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Voorwoord 
ůŮŠšŢŤţŦŧŲűżź 
 
Eindelijk! Het einde van de winter is aangebroken en dat betekent het begin van de 
lente, joepie! Het wordt terug warmer dus dat betekent nog meer buitenspelen. Er 
gaan deze maand ook verschillende groepen op hun supertof weekend dus vergeet 
zeker niet mee te gaan! 
Ook organiseren wij op zaterdag 28 april een grote KUBBQ, dit staat voor een groot 
KUBB toernooi en daarna een super lekkere BBQ!!! 
 
Het kubb toernooi is voor groepen van 2-5 man en start om 14u 
de BBQ gaat van start om 17u en we hebben ook een groot kampvuur voorzien om 
20:30!!! 
komen is dus de boodschap! Je kan je inschrijven voor de KUBB en BBQ via een 
link die op onze site staat (chirohofstade.be) 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe173cm27DBpQ7gkxRw1RPKUfOrCFv
XfDE43Hxl3f2kgbD28Q/viewform 
 
 
 
Wij zoeken daarom ook nog enthousiaste ouders die ons het weekend daarvoor ons 
graag zouden helpen met onze grote lente schoonmaak: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe173cm27DBpQ7gkxRw1RPKUfOrCFvXfDE43Hxl3f2kgbD28Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe173cm27DBpQ7gkxRw1RPKUfOrCFvXfDE43Hxl3f2kgbD28Q/viewform


 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

Sloebers 
 
1/04 Geen chiro, ga maar lekker paaseitjes smullen! 

8/04 The Voice van de sloebers 

15/04 Wij zijn op een superdeluxemegabangelijk weekend! Meer info volgt! 

22/04 Pimp my car! 

29/04 Geen chiro maar kom zeker langs op onze KUBBQ op 28/04. Kubben, bbq en 

een groot kampvuur! Wat moet een mens nog meer hebben? 

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

 
 
 
Speelclub 
 
01/04: De paashaas komt vandaag bij jullie langs! Het is dus helaas geen chiro. :( 

08/04: Lalalalaaaa... Warm jullie stembanden al maar op! 

15/04: Wij hebben net een super tof weekend achter de rug en moeten daar toch wel 

van bekomen! Vandaag dus geen chiro. 

22/04: Op tocht door het bos 

29/04: De chiro valt in dit weekend op zaterdag 28/04 met als activiteit het 

APRIL-EVENEMENT! Kom met jullie mama's en papa's genieten van een heleboel 

(KUBB-)plezier, een heerlijke BBQ en een immens kampvuur! 
 
Justine Roggemans  0478630611  
Ciska Gielis                0494055731  
Jakob Roose              0479414924  

  
 
 
 
 



 

Rakwi 
 
1/04 Pasen: geen chiro 

8/04 Zangstonde (+ gokwedstrijd over DE verassing) 

15/04 DE VERRASSING VAN HET JAAR 

22/04 Rakkers vs Kwiks  

28/04 (zaterdag) 

Kubbtoernooi/bbq/springkasteel/kampvuur/schminck/FEEST 

29/04 Geen chiro, want zie hierboven 28/04 

 
Stan De Wit                 0471670878  
Rick Van Meerbeeck  0476854528  
Lukas Roose               0471047295  
 
 
 

Tito’s 
 
1/4: Lekker paaseitjes smullen want het is Pasen!! Geen chiro 

8/4: smeert die keel maar goe mannekes!! 

15/4: slimey dagje en eindelijk die ene verrassing! 

22/4: tofste weekend ooit van de tito's (Normaal is de mail al verstuurd naar alle 
ouders. Indien niets ontvangen, stuur gerust een berichtje.) 
29/4: geen chiro op zondag maar allemaal komen naar onze heerlijke bbq en groot 

kubbtoernooi op zaterdag 28/4, wordt MEGA tof!! 
 

Gil Roggemans  0476798047  

Axelle Allaert      0471460578   



 

kleurplaat van de maand 
 

 
 
 
 
 



 

Tiptiens 
 
1/4: Pasen, geen chiro 
8/4: paaseieren 2.0 
15/4: HSD veroveren 
20/4-22/4: het allerleukste weekend, info volgt nog 
29/4: geen chiro want 28/4 is er een mega nice kubb toernooi, BBQ en kampvuur!!!! 

 
Hannah De Ridder     0499315141  
Marieke Brughmans  0474136671  
 
 
Aspi’s 
 
1/4: het is Pasen dus geen chiro! 

8/4: we zijn op weekend jeej! Info volgt 

15/4: het grote tuinfeest 

22/4: het grote bananenhoesspel 

29/4: geen chiro! Allemaal komen naar KUBBQ 

 
Moran Buelens             0494055470  
Robbe Keersmaekers  0478021413  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Jarigen van April 
 

10/4: Joppe Wantens (sloeber) 

          Noa Ronsmans (rakwi) 

11/4: Nick Galle (aspi) 

15/4: Zara Moonen (tiptien) 

16/4: Kai Verbeeck (rakwi) 

          Anne-Gaëlle Verkest (aspi) 

          Noa Solitro (rakwi) 

18/4: Ward Brughmans (aspi) 

19/4: Larz Van Hees (rakwi) 

          Nina Van Hees (rakwi) 

21/4: Ruben Dirickx (speelclub) 

22/4: Marie Joris (tito) 

24/4: Noor Van den Heede (rakwi) 

          Merel Claes (speelclub) 

 
 

 
 
 


