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VOORWOORD 

Dag Chirovrienden  

 

het is ondertussen al weer maart en we zitten al ver in het nieuwe chirojaar. 

Hoe dichter we komen bij de zomer, hoe meer we al beginnen weg te 

dromen over dat prachtige kamp. Dat lekkere eten, de zalige platte rust en 

de uiterst toffe spelletjes… Maar ook dit jaar zoeken wij nog een paar 

helpende handen die dit allemaal mee mogelijk maken. 

 

We zijn namelijk nog op zoek naar lieve vader (-en uiteraard ook moeder 

     ) voorkampers en - nakampers die ons uit de nood zouden willen 

hebben. Als je interesse hebt om een handje toe te steken, kan je ons hier 

zeker van op de hoogte brengen (via mail of op de chirozondag zelf). Alvast 

bedankt! Wij kijken er al immens veel naar uit!  

 

Over kamp gesproken, zondag 15 maart worden de ouders van de kleinste 

groepen (SLOEBERS EN SPEELCLUB) allemaal uitgenodigd voor een 

gezamenlijk infomoment over ons spetterende chirokamp. Dus als je nog 

met enige vragen zit m.b.t. het reilen en zeilen van onze tiendaagse, kan u 

zondag 15 maart om 17 uur bij ons terecht in de chirolokalen.  

 

Maar voor we al aan de zomer mogen denken staan er in maart nog een 

aantal leuke activiteiten voor de boeg.  

 

Zaterdag 14 maart is het ook weer Aspinke! HET FEESTJE VAN HET JAAR!!!  

 

Zaterdag 28 en zondag 29 maart houden de aspi’s van Chiro Hofstade 

hun jaarlijkse spaghettislag in het parochiezaaltje te Hofstade. Voor 

overheerlijke spaghetti, allen daarheen! 

 

 

 

Feestelijke groetjes van de leiding, ouderraad en bestuur  
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Sloebers 

 

01/03: Cowboys VS Indianen (verkleden is een must) 

08/03: De wereld veroveren 

15/03: Binnen de minuut + infomoment kamp 

22/03: geen chiro, want het leukste sloeberweekend!! 

29/03: De leukste leiding inwisselen voor minder leuke leiding (mopje, kan ook 

nog leuk worden) 

 

Lauranne Claus: 0477 69 89 25 

Delphine Allaert: 0479 78 41 74 

Katrien Debeaune: 0473 31 01 45  

 

 

Speelclub 

 

01/03: RIDDERS EN PRINSESSEN, KOM VERKLEED IN JE MOOISTE OUTFITJE 

08/03: leukste weekend ooooooit <3 (dus die zondagnamiddag geen chiro) 

15/03: ruwe spelen 

22/03: DRIZZY ZIJN BDAY VIEREN!!!!!!! jeujeujeujeujjjjj 

29/03: Heel de dag afvragen wat Drizzy op dat moment van de dag aan het doen 

zou zijn (het is dus leidingswissel hehe) 

 

 

Sofie Hellemans: 0498 54 06 88 

Dries Wallyn: 0491 50 70 01 

Johanna Coopman: 0477 73 21 21  
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Rakwi 

 

01/03: Carnaval (verkleed komen is een must) 

08/03: Weekend  

15/03: Dorpsspel 

22/03: groepsspelen 

29/03: Wie o wie is de leiding van vandaag? 

 

 

 

Stan De Wit: 0471 67 08 78 

Lena Boriau: 0478 90 16 21 

Ellen Wevers: 0496 29 50 80 
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WIST-JE-DATJES 

• Wist je dat de maanden weer voorbijvliegen? 
• Het precies nog december is? 
• Wij dat mentaal echt nog niet aankunnen dat we al semester 2 zijn? 
• Wij echt nog super veel leuke ideetjes hebben voor op zondag? 
• Wij als leidingsploeg hier heel hard naar uitkijken? 
• Er een evenement is waar wij als leidingsploeg nog meer naar 

uitkijken? 
• U nu waarschijnlijk denkt dat wij het over aspinke hebben? 
• Hoewel aspinke (georganiseerd door onze lieve aspi’tjes) echt zware 

meug is, wij nog harder uitkijken naar een ander evenement? 
• Wij u niet langer in spanning zullen houden? 
• Dit het tappersfeest is?  
• Wij toch nog even willen benadrukken hoe dankbaar wij alle 

vader/moedervoorkampers – en nakampers zijn, omdat zij zich 

altijd zo ijverig inzetten? 
• Wij hen echt extreem dankbaar zijn? 
• Net zoals onze allerliefste kookouders, waar zonder wij echt niets 

zouden zijn? 
• Wij dan ook echt superblij zijn telkens een ouder zich wil engageren 

om het kamp te helpen opbouwen/afbreken? 
• Wij nu zullen stoppen met hierover te zagen? 
• Wij nog even wat zullen zagen over de spaghettislag van de aspi’s? 
• Deze het weekend van 28 maart valt?  
• Jakob en Stan hier een tête-à-tête zullen hebben? 
• Als u dit wil zien, u zeker ook een bezoekje mag komen brengen? 
• De inspiratie officieel weer op is? 
• Dit mijn slagzin begint te worden? 
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Tito’s  
 

01/03: Zotte Tito-dag 

08/03: Prentjes zoeken in HSD 

15/03: Boys and girls apart 

22/03: Zoeken naar opsinjoor 

29/03: Saar, Jakob en Ellen een hele zondag moeten missen ☹ 

 
Jakob Roose: 0479 41 49 24 

Saar Vandenschrick: 0472 89 06 15 

Ellen Van Roosbroeck: 0471 04 09 69 

 

 

 

Keti’s 

 

 

01/03: Het lijdende leiden 

08/03: De Tartaarse helm 

15/03: De straatridder 

22/03: De Ponte professor  

29/03: De gewiste Wissel 

 

Paulien Pans: 0470 34 13 23 

Thijmen Van Saet: 0497 83 10 23 

 

 

 

 



6 
 

Aspi’s 

 

01/03: Tripke naar BXL 

08/03: Holderdebolder 1 

15/03: Uitslapen na aspinke 

22/03: Holderdebolder 2  

29/03: Spaghettislag 

 

 

Kaat Vandenschrick: 0475 87 27 03 

Robbe Lheureux: 0476 70 90 99 
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Jarigen van Maart 

 

 

1/3: Inès Wuyts (tito)  

2/3: Delphine Allaert (Leiding)  

5/3: Robbe Vanhorenbeeck (keti)  

6/3: Daan Van Hoof (tito)  

7/3: Enora Abrassart (sloeber)  

8/3: Chloë Huerta Montero (sloeber)  

9/3: Liv Van Asch (keti)  

10/3: Eveline Hellemans (tito)  

12/3: Tilda Gielis (aspi) 12/3: Jade Van Wezenbeeck (tito)  

14/3: Matilda Mosuse (rakwi)  

17/3: Robbe Lheureux (leiding)  

18/3: Dries Wallyn (leiding)  

20/3: Daan Callaerts (sloeber)  

23/3: Charlotte Allaert (Aspi)  

26/3: Felix Goossens (sloeber) 

30/3: Tars Van Wezenbeeck (tito) 30/3: Mathias Yseboodt (speelclub) 


