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Voorwoord 
  
Dag vrienden van de kletser! 

 

Na al het griezelen in oktober is het nu tijd voor November, een maand die, volledig                

gevuld staat met nog meer super leuke Chiro-zondagen met nog meer leuke            

activiteiten. Wij hebben er als leiding in ieder geval super veel zin in! Ook al begint                

het nu wel wat kouder te worden, dat houdt echte chirojongens en -meisjes niet              

tegen om nog altijd buiten te ravotten op zondagnamiddag. 

 

Hopelijk zijn jullie nu ook allemaal aan genieten van de herfstvakantie. Een weekje             

geen school, maar gelukkig wel nog altijd chiro! Zeker de rakwi moet zien dat zij               

goed uitrusten in de vakantie, want zij gaan deze maand al op weekend, joepie! 

 

Schrijf ook al zeker in jullie agenda dat het zaterdag 2 december 

streekbierenavond is! Dit jaar gaat het voor de eerste maal door in onze 

gloednieuwe lokalen. Naast heel veel soorten bier zijn er ook koude en warme 

versnaperingen. Meer info hierover vinden jullie wat verder in de kletser. 

Hopelijk tot dan! 
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Sloebers 
 
5/11: Zingen en swingen! 

12/11: Reis door de tijd! 

19/11: Het vriendschapsbandjesspel 

26/11: Fidget spinner deluxe 

 
Tessa Fransis            0495386117  
Robbe Lheureux        0476709099  
Stijn De Bels              Nummer voorlopig onbekend  
Saar Vandenschrick  0472890615  

  
  
Speelclub 
 
5/11: Iedereen Chironaut! Smeer die stembanden al maar in! 

12/11: Speelclub baas! 

19/11: Galaxydag: speeclubbers veroveren het heelal  

26/11: Speurneuzen door heel het mooie Hofstade met .... foto's! Sherlock Holmes is 

er niets tegen… 

 
Justine Roggemans  0478630611  
Ciska Gielis                0494055731  
Jakob Roose              0479414924  

  
 
Rakwi 
 5/11: The Voice  
10-12/10: Het abnormaal coole Rakwiweekend 
19/10: Kettingreacties 
26/10: Ad fundum 
 
Stan De Wit                 0471670878  
Rick Van Meerbeeck  0476854528  
Lukas Roose               0471047295  
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STREEKBIERENAVOND 
  
 
Het is weer bijna zover: 
Onze chiro organiseert op zaterdag 2 december weer        
zijn jaarlijkse streekbierenavond! 
 
Iedereen is welkom vanaf 20u30 in onze eigen        
chirolokalen van Hofstade 
 
Vanzelfsprekend zullen er verscheidene biertjes te      
verkrijgen zijn, maar ook een wijntje, frisdrank en        
heerlijke versnaperingen staan op het menu. 
 
Tot dan! 
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Tito’s 
  
5/11: liedjes zingen + vuurspel + tapaszondagje xx 

12/11: tegen het onrecht vechten 

17/11: horrorfilmavond op vrijdag! (zondag dus geen chiro) 

26/11: frullen en knutselen + voorbereiding op de sint! 

 
Gil Roggemans  0476798047  

Axelle Allaert      0471460578  

 
 
Tiptiens 
 
 5/11: start van de leukste leefweek ooooit 
12/11: hevige spelen 
19/11: het super toffe Ikea spel  
26/11: escape room 
 
Hannah De Ridder     0499315141  
Marieke Brughmans  0474136671  

 
 
Aspi’s 
 
5/11: the voice van Hofstade 
12/11: survival of the fittest 
19/11: het grote wc-papierspel 
26/11: wie niet waagt niet wint 
 
Moran Buelens             0494055470  
Robbe Keersmaekers  0478021413  
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Jarigen van november 
 
5/11: Jill Ramael (speelclub) 

8/11: Paulien Pans (aspi) 

15/11: Kaat Vandenschrik (aspi) 

16/11: Nele Van Roy (sloeber) 

17/11: Anna Vanderheijden (rakwi) 

18/11: Walid El Handouz (rakwi) 

23/11: Flor Lenaerts (sloeber) 

26/11: Lenn Van Laeken (speelclub) 

29/11: Kyara Verhasselt (tipper) 
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