen! Verdere info hierover 

verder in de kletser! 

27/11: We gaan op schattenjacht! 

Casper Verhaeren 0472571132 

Felipe Garcia Del Pino 0476795288 

Axelle Allaert 0471460578 

Marieke Brughmans 0474136671 

Saar Vandenschrick 0472890615 

 

SPEELCLUB 

13/11: Pannenkoekenspel 

20/11: Zwemmen! Meer info volgt 

27/11: Angry birdsspel 

Wietse Vancampenhout 0498832758 

Moran Buelens 0494055470 

Gil Roggemans 0476798047 

Jordi De Paron 0489718882 

Tessa Fransis 0495386117 

Stan De Wit 0471670878 

 

RAKWI 

13/11 Wie is de leukste leider? Jakob, Adriaan, of toch Brent? 

20/11 Zwemparty dabei! 

27/11 De rakwi speelt een spel 

Jakob Roose 0479414924 

Brent Vanhorenbeeck 0499745222 

Hannah De Ridder 0499315141 

Adriaan Galle 0499367381 

Justine Roggemans 0478630611 
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STREEKBIERENAVOND 

 

Aan iedereen, die al eens van een drankje houdt. Aan iedereen, 

die al eens graag onder de mensen komt. Voor iedereen, die de 

Chiro op één of andere manier in zijn of haar hart heeft gesloten. 

Weest welkom op onze vermaarde Streekbierenavond. 

Op zaterdagavond, 3 december, moet je in de parochiezaal van 

Hofstade zijn. Hier zal het gerstenat rijkelijk over de toog vloeien. Of 

het een onbekende of bekende parel is, een blonde of een bruine, 

iets zwaarder of toch iets lichter, we hebben het allemaal. 

 

 

Natuurlijk zijn er ook niet-alcoholische dranken verkrijgbaar. 

Iedereen is welkom, maar we verkopen alcohol enkel aan 16-

jarigen. 
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TIPPERS 

13/11: kamelenrace 

20/11: decibel-battles 

27/11: levensweg 

Sofie Dierckx 0494318560 

Ciska Gielis 0494055731 

 

 

KERELS 

13/11: de kerels kempen al eens ne keer geire 

20/11: net zoals dat ze al ne keer geire het grote RFL spel spelen 

27/11: of de robbes lastigvallen 

Robbe Keersmaekers 0478021413 

Lukas Roose 0471047295 

Robbe Lheureux 0476709099 

 

 

ASTI’S 

13/11: spaghetti express 

20/11: in den ouden tijd 

27/11: examenbreak (exacte uur volgt nog :)) 

Ella Mosselmans 0493140639 

Ella De Ridder 0493715752 

Yordi Van Den Brande 0470464382 
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JAARTHEMA 

Elk jaar lanceert Chiro nationaal een nieuw 

thema waarrond ze dat jaar werken. Dit jaar is 

dat niet anders. 

Als jeugdbeweging zijn we zelf constant buiten, 

in de natuur, de bossen en velden aanwezig. Het 

is dus meer dan logisch dat we trachten bewust 

met de natuur bezig te zijn. 

We proberen zoveel mogelijk te recycleren. Dit 

kunnen we ook heel creatief doen. Oude materialen hergebruiken om er bv. 

nieuwe, coole en flitsende spelletjes mee te spelen! 

Wil je meer info hierover? Dan kan je terecht op de site van chiro nationaal. 

https://chiro.be/actie/jaarthema-1 

 

JARIGEN 

5/11 Jill Ramael (Sloebers) 

8/11 Paulien Pans (Asti’s) 

15/11 Kaat Vandenschrick (Asti’s) 

16/11 Nele Van Roy (Sloebers) 

17/11 Anna Vanderheijden (Rakwi) 

18/11 Walid El Handou (Speelclub) 

21/11 Courtney Van Heemst (Sloebers) 

22/11 Hanne De Swert (Sloebers) 

23/11 Flor Lenaerts (Sloebers) 

24/11 Layla Smidts (Speelclub) 

26/11 Lenn Van Laeken (Sloebers) 

29/11 Kyara Verhasselt (Rakwi) 

https://chiro.be/actie/jaarthema-1

