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Liefste kletseraar 

 

Hier staan wij dan voor je, helemaal klaar. 

Onze kuiten geboend, uniform gewassen 

en zo veel meer voor een nieuw jaar. 

Hier staan we voor je, met de nodige klasse, 

brengen we je de beste wensen 

die onze chirogeesten bedenken kunnen. 

We wensen alle grote en kleine mensen 

een goede gezondheid, veel vriendschap, 

liefde, verdraagzaamheid. We bedoelen 

maar dat we je niets misgunnen. 

(En we wensen de voltallige leidingsploeg 

in januari voorspoedige examens!) 

(En onszelf wensen we voor volgend jaar 

wat meer inspiratie voor een nieuwjaarsbrief) 

Je kapoenen 

Het kletserteam 

Hofstade, 1 januari 2017 

 

  



SLOEBERS 

1/1: Nieuwjaar: geen chiro! 

8/1: Aspi’s in leiding 

15/1: Aspi’s in leiding 

22/1: Groepsspel 

29/1: De sloebers spelen leuke spelletjes zonder gevaar, met saar 

(en vrienden)! (wauw, dat rijmt) 

Casper Verhaeren 0472571132 

Felipe Garcia Del Pino 0476795288 

Axelle Allaert 0471460578 

Marieke Brughmans 0474136671 

Saar Vandenschrick 0472890615 

 

SPEELCLUB 

1/1: Nieuwjaar: geen chiro! 

8/1: Aspi’s in leiding 

15/1: Aspi’s in leiding 

22/1: Groepsspel 

29/1: Het zinnige zintuigenspel 

Wietse Vancampenhout 0498832758 

Moran Buelens 0494055470 

Gil Roggemans 0476798047 

Jordi De Paron 0489718882 

Tessa Fransis 0495386117 

Stan De Wit 0471670878 

 

RAKWI 

1/1: Nieuwjaar: geen chiro! 

8/1: Aspi’s in leiding 

15/1: Aspi’s in leiding 

22/1: Groepsspel 

29/1: De leiding geeft nog even het beste van zichzelf op school 

maar zorgt voor de allerleukste vervangleiding! 

Jakob Roose 0479414924 

Brent Vanhorenbeeck 0499745222 

Hannah De Ridder 0499315141 

Adriaan Galle 0499367381 

Justine Roggemans 0478630611 

ASPI IN LEIDING, WADISDA?! 



Een groot deel van de leidingsploeg heeft in de maand januari 

jammer genoeg examens. En aangezien ze zo zelfingenomen en 

egoïstisch zijn vinden ze die belangrijker dan de chiro. (nee, mopje 

van de redactie) Hierdoor kunnen ze niet altijd aanwezig zijn. 

Dit is dus een uitgelezen kans om onze toekomstige leiders en 

leidsters te vragen al eens voor leiding te spelen. De oudste 

groepen, normaal gezien aspiranten, geven het beste van zichzelf 

op de 8e en 15e januari.  

Natuurlijk staan ze hier niet alleen voor en zijn er nog enkele échte 

leiders/leidsters aanwezig op de Chiro. 

Na deze twee zondagen wordt er de ene keer een groepsspel 

gemaakt, de andere keer is er vervangleiding aanwezig. Dit is 

meestal oud-leiding die zich niet meer met examens moet 

bezighouden. 

  



TIPPERS 

1/1: Nieuwjaar: geen chiro! 

8/1: Aspi’s in leiding 

15/1: Aspi’s in leiding 

22/1: Een zondag op de koffie met sofie 

29/1: is echt leuk want zij is een toffie! 

Sofie Dierckx 0494318560 

Ciska Gielis 0494055731 

 

KERELS 

1/1: Nieuwjaar: geen chiro! 

8/1: Aspi’s in leiding (je moet leiding geven maar dat wist je al) 

15/1: Aspi’s in leiding (je moet leiding geven maar dat wist je al) 

22/1: De kerels kunnen het maken, nou en of! 

29/1: een kei-mega-coole-bangelijke verassing 

Robbe Keersmaekers 0478021413 

Lukas Roose 0471047295 

Robbe Lheureux 0476709099 

 

ASTI’S 

1/1: Nieuwjaar: geen chiro! 

8/1: Aspi’s in leiding (je moet leiding geven maar dat wist je al) 

15/1: Aspi’s in leiding (je moet leiding geven maar dat wist je al) 

22/1: Yordi vertelt een verhaal 

29/1: en zoals yordi een verhaal kan vertellen, ja, zo kan yordi een 

verhaal vertellen he 

Ella Mosselmans 0493140639 

Ella De Ridder 0493715752 

Yordi Van Den Brande 0470464382 

 

  



JARIGEN VAN DE JANUARI (=JANUARIGEN) 

 

 

01/01 Jade Maes (speelclub) 

   én Tim Goossens (veebee) 

09/01 Elise Levecke (sloebers) 

15/01 Arne Veroeveren (sloebers) 

20/01 Hannelore Vanhoren (sloebers) 

22/01 Justine Roggemans (rakwileiding) 

24/01 Jakob Roose (rakwileiding) 

25/01 Ella De Ridder (astileiding) 

 

Gelukkige verjaardag allemaal! 

 


