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VOORWOORD 

 

Dag vrienden 

 

na wekenlang aftellen is het eindelijk zover. We hebben niet alleen mogen 

aftellen naar het einde van het jaar, maar dit keer ook naar het einde van 

het decennium… Hierbij willen wij dan ook even stilstaan en al onze lieve 

chirosympathisanten bedanken om de voorbije tien jaar zo mooi te maken. 

Ze zijn werkelijk voorbijgevlogen en we zijn super trots op wat we dit 

afgelopen decennium hebben kunnen verwezenlijken met de hulp van al 

onze vrijwilligers, ouders, vrienden, etc… 

We beginnen dan ook vol goede moed om de volgende tien jaar minstens 

even memorabel te maken. Bij deze wensen we al onze trouwe kletserlezers 

dan ook fijne feesten en een gelukkig nieuwjaar.  

Om het even over een iets luchtigere boeg te gooien zouden we graag nog 

even adverteren voor dit super leuke initiatief van onze eigenste 

ouderraad. Zaterdag 8 februari organiseren zij namelijk (ondertussen al 

de derde editie) van DE ZOTTE PRIJZEN PARTY!!! Voorafgaand kunnen 

de kinderen eerst nog even de dansbenen komen strekken op de allereerste 

echte kinderfuif! Een datum om alvast in de agenda te zetten dus!  

 

Prettige feesten en tot op de Zotte Prijzen Party!! 

 

Feestelijke groetjes van de leiding, ouderraad en bestuur  
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Sloebers 

 

12/01: Ouders in leiding 

19/01: Bob de bouwer 

26/01: Alienspel 

 

Lauranne Claus: 0477 69 89 25 

Delphine Allaert: 0479 78 41 74 

Katrien Debeaune: 0473 31 01 45  

 

 

Speelclub 

 

12/01: Ouders in leiding 

19/01: Het grote familiespel  

26/01: Ruimtespel 

 

Sofie Hellemans: 0498 54 06 88 

Dries Wallyn: 0491 50 70 01 

Johanna Coopman: 0477 73 21 21  
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Rakwi 

 

12/01: Ouders in leiding 

19/01: Geef 8!!! 

26/01: Niet te vinden 

 

 

Stan De Wit: 0471 67 08 78 

Lena Boriau: 0478 90 16 21 

Ellen Wevers: 0496 29 50 80 

 

 

Help jij de kerstman zijn huisje terug te vinden?  
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KLEURPLAAT VAN DE MAAND 
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WIST JE DAT… 

 

✓ De leiding deze maand heel hard moet studeren? 
✓ De tito’s zich hier niet heel hard van bewust waren? 
✓ Ellen, Jakob en Saar hen toch nog steeds even graag zien? 
✓ Ze al uitkijken naar de maand februari? 
✓ Eigenlijk alle leiding uitkijkt naar de maand februari? 
✓ We dan terug een leven hebben? 
✓ We dan ook terug leiding kunnen geven aan onze liefste leden (en 

vooral de speelclubbies      )? 
✓ Onze levens eigenlijk niet zo heel spannend zijn momenteel? 
✓ WE WEL ECHT NOG EVEN WILLEN MELDEN DAT DE ZOTTE PRIJZEN 

PARTY DIT JAAR WEER HEEL LEUK ZAL WORDEN!!! 
✓ Deze zal plaatsvinden op zaterdag 8 februari in onze “visbokalen” te 

Hofstade???? 
✓ Iedereen van de leeftijd van 6 tot 14 jaar mag komen djeinsen op 

de voorafgaande kinderfuif? 
✓ Wij zo veel (hoop ik) #likeme liedjes gaan spelen? 
✓ Porselein wel echt een must zal zijn? 
✓ We toch nog wat variëteit in de liedjes zullen voorzien voor alle 

kindjes? 
✓ Er dus voor ieder wat wils zal zijn? 
✓ Jakob liefst naar ‘de tijdloze’ luistert? 
✓ Mijn inspiratie officiëel terug op is? 
✓ Het weer afwachten is naar de wist-je-datjes van februari????!!!!! 
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Tito’s  
 

12/01: Ouders in leiding 

19/01: Escape 

26/01: De slim 

 

Jakob Roose: 0479 41 49 24 

Saar Vandenschrick: 0472 89 06 15 

Ellen Van Roosbroeck: 0471 04 09 69 

 

 

Keti’s 

 

12/01: Ouders in leiding 

19/01: Room 

26/01: Ste mens 

 

Paulien Pans: 0470 34 13 23 

Thijmen Van Saet: 0497 83 10 23 

 

 

Aspi’s 

 

12/01: Ouders in leiding 

19/01: Kei goed leiding geven 

26/01: Misschien nog beter leiding geven dan de vorige week 

 

Kaat Vandenschrick: 0475 87 27 03 

Robbe Lheureux: 0476 70 90 99 
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Jarigen van Januari 

 

 

 

08/01: Merel (rakwi) 

08/01: Kaat (sloebers) 

09/01: Elise (aspiranten) 

12/01: Aurore (sloebers) 

21/01: Matias (Tito’s) 

24/01: Sebastian (sloebers) 

24/01: Jakob (leiding) 

28/01: Lars (sloebers) 

28/01: Lucie (sloebers) 


