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Lieve kletseraars 

Het is reeds februari 2017, wat gaat de tijd toch snel. Ik zie me nog zo, als was 

het gisteren, voor de eerste keer naar de chiro gaan. M’n korte beentjes onder 

die nieuwe beige chiroshort. M’n kleine vingers verdwaald in de 

handschoenen. En nieuwsgierige ogen gingen heen en weer tussen papa en 

de speelkoer waar mijn vriendjes wachtten. Klaar om een geweldige tijd (15 

jaar ondertussen) te beleven. Maar genoeg geleuterd over het verleden. Het 

is februari 2017 en we staan als leidingsploeg klaar om er een top-maand van 

te maken! 

Vorige maand gingen enkele handige harry’s aan de slag met een ikea-

keuken. Hier wordt in februari ongetwijfeld een vervolg aan gebreid! Ook gaan 

we met z’n allen schaatsen deze maand. We trotseren de kou (we zijn hem nu 

toch al gewoon) op de schaatspiste van Mechelen. 

Chiro Hofstade voert een vernieuwing door (jawel, u leest het goed). Deze 

verandering heeft betrekking op de drankbonnetjes. Verder in deze kletser 

hierover meer. 

Voor de 12+ jarigen hebben we een primeur deze maand. Zaterdag de 18e zijn 

jullie en al jullie vrienden en vriendinnen uitgenodigd om een geweldige avond 

te beleven. Wat er precies gaat gebeuren is nog geheim ;-) 

Als we voor de 12+ jarigen iets doen kunnen de jongsten natuurlijk niet 

achterblijven. Chiro Zemst organiseert nu zondag een kinderfuif. Meer info 

hierover verder in de kletser! 

Het laatste weekend van februari is het jammer genoeg geen Chiro: dan 

neemt de leiding een kijkje op het terrein waar ons kamp dit jaar zal doorgaan. 

Ook dit is nog een geheim. Eind juni kom je het wel te weten! 

Ten slotte beginnen we met voorbereidingen te treffen voor 3 maart. Dan gaat 

immers onze super-mega-bangelijke fuif Aspinke door! (traditioneel een aspi-

fuif, maar dit jaar neemt de leiding het over) 

Veel winterplezier nog deze maand! 

Kusjes, de leiding en veebee’s 
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SLOEBERS 

05/02: pyjama party! (info verder in deze kletser!) 

12/02: de sloebers krijgen een groeispurt! 

19/02: schaatsen! (info volgt nog) 

26/02: De leiding gaat al eens piepen op de kampplaats, geen 

chiro 
Casper Verhaeren 0472571132 

Felipe Garcia Del Pino 0476795288 

Axelle Allaert 0471460578 

Marieke Brughmans 0474136671 

Saar Vandenschrick 0472890615 

 

SPEELCLUB 

05/02: pyjama party! (info verder in deze kletser!) 

12/02: het grote supermanspel 

19/02: schaatsen! Meer info volgt nog 

26/02: geen chiro 
Wietse Vancampenhout 0498832758 

Moran Buelens 0494055470 

Gil Roggemans 0476798047 

Jordi De Paron 0489718882 

Tessa Fransis 0495386117 

Stan De Wit 0471670878 

 

RAKWI 

5/2: pyjama party! (info verder in deze kletser!) 

12/2: Tijd voor een spel! (Jakob Adriaan en Brent hebben het 

coolste spel ooit gemaakt)  

19/2: Schaatsen! Joepieeee. Kom allemaal volledig in de 

rakwikleur (groen dus) verkleed 

26/2: De leiding gaat de kampplaats bezoeken: helaas  geen 

Chiro 

Jakob Roose 0479414924 

Brent Vanhorenbeeck 0499745222 

Hannah De Ridder 0499315141 

Adriaan Galle 0499367381 

Justine Roggemans 0478630611 
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PYJAMAFUIF 

Beste Sloeber-, Speelclub-, Rakwi-ouder (schrap wat niet past) 

Onze Chirovrienden van Chiro Zemst organiseren zondag 5 februari 

een spetterende pyjamafuif voor de dapperste Sloebergroepen, 

de gekste Speelclubgroepen en de coolste Rakwigroepen. Echt iets 

voor Chiro Hofstade dus! Het is dan ook vanzelfsprekend dat de 

leiding van jullie spruit tickets heeft bemachtigd voor dit 

gemeentelijk Chirofestival. Daarom spreken we zondag 5 februari 

met jullie af aan de parking van het gemeentehuis van Zemst, van 

waaruit we naar de lokalen van Chiro Zemst wandelen met jullie 

fuifgangers. De fuif eindigt om 17u30 en we spreken ook dan af op 

de parking van het gemeentehuis van Zemst.  

 

Praktische info: 

Fuifadres:  Chiro lokalen Zemst (Stationslaan 61, 1980 Zemst) 

Verzamelplaats:  Parking gemeentehuis Zemst 

Dresscode:   Jullie hipste pyama!      

Inkom:  €1 

Startuur:   15u00        

Uur van einde:  17u30 
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SCHAATSEN 

Chiro Hofstade op verplaatsing! Zoals elk jaar trotseren we op een 

schaatsbaan de bijtende kou. Dit jaar zal deze puur-plezier-

namiddag voor het eerst doorgaan op de spiksplinternieuwe ijspiste 

van Mechelen! 

Concreet: we spreken af om 14u aan de schaatspiste. (Dus niet op 

de chiro). Het adres is Spuibeekstraat 1, 2800 Mechelen. Het 

nieuwe, grote gebouw naast Utopolis. Om 17u staan we terug aan 

de uitgang van de schaatsbaan. Het schaatsen kost 5 euro, we 

vragen dit dan mee te nemen. Vergeet ook niet om handschoenen 

mee te brengen! 

 

DE VERNIEUWING DIE WE DOORVOEREN 

Het gebeurt niet vaak bij Chiro Hofstade, maar ook bij ons krijgen 

beproefde recepten soms een nieuwe wending. Het gaat hier over 

de bonnetjes. Tot nu kon iedereen bij aanvang van de chirozondag 

om 14u met 50 cent een bonnetje kopen om die daarna om te 

ruilen voor een drankje. Om het onszelf en jullie, ouders en leden, 

gemakkelijker te maken, schaffen we dit af. Niet getreurd, iedereen 

maakt nog steeds aanspraak op een drankje. Maar dit wordt vanaf 

nu niet meer op zondag betaalt. Aan het begin van het chirojaar 

rekenen we deze prijs bij in het lidgeld. 

Ook al zijn we nu niet aan het begin van het chirojaar, starten we 

er toch al mee. We vragen voor de resterende weken van dit 

chirojaar 10 euro. Er zullen nog ongeveer 20 chirozondagen zijn. Dit 

is snel omgerekend naar 10 euro’s. We vragen om dit de eerste 

chirozondag van februari, de 5e, mee te nemen en aan de leiding 

van je groep te geven. (Voor de pyjamafuifgangers is de week nadien ook goed!) 

Dit maakt het allemaal wat gemakkelijker: we hebben geen 

overload aan kleingeld in onze lokalen rondliggen, niemand kan 

nog z’n bonnetje of 50 cent kwijtspelen, vergeten, … 

Alvast bedankt om deze verandering zo vlot mogelijk te laten 

verlopen! 
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TIPPERS 

5/02: Wie niet waagt, niet wint 

12/02: de tipperkoningin in ti-ta-toverland 

18/02 (zaterdag): Ledenwerving 12+, neem al je vriendjes en 

vriendinnetjes mee!! 

26/02: De leiding gaat al eens op de kampplaats piepen, geen 

chiro! 

Sofie Dierckx 0494318560 

Ciska Gielis 0494055731 

 

KERELS 

5/02: Trippers van het eerste uur! 

12/02: Een hersenstorm?! 

18/02 (zaterdag): Ledenwerving 12+: neem al je vriendinnetjes (en 

vriendjes) mee!! 

19/02 (zondag): voor zij die willen en kunnen én hard zijn: 

schaatsen 

26/02: Geen chiro: de leiding amuseert zich. 

Robbe Keersmaekers 0478021413 

Lukas Roose 0471047295 

Robbe Lheureux 0476709099 

 

ASTI’S 

5/02: De kolonisten van Catan 

12/02: Double Point 

18/02 (zaterdag): Ledenwerving 12+, neem al je vriendjes en 

vriendinnetjes mee!! 

26/02: De leiding bezoekt de kampplaats, geen chiro! 

Ella Mosselmans 0493140639 

Ella De Ridder 0493715752 

Yordi Van Den Brande 0470464382 
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ASPINKE 

Als schrijvers van deze kletser kunnen we het ons niet herinneren: 

een fuif georganiseerd door de leidingsploeg van Chiro Hofstade. 

Sinds mensenheugenis van de fuifkaart van Groot-Zemst en 

omstreken jammerlijk verdwenen. Daartegenover staat wel de 

torenhoge reputatie die onze aspiranten de laatste jaren hebben 

opgebouwd met hun fantastische event Aspinke. Jammer genoeg 

beschikken we dit jaar niet over een ‘echte’ aspi-ploeg. 

 

 

 

Daarom besloten we met de leiding om deze begonnen traditie 

gewoonweg verder te zetten! 

Op 3 Maart kan jong en oud z’n dansbenen komen strekken in de 

parochiezaal van Hofstade! 
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JARIGEN VAN FEBRUARI 

05/02 Britt Wallyn (tippers) 

09/02 Amber Couvreur (speelclub) 

10/02 Liv Wallyn (rakwi) 

14/02 Giulia Offeciers (speelclub) 

15/02 Sofie Hellemans (asti’s) 

16/02 Mona Mosuse (rakwi) 

24/02 Daan De Doncker (sloebers) 

25/02 Mats Tielemans (sloebers) 

27/02 Arthur Van Roy (sloebers) 

 


