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VOORWOORD 

 

 

Beste Chirosympathisanten 

Omdat er ons veel evenementen in het vooruitzicht staan lijsten 

we ze hier chronologisch graag even op: 

 

❖ Zondag 10 april gaan we met de kleinsten zwemmen (zie 

de whatsappgroepen voor meer informatie). 

❖ Zondag 17 april geen chiro, vrolijk Pasen iedereen! 

❖ Op maandag 18 april een heuse Paaseierenraap in 

samenwerking met de kriekelaar (wauuww zo leuk, 

njammieee)! 

❖ Dan is de pret nog niet gedaan want 23 april is het 80 

JAAR CHIRO!!! Woehoeewwww!!! Wij kijken er alvast met 

de leiding zeer hard naar uit en hopen jullie met z’n allen te 

mogen ontvangen daar!!! Ga maar eens vlug kijken op het 

facebookevenement, want voor ieder wat wils die dag! Van 

kubben tot een spetterend concert, u vraagt wij draaien! 

❖ Daarna kunnen we dan weer lekker gaan smullen op de 

spaghettislag van de aspiranten van zaterdag 30 april 

tot zondag 1 mei! Allen daarheen! 

❖ And last but not least: ZONDAG 8 MEI ZIJN HET 

KAMPINSCHRIJVINGEN!!!! Om problemen te vermijden 

vragen we alle ouders (en/of leden) om zich op deze datum 

te komen inschrijven, als je die dag niet kan laat je op 

voorhand iets weten aan de leiding van jouw groep, dan 

kan dat onderling geregeld worden. Zo kunnen wij op tijd 

aan de kampvoorbereidingen beginnen. Wij hopen dat alle 

kindjes natuurlijk meegaan dit jaar!!!! Het kamp belooft 

weer super tof te worden! 

 

 

Drukgeboekte groetjes van de leiding+VB, bestuur en ouderraad  
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Sloebers 

03/04: Hoe vettiger, hoe prettiger: kleed je allemaal in slechte kleren (die dus 

weg mogen) en neem een handdoekje en evt extra kleertjes mee in een zakje 

10/04: Zwemmen: breng allemaal X aantal euro mee en zwembandjes als je 

kindje nog niet zo goed kan zwemmen! (zie voor meer info de whatsappgroep) 

17/04: geen chiro, want het is pasen! Vrolijk paasfeest iedereen! 

18/04: PAASEIERENRAAP: alle sloebers meer dan welkom!!! 

23/04: 80 JAAR CHIRO, allen daarheen! 

24/04: Geen chiro, want het is superleuke 80 jaar chiro geweest!  

 

 

Johanna Coopman: 0477 73 21 21 

Charlotte Allaert: 0470 29 07 64 

Dries Wallyn: 0491 50 70 01 

Tilda Gielis: 0484 32 76 19 

 

 

Speelclub 

3/4: Reis rond de wereld met ontdekkingsreiziger Tommy  

10/4: Ik ben een klein geel visje, blub blub  

17/4: De Paashaas komt langs , GEEN CHIRO  

18/04: PAASEIERENRAAP: alle speelclubbers meer dan welkom!!! 

23/4: GROOT GROOT GROOT GROOT FEEST  

24/4: geen chiro (want het was al 80 jaar chiro!) 

 

 

 

Britt Wallyn: 0495 71 71 06 

Ellen Vanroosbroeck: 0471 04 09 69 

Tommy Bikhan: 0468 06 56 36 

Nick Galle: 

Delphine Allaert: 0479 78 41 74 
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Rakwi 

03/04: Het plaag de leiding spel (hehe) 

10/04: Zwemmen: breng allemaal X aantal euro mee 

17/04: geen chiro, want het is pasen! Vrolijk paasfeest iedereen! 

18/04: PAASEIERENRAAP: alle rakwi meer dan welkom!!! 

23/04: 80 JAAR CHIRO, allen daarheen! 

24/04: Geen chiro, want het is superleuke 80 jaar chiro geweest!  

 

Elise Levecke: 0477 30 89 33 

Lauranne Claus: 0477 69 89 25 

Sofie Hellemans: 0498 54 06 88 

Ward Brughmans: 0479 92 12 13 
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KLEURPLAAT  VAN DE MAAND 
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Tito’s 
 

3 apr : Ik ga op reis en ik neem mee  

10 apr : rood geel (allemaal met de fiets komen!!)  

17 apr : geen chiro  

24 apr : kennen we elkaar goed genoeg? 

 
Thijmen Van Saet: 0497 83 10 23 

Katrien Debeaune: 0473 31 01 45 

Lies Vandenschrik: 0470 82 15 43 

 

 

 

 

 

Keti’s 

 

3/04: A B C, doen jullie mee  

10/04: D E F, waar is Jef  

17/04: valieske maken voor de allerleukste leefweek ooit (geen chiro)  

24/04: G H I, nu weet ik het even nie 

 

 

 

Ellen Wevers: 0496 29 50 80 

Kaat Vandenschrik: 0475 87 27 03 

Irene Pans: 0499 47 88 66 
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WIST-JE-DATJES 

WIST JE DAT… 

 

• Dit een wist-je-datje is? 

• we 23 april 80 jaar chiro vieren? 

• Het 8 mei ook kampinschrijvingen zullen zijn? 

• Dit beide in het GROOT in jullie agenda moet staan? 

• We jullie daar allemaal in grote getale verwachten? 

• Het even genoeg is met de promo? 

• Het even over iets anders zal gaan? 

• Het 3 april Vlaanderens mooiste is? 

• Je mij niet moet vragen wat dit betekent? 

• Dit een verzoekje was van een bepaald individu uit de leidingsploeg? 

• Je bij de aspiranten tot 5 april paaseitjes kan bestellen? 

• Je ook bij de keti’s wafels kan kopen?? 

• Het terug mooi weer begint te worden? 

• Waardoor we weer lekker veel kunnen buitenspelen? 

• En die gigantische plassen naast de lokalen eindelijk weg zijn? 

• Een aantal sloebers dit zeer jammer vinden? 

• Aspinke een groot succes was? 

• De kinderfuif een groot succes was? 

• WIJ SUPER VEEL ZIN HEBBEN IN KAMP? 

• Onzen boer een heel plezante man/vrouw is? (#spannend) 

• Het een heeeeel mooi veld is? 

• We er voor de rest nog onze mond over moeten houden? 

• Kaat momenteel circusschool doet? 

• Je haar maar eens moet vragen om met kegels te jongleren? 

• Als ze zegt dat ze dit niet kan, je haar niet moet geloven? 

• Ze dit gegarandeerd kan? 

• Vinnie binnenkort zijn eigen kledinglijn gaat ontwerpen? 

• Hij heel mooie ‘vinjassen’ kan ontwerpen? 

• Charlotte van hondjes houdt? 

• Tilda onlangs 42 jaar is geschat? 

• Dries aan het trainen is om DJ te worden? 

• Delphine nog steeds heel goed kan planken? 

• De rakwi en speelclub net op weekend zijn geweest en ze het heel leuk 

vonden? 

• Ze blij waren dat britt niet de spaghettisaus had gemaakt? 

• Zij graag veel chilipoeder in haar saus gooit? 

• Zij ook veel zout bij de rijst kapt? 

• Het weer mooi is geweest? 

• De wist-je-datjes afgerond zijn? 

• Nu voor echt? 

• Nu voor echt echt? 
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Aspi’s 

 

1-3/04: ASPIWEEKEND WOEHOE  

10/04: Tartan army  

17/04: Pasen, geen chiro :((  

24/04: Alles gaat vlotjes 

 

 

Lena Boriau: 0478 90 16 21 

Vinyard Alewaters: 0495 82 30 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


