
Kletser mei 
 

 
 
 



 
Voorwoord 
 
Dag beste kletserlezers! 
 
Weer een nieuwe maand vol chiroplezier aangebroken! Alleen 20 mei, 
op pinksteren, is het jammer genoeg geen chiro. Maar de aspiranten 
organiseren 19 en 20 mei hun jaarlijkse spaghettislag. Kom dat weekend 
dus zeker een heerlijke spaghetti eten! Meer info hierover vinden jullie 
verder in de kletser. 
 
Ook komen de examens van de leiding spijtig genoeg dichter bij. 
Daarom zullen onze lieve aspi’s de laatste zondag van mei onze taak als 
leiding over nemen en jullie kapoenen een fantastisch zondag laten 
beleven. 
 
 
 
 

 
 
 
 



Sloebers 
 
13/05: spelen een spel samen met Scouts Sint-Gummarus, we spreken 
af om 14.00 aan de hoofdingang van het vrijbroekpark. Meer info volgt 
nog via mail. 
6/5: Alle kleuren van de regenboog! 
20/05: Pinksteren: geen chiro, maar wel spaghettislag van de Aspi’s! 
27/05 : De Koning der Kampers 
 
Tessa Fransis            0495386117  
Robbe Lheureux        0476709099  
Stijn De Bels              Nummer voorlopig onbekend  
Saar Vandenschrick  0472890615  
 
Speelclub 
 
06/05: Kamelenrace! Wie wint? 
13/05: Allemaal het bos in! 
20/05: Pinksteren, geen chiro :( Ga zeker en vast een kijkje nemen op 
de spaghettislag van onze aspiranten! 
27/05: Aspi's in leiding 
 
Justine Roggemans  0478630611  
Ciska Gielis                0494055731  
Jakob Roose              0479414924  
 
 
 
 
 
 
 
 



kleurplaat van de maand 

 



Rakwi 
 
6/05: knutseldag, jullie mogen allemaal met de fiets naar de chiro 
komen. 
13/05: levend risken. 
20/05: geen chiro, we gaan allemaal spaghetti bij de aspi's smullen!! 
27/05: de aspi's nemen het eens over! 
 
Stan De Wit                 0471670878  
Rick Van Meerbeeck  0476854528  
Lukas Roose               0471047295  
 
 
 
Tito’s 
 
4/5 : filmavond!! neem allemaal vriendjes mee, afspraak om 19h aan de 
chirolokalen 
13/5: binnen de minuut + desserteverkoop (maak dus allemaal een 
dessertje) 
20/5: geen chiro :( 
27/5: aspi's in leiding! 
 
Gil Roggemans  0476798047  

Axelle Allaert      0471460578   



 



Tiptiens 
 
6/5: strandkarrenrace: we spreken om 13u15 af aan de chiro, met de 
fiets! 
13/5: fun op de plage! 
20/5: geen chiro, maar kom zeker een lekkere spaghetti eten op de 
spaghettislag van de aspi's! 
27/5: aspi's in leiding 
 
Hannah De Ridder     0499315141  
Marieke Brughmans  0474136671  
 
 
 
 

Aspi’s 
 
6/05: strandkarrenrace 
13/05: toiletspel 
20/05: geen Chiro want de aspis organiseren de spaghettislag  
27/05: Aspis in leiding 
 
Moran Buelens             0494055470  
Robbe Keersmaekers  0478021413  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jarigen van de maand 
 
4/5: Axelle Allaert (leiding) 
8/5: Lies Vandenschrik (tiptien) 
9/5: Isis Solitro (speelclub) 
14/5: Thijmen Van Saet (aspi) 
19/5: Ruben Op de Beeck (tito) 
22/5: Yente Straetman (tito) 
26/5: Stella Caerels (rakwi) 

Stijn De Bels (leiding) 
27/5: Yoran Ibrahimi (speelclub) 
28/5: Elena Claes (speelclub) 

Seppe Vancampenhout (rakwi) 
29/5: Stan Muyldermans (sloeber) 

Casper Goossens (sloeber) 
 


