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SAVE THE DATE : KINDERFUIF 

WANNEER?: ZATERDAG 4 MAART  

 
VOORWOORD 

 
 
Beste Chirosympathisanten 

 
Daar is februari weer! 
Wat was januari toch leuk! Dankjewel aan alle helpende handen 
die ons heeft geholpen deze maand, zoals: de lieve aspi’tjes om 
eens leiding te geven, ook de ouders in leiding en zeker niet te 
vergeten, de Ouderraad! Zij hebben naar jaarlijkse gewoonte 
weer een prachtige fakkeltocht ineen gestoken! DANKUWEL 
IEDEREEN! Vele handen maken licht werk! 
Natuurlijk zou het Chiro Hofstade niet zijn, als er deze maand 

niet weer een spetterende activiteit op de planning zou staan! 
DE OUDERRAAD STELT VOOR: DE KINDERFUIF! 
Sloebers tot en met tippers/toppers zijn welkom op 
zaterdag 4 maart om het beste van zichzelf te geven! (Uren 
staan hierboven op de flyer). Haal die moves dus maar boven en 
begin alvast te stretchen, want dit wordt de party van het jaar!  
 
Daarenboven is de leiding eindelijk terug en zijn ze klaar om er 
terug een lap op te geven! Get ready, set eeeeeeeen go!!!!!!!! 

 
Dan(s)kbare groetjes van de leiding+VB, bestuur en ouderraad 
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Sloebers 

 
5/2: Irene heel heel hard missen, we gaan haar zoeken in het bos  

12/2:GEZOCHT: de ware liefde van de sloebers  

19/2: De Olympische Chiro spelen  

26/2: Knibbel knabbel knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje  

 

 
Ellen Wevers: 0496 29 50 80 

Irene Pans: 0499 47 88 66 

Ellen Van Roosbroeck: 0471 04 09 69 

Lena Boriau: 0478 90 16 21 
 

 
Speelclub 

 
5/2: “Wie niet horen wil, moet…”  
12/2: “Wat als…”  

19/2: De speelclub heeft het aan het juiste eind?? 
26/2: We stegen met een zucht naar boven in de lucht! 

 
 

Briseïs Vandenhoute: 0472 31 55 46 

Sander Vanderwilt: 0479 91 58 09 

Emma Hannaert: 0488 97 67 05 

Sarah van Roosbroeck: 0472 26 29 50 

 
 

 
Rakwi 

 
5/2: Abc, one two three, baby you and me 
12/2: de mijn 

19/2: op naar het boerenfeest met kiki  

26/2: lies heeft een verrassing  

 

Kyara Berkvens: 0472 96 96 69 

Charlotte Allaert: 0470 29 07 64 

Lies Vandenschrick: 0470 82 15 43 

Vinyard Alewaters: 0495 82 30 87 
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KLEURPLAAT  VAN DE MAAND 
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Tippers 

 
05/02: Kaat heel, ma echt heeeeel hard missen 
12/02: Doe de ganzenpas, doe de ganzenpas, kom maar op 

19/02: Are you the one? 
24-25-26/02: Het aaaallerleukste weekend naar... #hihiverrassing (meer info 
volgt nog) 

 
Tilda Gielis: 0484 32 76 19 

Kaat Vandenschrick: 0475 87 27 03 

 

 

Toppers 

5/2 boterhammenspel 
12/2 wereld darwin dag 

19/2 Malines  

26/2 12 jaar zonder fc de kampioenen  
 

 
Dries Wallyn: 0491 50 70 01 

Tommy Bikhan: 0468 06 56 36 

Ward Brughmans: 0479 92 12 13 
 
 

 
 

 
 

 
 

Keti’s 

 

5/02: HI HA HOOLIGANS (kom allemaal in je mooiste rood-gele ensemble!!!) 

12/02: wissel van de wacht, ceremonieel afscheid van Brittney ☹ 

19/02: het grote valentijn spel, “are you the one?????”  

26/02: Nick geeft een zangoptreden, neem allemaal jullie oordoppen mee  

 

Katrien Debeaune: 0473 31 01 45 

Nick Galle: 0471 70 91 22 

Britt Wallyn: 0495 71 71 06 

Johanna Coopman: 0477 32 12 21 

Sofie Hellemans: 0498 54 06 88 

  

https://www.facebook.com/hashtag/hihiverrassing?__eep__=6&__gid__=293095710805473&__cft__%5b0%5d=AZXdTLioBcRA08cYx1K9XZrUXcAYpJEVFXN4NfkFiBHaObPetLazJU0FjeNzLKERkv3Rnal6uXnpIJqO1TYcBAcqFIS9m2p-zFdJodArXCDRcxKpYv7rU5099djZOCrLy7fBt9EMGcqLkq4efHzh1H_gMuHBgmWqju5EIW7Wr1ZNj2E5EqOf75_GiIkzpL_fXk4&__tn__=*NK-R
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WIST-JE-DATJES 

WIST JE DAT… 

 

• Britt jammer genoeg nu in Madrid vertoeft? 

• Wij haar heel hard gaan missen? 

• Maar dat we het haar heel hard gunnen? 

• We hopen dat ze er veel plezier beleeft? 

• Ze er waarschijnlijk met castagnetten zal leren dansen? 

• Johanna terugkomt? 

• Sofie jammer genoeg ook nog even in Spanje blijft? 

• Zij daar verblijft, omdat ze is omgedoopt tot salsa danseres? 

• Ellen VR de mooiste trui ooit heeft gekocht bij @knititall #rainbow 

• Lena en Bieke heel de lokalen hebben opgeruimd en gelabeld ? 

(dikke duim! Xxx) 

• Chiro Hofstade Spic en span is? 

• Een deel van de leiding Britt gaat bezoeken in Spanje, omdat ze 

haar zo lang al niet meer kunnen missen? 

• We de ouders en aspi’s heel dankbaar zijn voor leiding te geven? 

Joepiejeej 

• Lebron James deze maand eerste wordt op de “all time scoring list” 

in de NBA? 

• Dit een record is van bijna 35 jaar? Woop woop 

• Nick een optreden geeft 26 februari? 

• Deze man alles kan? 

• Hij een ‘triple threat’ is? 

• Dit is omdat hij kan zingen, dansen en acteren? 

• Hij een beetje zenuwachtig is, dus dat iedereen flink moet juichen? 

• De wist je datjes weer gedaan zijn? 

• Toedeloe  
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Aspi’s 

 

5/02: "Kwist niet" 

12/02: Kurieuze kou,” knikte Kuipers. “Koop kolen, knul! Kolen kunnen kou 
klein krijgen!” 

19/02: Kikkers vangen 
26/02: Bankieren met Leenmans 

 

 
Elise Levecke: 0477 30 89 33 

Lauranne Claus: 0477 69 89 25 

Thijmen Van Saet: 0497 83 10 23 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


