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VOORWOORD 

Beste Chirosympathisanten, maar ook vooral; liefste leden 

 

Na bijna een half jaar geen echte chiro-zondagen te hebben kunnen geven, 
was het eindelijk weer van dat!! Na lang wachten, vele lange nachten en 
een onvergetelijk kamp, is het nieuwe chirojaar terug van start gegaan. Wij 
kijken er alvast GIGA-hard naar uit en we hopen jullie ook! 

Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe leidingsploeg. Jammer genoeg 
moesten we dit jaar afscheid nemen van Robbe die vijf jaar lang een vaste 
rots in de branding was binnen onze ploeg en Paulien, een groot figuur 
binnen chiro Hofstade! Maar  vergeet niet, uit het oog maar niet uit het 
hart!!© 

Daarnaast zijn er ook vijf nieuwe leiding bijgekomen die wij met veel plezier 
verwelkomen: Ward die terug is van nooit weggeweest, Vinyard, een 
(relatief) nieuw gezicht binnen de groep en last but defenitely not least 
Irene,Lies en Elise die de overstap van aspi naar leiding hebben gemaakt!  

Daarnaast hebben we ook nog slecht MAAR OOK goed nieuws… 

Om te beginnen met het slechte nieuws: jammer genoeg zullen onze 
vertrouwde mosselfeesten die elk jaar steevast plaatsvinden in het 
ontmoetingscentrum dit jaar niet kunnen doorgaan wegens de 
omstandigheden. ‘OOHHNNNN :((( ‘ Het goede nieuws is echter dat we in 
plaats van de mosselfeesten dit jaar een ‘pasta take-away’ organiseren!! 
‘JOEPIEEE, SPAGHETTIII :)))’  

Deze pasta take-away zal doorgaan in het weekend van 17-18 oktober. 
Jullie kunnen op voorhand saus bestellen, wij maken deze dan als chiro-
activiteit (voor de speelclub,rakwi en tito zal de chiro dus doorgaan op 
zaterdag ipv. zondag) en daarna kunnen jullie de saus zondagavond nog 
meenemen naar huis! (Meer info volgt nog "#$%) 

 

Beste vrienden, houd jullie goed 

En veel groetjes van de leidingsploeg, VeeBee en bestuur 
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Sloebers : 

  
04/10:  op spinnenjacht 

11/10: op wereldreis met de sloebers 

18/10: alarm in de zoo  

25/10: de top 10 

 

Saar Vandenschrick:    +32 472 89 06 15 

Lies Vandenschrick:      +32 470 821 543 

Thijmen van Saet:       +32 497 83 10 23 

Elise Levecke:              +32 477 308 933 

 

 

Speelclub: 

 
04/10: Reis rond de wereld  

11/10: kleurenquiz  

17/10: Chiro op zaterdag van 11u tot 12u!!! Ratatouille overtreffen met onze 
kookkunsten voor de lekkere spaghettiverkoop 

25/10: wie is de K3 van de speelclub 

 

Lena Boriau:                +32 478 90 16 21 

Kaat Vandenschrick:     +32 475 87 27 03 

Vinyard Alewaters:        +32 495 82 30 87   

Irene Pans:                   +32 499 478 866 
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WIST-JE-DATJES 

 

 

Wist-je-dat … de tito-leiding Stan (bijna) terug ros is?  
Wist-je-dat … de leiding extreeeeem blij is dat de chiro terug begonnen is?  

Wist-je-dat … er een zwarte madame rondloopt op de chiro?  
Wist-je-dat … wij Robbe en Paulien heel hard gaan missen? &'(  
Wist-je-dat … wij een héél mooie toogsluiting hebben dankzij het harde 
werk van Johanna, Lauranne en Casper? “APPLAUS!!!” <3  
Wist-je-dat … Saar, Thijmen en Jakob dit jaar een giga-geweldige 
hoofdleiding zullen zijn? 
Wist-je-dat … Amber Van den Driessche, Jade Maes, Ward Ramael, Wout 
Janssens, Hanne Lore De Coster, Amber Lauwers, Rufus Goris, Mathias 
Desender en Sarah Van Roosbroeck in september jarig waren???!! 
Wist-je-dat … de chirozondag omwille van de coronamaatregelen dit jaar 
voor de jongste groepen (sloeber, speelclub, rakwi) om 14u begint maar 
de oudere groepen (tito, keti, aspi) pas tegen 14u15 worden verwacht?? 
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Rakwi: 

 
04/10: leiding vs. Leden  

11/10:expeditie rakwison  

17/10: spaaaaghettieeee (chiro op zaterdag van 13u tot 14u30) 

25/10: rakwi got talent  

 

Ellen Wevers:           +32 496 29 50 80 

Delphine Allaert:       +32 479 78 41 74 

Katrien Debeaune:    +32 473 31 01 45 

Dries Wallyn:            +32 49 150 70 01 

 

Tito: 

 
04/10: wie niet weg is, is gezien HSD 

11/10: badeendjes quiz  

17/10:jammiee spaghettiiii ( chiro op zaterdag van 15u tot 16u30 ) 

25/10: Halloweenfeestje  

 
Sofie Hellemans :         +32 498 54 06 88 

Stan de Wit :               +32 471 67 08 78 

Ellen Van Roosbroeck:  +32 471 04 09 69 
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Keti: 

 
04/10: En route 

11/10: Bobbbb de Bouwer, kunnen wij het maken?? 

18/10: Spaghetti Ketinaise  

25/10: het GIGA-GEWELDIG-JAKOB-SPEL 

31/10: Halloween Boite  

 

Jakob Roose:       +32 479 41 49 24 

Lauranne Claus:   +32 477 69 89 25 

 

Aspi: 

 
04/10: je oogst wat je zaait! 

11/10:alles op rolletjes! Kom allemaal op/met rolletjes naar de chiro (origineel zijn 
wordt beloond!!!) 

18/10: kokkerellen met die dellen 

25/10: the masked singer  

31/10: Halloween Partay 

 
Johanna Coopman:    +32 477 73 21 21 

Ward Brughmans:      +32 479 921 213 
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Jarigen van Oktober  
© Cyril Brigou (sloeber) 
© Nette Buls (Rakwi) 
© Fieke Buls (Rakwi) 
© Rune Buls (Tito) 
© Juno Goris (Speelclub) 
© Junior Vermaelen (Sloeber) 
© Hannelore Desender (Tito) 
© Katrien Debeaune (leukste leiding) 
© Lena Boriau (misschien wel nog 

leukere leiding) 

 
 

 


