CHIRO HOEILAART

CHIRIST
SEPTEMBER – OKTOBER

Hoofdleidingsartikel
Wil je de hoofdleiding contacteren? Mail naar chirohoeilaart@hotmail.com
of bel naar Marinne (0494 22 41 89) of Josephine (0471 48 08 37)
Beste leden en sympathisanten
Het kamp in Wilderen was weer een onvergetelijke topper, mede dankzij het weer en
de geweldige leidingsploeg die voor jullie klaarstond. Maar zoals op het einde van elk
chirojaar zijn er enkele die de chiro moeten verlaten (jammer), maar ook andere,
nieuwe, die we in de leidingsploeg mogen verwelkomen. Met onze nieuwe
leidingsploeg (22 jongeren die staan te popelen om het nieuwe jaar te beginnen) en
nieuwe hoofdleiding willen we er dit nieuwe jaar volledig invliegen. Dit doen we dan
ook met enkele belangrijke puntjes:
•

Startdag:

Op zondag 1 september 2018, beginnen we om 13u00 met de inschrijvingen aan de
Joengele. Tijdens de inschrijvingen kan je leuke kampherinneringen ophalen en
komen zoeken tussen de verloren voorwerpen naar eventueel kwijtgespeelde kleren.
Om 14u15 beginnen we het nieuwe jaar zoals het hoort met een opening en een
reuzespel waarbij de groepen eindelijk ontdekken wie hun leiding zal zijn.
•

Startdag voor de nieuwe vriendjes:

De Chiro is natuurlijk al een aantal weken bezig maar op zondag 22 september
nodigen wij alle vriendjes die eens van een echte chirozondag willen proeven uit!
Breng je vriendjes mee of kom eens meespelen en zie of de Chiro iets voor jou is!
•

Druivenfestival:
-

Lichtstoet (jeej!):
(zaterdag 14/09)
Iedereen die mee wil doen met de lichtstoet, wordt om 19 uur in de Joengele
verwacht om samen op de entree van onze prachtige praalwagen te
wachten. Zorg dat je al gegeten hebt. Ondertussen verkleden we ons,
schminken we iedereen en oefenen onze dansjes, zodat we dit jaar weer
eens winnen! Info over de kledij vind je in dit boekje een aantal pagina’s
verder en op de site bij ‘evenementen’.

-

Kaastaartenfestival:
(zondag 15/09)
Als je zin hebt in een lekker stukje kaastaart met koffie, is het
kaastaartenfestival in de Kasteelhoeve een must! Het is er een oase van
rust te midden van het feestgedruis. Steun de Chiro en kom zeker langs,
want het is de moeite waard! De verkoop start om 12u en stopt om 17u.

•

Leidingsweekend:

In het weekend van 11-12-13 oktober zijn we met de leiding op leidingsweekend om
te vergaderen over het komende jaar. Die zondag (13 oktober) is er dus geen Chiro.
•

Dag van de jeugdbeweging:

Vrijdag 18 oktober is het dag van de jeugdbeweging. Het is die dag de bedoeling dat
ieder lid van een jeugdbeweging zijn uniform aandoet om naar school te gaan. Zo kan
iedereen op school zien dat je een fiere Chiroot bent !
•

Halloween Nachtspel (zaterdag 26 oktober):

Om 19 uur worden de kapoentjes aan de Joengele verwacht. Zij gaan een
halloweenspel spelen, waarna ze rond 20:30 uur naar huis mogen. Om 19u30 uur de
groepen van Speelclub tot Aspi welkom. De jongsten (Speelclub – Rakwi) spelen een
spel en mogen omstreeks 21 uur opgehaald worden. De ouderen (Tito – Keti – Aspi)
mogen rond 22u30 naar huis gaan.
•

Brochettefestijn:

Onthoud alvast zondag 17 november (Schrijf het in jullie agenda!). Deze dag mogen
jullie in De Eekhoorn overheerlijke brochetten komen eten!
•

Kamp 2019:

Nog een datum voor in de agenda (het is nog lang, maar toch): Het Kamp 2019 zal
doorgaan van 21 tot 30 juli 2019 in Koersel. De kapoenen komen mee van 25 tot 30
juli!
Sinds vorig jaar werken we niet meer met 0,50 euro voor een koekje en een drankje
maar werd het inschrijvingsgeld opgetrokken naar 35 euro. Zodanig dat iedereen kan
genieten van een lekker koekje en drankje!
Graag willen we nog iedereen vragen om zeker elke week in Chiro-uniform naar de
Chiro te komen. En last but not least, de chirozondagen duren steeds van 14u15 tot
17u00.
Hupla, dat was het voor het begin van een spetterend jaar. We hopen allemaal dat we
jullie in grote getallen mogen verwachten op onze startdag en/of elke zondag
daaropvolgend!
Nog vragen? Aarzel niet om de site te raadplegen (www.chirohoeilaart.be) of om ons
te mailen op chirohoeilaart@hotmail.com Je kan ook altijd bellen naar Marinne Leroy
(0494 22 41 89) of Josephine De Sutter (0471 48 08 37).

Ook kan je ons vinden op Facebook in de groep ‘Chiro Hoeilaart’. Daar vind je alle
updates en foto’s van chirozondagen! Kom er zeker bij!
Indien u andere vragen heeft, die specifiek voor de leiding van een bepaalde groep
bestemd is, verwijzen we naar de rubriek ‘leiding’ op onze site, waarop alle nummers
en adressen van onze leidingsploeg te vinden zijn.

Tot op de Chirooooo!
Marinne & Josephine

Chiro Hoeilaart bijt in de liefde.
Jongens en meisjes.
Rarara, wat is bijna in het vizier? DE LICHTSTOET!!!!!
We gaan terug zot dansen achter de beste kar van het jaar.
Het thema dit jaar is de enige echte DRACULA!!!!
Natuurlijk moeten wij ons zo goed mogelijk verkleden in Dracula om er fantastisch uit te
zien.
Dus hier een lijst met wat je zeker mee moet aandoen!

Voor de kapoentjes:

• Zwarte T-shirt met lange mouwen
• Zwarte broek

Voor speelclub tot aspi:
• Wit hemd
• Zwarte broek
• Voor de meisjes: een strakke ingevlochte vlecht
à Als dit niet lukt maken we ze op de Chiro zelf
Vergeet zeker geen €4 mee te nemen voor de extra attributen die jullie na afloop
mogen bijhouden.

Wij kunnen alvast niet wachten samen met jullie te knallen tijdens de
lichtstoet!

Tot dan lieve Chirovriendjes!

Leidingsvoorstelling

Ik ben Liam,
19 jaar oud en een echte levensgenieter!
Wat ik graag doe? Met het motto "niks moet, niksen mag"
ga ik door het leven! Van chillen in het park tot werken als
redder om een centje bij te verdienen!
Vanaf volgend jaar neem ik een nieuwe start in een
nieuwe school waar ik een lerarenopleiding ga volgen.
Dus mij goed amuseren met kinderen zal geen probleem
zijn!
Samen met onze super leidingsploeg van Chiro Hoeilaart
staan wij paraat de kinderen een fantastisch jaar te
geven!
Als je 't mij vraagt CHIRO!

We moeten ons hier blijkbaar voorstellen. Ik ben Seppe
Vandermotten voila se je kent me wel. Hoezo die naam
zegt je niks. Oke ik zal wat helpen. Ik heb groene vingers.
Dit gaat mijn 4de jaar leiding zijn. Zegt nog steeds niks!
Oke ik zal nog is proberen. Als je muziek hoort op de
Chiro komt die meestal van mijn richting. Soms ben ik zelf
nog een kind. Ik ben gestopt met studeren en werk vast.
Aaaaah zie je wel da je mij kent! Hopelijk zie ik je op de
startdag!

Hellooowkes allemaal! Ik ben Keara, 18 Jaar oud en na
13jaar met hard en ziel in de Chiro te zitten begin ik dit
jaar mijn eerste jaar als leiding.
Ik ben net afgestudeerd in de richting
Schoonheidsspecialiste en ga nu met volle moed
beginnen aan de opleiding vroedkunde aan de
Hogeschool.
Ik heb er al super veel zin in het nieuwe Chiro jaar,
hopelijk jullie ook!

Beste vrienden,
Ik word al 19 jaar Max genoemd en dat gaat niet
veranderen. Ik kom uit en studeer in Noord-België (AKA
Nederland). Ik doe de richting Technische
Bestuurskunde, waar ik trots op ben. Ik speel twee
instrumenten.
Ik kijk er dus heel erg naar uit om jullie trotse leider te
zijn.

Voor iedereen die mij nog niet in hun
vriendenboekje hebben staan:
Naam: Arne
Leeftijd: 19 jaar en één half
Kleur ogen: hierover zijn de meningen
verdeeld
Haarkleur: bruin
Hobby’s: Al heel lang is de chiro mijn
enige passie, dit is zelfs al mijn 4e jaar
als leiding
Favoriete vak: De speeltijd
Dit wens ik jou toe: Maakt maar dat ge
elke zondag op de chiro zijt of er
zwaait wat!
O die Neletje, Neletje, wiede wiede wiede woep
Chiro leidstertje, kom als ik roep
Neletje, Neletje, Chiro leidstertje
Wiede wiede wiede woep, kom als ik roep
Voor de eerste, en nog niet de laatste keer,
sta ik in deze chirist! En ik heb super veel zin
in dit nieuwe chirojaar! Tot op de startdag!

01/09/2019
Zo fier als een gieter
en trots als een pauw
kom ik met nieuwCHIROjaar
weer eens naar jou.
Ik wil je wensen
een zee van tijd
voor rust en ontspanning
en veel gezelligheid !
Een goede gezondheid
succes bij je werk CHIRO
vrienden die om je geven,
dus:... alles wat plezier geeft in 't leven DE CHIRO!
Dan blijft de vreugde altijd troef
en iedereen vind het tof
voor mij blijf jij zeker de nummer één
die peter CHIRO waarmee ik graag bof
je petekind CHIROLEIDER
Benjamin
Hoeilaart , 1 januari September 2019.

Hallo iedereen, hier ben ik weer! Ik ben Sofie maar je
mag me ook Soffe, Sofke of Sof noemen!
Ik ben 19 lentes oud en woon in Hoeilaart. Mijn hobby’s
zijn Chiro, Chiro en Chiro. Voor de rest ga ik ook nog een
beetje naar school zodat ik later orthopedagoge kan
worden. Ik eet graag snoepjes en chipsjes. Ik speel
super graag chirospelletjes en kijk al uit naar kamp!
Wist je dat ik dit jaar aan mijn 14de jaar in de Chiro
start? Vorig jaar gaf ik leiding aan de kapoenen en dat
was super leuk! Benieuwd aan welke groep ik dit jaar
geef? Kom dan zeker naar de startdag!
Dikke zoen en tot dan!

Hallooo lieve vriendjes!
Na 18 jaar hier op de wereldbol rond te lopen en na
13 jaar in de Joengele rond te dwalen werd het dit
jaar eens tijd dat ik leiding werd, dus hier ben ik
dan!!
In de week ben ik bezig om een topkinesist te
worden en in het weekend vind je me ofwel op de
Chirooo of tussen de turntoestellen.
Tot op de startdag!!
Kusjes Elien

Hello !
Ik ben Annelies en ik ben 18 jaar J
Ik zit momenteel nog op school en
studeer verzorging J
Dit is mijn 9de jaar in de chiro maar wel
nog maar mijn 1ste jaar leiding !
Ciao ! J

Goedemorgen, -middag, -avond, liefste vrienden!
Hier ben ik weer! En niet alleen als tweede jaar leiding
maar ook voor de eerste keer als hoofdleiding!
Ik ben Josephine, maar op de Chiro beter bekend als
Jos/Joske/Joost/José/... .
Ik ben 19 jaar en begin dit jaar aan de studie Audiovisuele
Media/Productie aan het RITCS in Brussel.
Ik woon al heel mijn leven in het mooie 1560, mijn
lievelingsgroente is een paprika, mijn favoriete boek is een
vriendenboekje, de chocolade die ik het liefste eet is die
met nootjes en ik kan niet tegen kietelen.
Voila, dit waren enkele weetjes over mezelf maar je leert
me natuurlijk het beste kennen op de chiro!
Tot op de chirooooooo!

Hey hey, ik ben Anaëlle, 17 jaar en ik ga dit jaar mijn eerste jaar
als leiding staan en ik heb er mega mega veel zin in!!
Ik ga nu aan mijn eerste jaar kine- en revalidatiewetenschappen
beginnen aan de KUL.

Hierse daarse
Voor iedereen die mij al kent…Proficiat!
Voor allen die mij nog niet kent…(ook proficiat)
Mijn naam is Jari aka boterblok.
Ik ben al lid van de chiro sinds kleine speelclub.
We gaan er weer een super jaar van maken!

Thats mag je mij noemen
Helemaal klaar voor mijn eerste jaar als leiding!
Al 14 jaar trotse chiroot
Tegen een kaaskroketje zeg ik geen nee :)
Studeert volgend jaar muziektherapie in Leuven
Afkomstig uit Laos (Azië)
Nooit een fan geweest van vogels
Ik kijk ernaar uit om jullie nieuwe vriendje te worden!
Olaaaaaaa! Ik ben Britt, ik ben 19 jaar oud en
ik begin dit jaar aan mijn 14de jaar Chiro!
Waar van mijn 2de jaar leiding ;) Ik zing graag
en eet heel graag chocoladetaart (hint, hint).
Ik ben echt heel slecht in zo een tekstjes
maken, maar ik kijk wel superhard uit naar dit
nieuwe Chirojaar!
Hopelijk tot op de startdag! Vele kusjes en
lekjes xoxo Brittzak

Dag lieve maskes en kadeekes!
Aan allen die mij ondertussen al kennen, proficiat! Aan allen die
mij nog altijd niet kennen… SCHAAM U! Mijn naam is Vienna en ik
begin dit jaar aan mijn vijfde jaar als leidster bij de tofste Chiro van
het land! Ik heb een overdosis aan energie, eet heel de dag door
en studeer al drie jaar in Gent.
Verder weet ik niet zo veel, maar ik weet WEL dat dit jaar weer
super mega gigantisch plezant gaat worden!!! Hopelijk tot op
startdag allemaal!
KUSJES xxxxxxx

Ook Lukas en Sean zijn weer van de partij dit jaar! Enkele prachtplaatjes van hen omdat ze
de deadline niet respecteerden ;)

KAPOENEN
Welkom liefste kapoenen en ouders bij de Chirist! Dit is het programmaboekje van de Chiro
waarin je tweemaandelijks een overzicht krijgt van de planning van je kapoen. Alle informatie
over evenementen, planning en leiding kan je hierin terugvinden of op de site
(www.chirohoeilaart.be). Je kan ons ook terugvinden op Facebook in de groep ‘Chiro
Hoeilaart’. Hier worden regelmatig toffe foto’s van chiroactiviteiten in gepost.
De kapoenenleiding staat steeds klaar om jullie meer info te verschaffen indien nodig, het is
ten slotte nog maar het begin van een mooie chirocarrière. Hopelijk komen jullie met z’n allen
spelen op de chirozondagen! We kijken er alvast superhard naar uit! Tot zondag!!

SEPTEMBER

1 september: Joepieeeeeeeeeeee, vandaag is het startdag én jullie aaallereerste
chirozondag! Jullie ontdekken vandaag wie jullie nieuwe leiding is! Kom zeker eens
proberen, we zien jullie graag komen! J
8 september: Joepieeeee, jullie tweede chirozondag begint! We gaan eens piepen in de
loods naar onze praalwagen waar de chirojongens en -meisjes hard aan het werken zijn.
Zaterdag 14 september: Opgelet, dit is een zaterdag! Deze avond worden jullie in de
Joengele verwacht want het is lichtstoet! Wij zitten op de kar en we mogen naar heeeel
Hoeilaart zwaaien! Meer informatie vind je in het hoofdleidingsartikel en wat je moet
aandoen vind je bij kledij!
15 september: Vandaag is het geen Chiro! De leiding is hard aan het werken op het
kaastaartenfestival in de kasteelhoeve. Kom zeker eens een kijkje nemen en stukje kaastaart
eten met jullie mama, papa, tante, kat, buurjongen van de nonkel, hond, goudvis … !!!
22 september: Vandaag is het Startdag voor de Nieuwe Vriendjes! Het Druivenfestival is
voorbij en nu kunnen we écht beginnen met spelen! Heb je nieuwe vriendjes die ook eens
de Chiro willen uitproberen? Neem ze dan aaaaaaaaaaaaallemaal mee, want de Chiro is
keisupermegatof!!!!
29 september: 2 professoren hebben jullie hulp nodig! Helaas blijven hun experimenten
mislukken L Kunnen jullie hen helpen en worden jullie mega kapoenenprofessoren?

OKTOBER

6 oktober: Helaas pindakaas, elke eerste zondag van de maand is het geen chiro L We
missen jullie nu al!
13 oktober: De leiding is druk aan het vergaderen over het chirojaar op hun
leidingsweekend, daarom is het ook vandaag geen chiro! We denken aan jullie en we zien
jullie volgende week terug!!
Vrijdag 18 oktober: Vandaag is het Dag van de Jeugdbeweging. Op deze dag lopen alle
chirokindjes en -leiding superfier rond in hun chirokleren. Doe het zeker aan naar school!
20 oktober: Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Neen! Het zijn alle superhelden die jullie
aan de hemel zien! We spelen het supergrote superheldenspel!!
Zaterdag 26 oktober: Dit is een zaterdag! Het is bijna Halloween brrbrr… We gaan samen
met de leiding eens rondgaan in Hoeilaart, wie weet krijgen we wel wat snoepjes! Verkleed
je zeker in je favoriete halloweenkostuum! Jullie worden in de Joengele verwacht om 19u en
jullie kunnen daar terug opgehaald worden om 20u30.
27 oktober: We zijn een beetje moe van ons gisteren te amuseren met Halloween! We
nemen een dagje verlof en zien jullie terug in november!

We kijken al superhard uit naar dit hele nieuwe chirojaar!!!!!!!
Veel kusjes en knuffels van jullie nieuwe leiding!!!!!!!!!!

JIP & JANNEKE

Speelclub september en oktober
Lieve speelclub! Eerst en vooral welkom in de kaaswinkel! We gaan er een
super-mega-fantastisch-geweldig jaar van maken!!! Ziehier het voorproefje
voor de komende twee maanden!
1 september: Het nieuwe Chirojaar gaat van start en dat doen we met een
super leuk spel om elkaar te leren kennen en je leuke leiding!
8 september: Het is bijna lichtstoet, en daarom oefenen we vandaag de dansjes
en spelen we leuke Chiroklasiekers. Komen is de boodschap!
14 september: Vanavond is het de enige echte lichtstoet, waar we gaan
schitteren. Alle informatie vind je in het hoofdleidingsartikel.
15 september: Helaas kruidenkaas, vandaag geen Chiro en geen kruidenkaas.
Maar kom zeker allemaal een stukje KAAStaart eten.
22 september: Vandaag is het Vriendjesdag, dus pak ze zeker allemaal mee
naar de Chiro voor een plezant spel!
29 september: Los naar den bos!
6 oktober: Helaas pindakaas, het is de eerste zondag van de maand en dan is er
GEEN Chiro :( .
13 oktober: Helaas gouda kaas. Wij zijn druk bezig op leidingsweekend, dus het
is GEEN Chiro :( .
18 oktober: Ga in je mooiste uniform naar school, namelijk dat van de Chiro!
20 oktober: Hoera! koekjes bakken!
26 oktober: Bibberen en beven tijdens het halloweenspel!
27 oktober: We moeten nog bekomen van gisteren, daarom is het vandaag
geen Chiro.

Rakwi
Dag beste rakwi’s! Zijn jullie klaar voor een super-duper-mega-cool-fantastisch jaar? Wij
alvast wel! Maar wat hebben wij allemaal in petto voor jullie? Lees het programma en kom
het te weten!

September
01/09: Benieuwd met wie jullie een heel jaar zotte avonturen gaan beleven? Kom het te
weten op de startdag! Meer info hierover vindt je in het hoofdleidingsartikel
08/09: Wie is er de sterkste, slimste, stoerste, dapperste, beste rakwi? Dat testen we
vandaag uit! Zeker komen, want vandaag leren we ook de dansjes voor de lichtstoet
14/09: Vandaag is het LICHTSTOET, de kans om aan heel het dorp je danstalent te laten zien!
Check het hoofdleidingsartikel voor alles wat je moet weten van kledij en uren!
15/09: Omdat we zo moe zijn van het dansen, is het geen Chiro vandaag. Maar kom zeker
een stukje kaastaart eten bij jullie geliefde leiding!
22/09: Vandaag is het ‘startdag voor de nieuwe vriendjes’, neem dus zeker al je vrienden
mee die eens een superleuke namiddag willen beleven! Want superleuk wordt het sowieso!
29/09: Om al wat centjes te verdienen doen we vandaag een winstgevende: neem allemaal
een lekker zelfgemaakt DESSERT en je beste verkooptalent mee!

Oktober
06/10: De eerste zondag van de maand, dat betekent geen Chiro (snif snif)
13/10: Vandaag is jullie leiding druk aan het vergaderen op leidingsweekend, dus nog eens
geen Chiro (dubbele snif snif)
20/10: Joepie, wel Chiro vandaag! Vandaag zoeken we uit wie de echte geluksvogel van de
groep is!
26/10: Dit is een ZATERDAG! Vandaag is het halloweenspel! Trek je engste outfit aan en kom
samen met ons griezelen! Meer info vindt je in het hoodleidingsartikel
27/10: Van al dat gegriezel zijn we heel moe geworden, geen Chiro vandaag dus
(driedubbele snif snif)
Zo, dat was het dan voor de eerste maanden van het nieuwe Chirojaar! Tot zondag, en salut
en de kost!

(check volgende pagina)

Vele kusjes van Yemi, Kyona, Caro, Camille en Vince!

TITO september – oktober
01/09: Vandaag is het startdag! Dat betekent dat dit gloednieuwe chirojaar
begint! Benieuwd wie wij zijn? Kom dan zeker af!
08/09: Vandaag gaan wij terug de tijd in! Kan jij het leven aan van een
oermens? Of toch eerder het leven tijdens de oorlog? Kom langs en dan zullen
we dat eens testen!
15/09: DRUIVENFEESTEN!!! HET BESTE WEEKEND VAN HET JAAR! DAT
BETEKENT DAT WE OP ZATERDAG 14/09 GAAN DANSEN MET DE LICHTSTOET!
Meer info in het hoofdleidingsartikel.
22/09: Vandaag is het vriendjes dag! Jullie mogen zo veel mogelijk
vriendjes/vriendinnetjes mee nemen naar de Chiro om ze eens te laten zien
wat Chiro is!
29/09: Vandaag worden jullie getest op het ouderschap.
06/10: GEEN CHIRO LLLLLLLL
13/10: WEER GEEN CHIRO L L L Wij zijn op leidingsweekend. Sorry dat jullie
ons 2 weken moeten missen <3
20/10: BOSSPEL! Doe zeker kleren aan die wat vuil mogen worden! xoxo
26/10: LET OP! DIT IS EEN ZATERDAG! HET IS HALLOWEENSPEL! Zijn jullie hier
klaar voor? Voor de engste avond van jullie leven? Griezelige groetjes xx (Meer
info in het hoofdleidingsartikel)
Dit waren onze twee eerste maandjes! xxx

KETI

Tag allemaal, hebben jullie ons gemist??? Sowieso wel he, maar wees getroost, want
we kunnen weer beginnen aan een nieuw chiro-jaar, WOEPWOEP!
1/9: Benieuw met wie je voor de rest van het jaar opgezadeld zit? Kom dan zeker naar
de startdag om ons in onze armen te springen! (Wij zijn niet verantwoordelijk voor
enige teleurstellingen of beroertes van extreme contentement).
8/9: Volgende week zijn het weer de fameuze Druivenfeesten! Dit wilt zeggen dat wij
als zotten moeten dansen achter die prachtige kar van ons. Zeker komen dus om de
dansen aan te leren en daarna samen af te zakken naar de loods!
15/9: De Druivenfeesten zijn volop aan de gang en de leiding moet heel de dag
panchen op het Kaastaartenfestival. Oh wé als wij jullie niet zien langskomen om bij
ons een stukje taart te komen shteken!
22/9: !BELANGRIJK! Vandaag nemen jullie jullie beste
vriendin/vriend/neef/nicht/whatever mee naar de Chiro. We laten hen kennismaken
met de Chiro en spelen een ultra-zot-mega-cool spel zodat we hen kunnen laten zien
dat de Chiro LIT is.
29/9: Boske in, boske uit, maak vandaag de grootste buit. (Beetje vaag, maar we gaan
dus naar den bos he).
6/10: Eerste zondag van de maand = GEEN CHIRO ☹. Maar geen zorgen, volgende
week zijn we er weer, joepiiee!
13/10: Ah nee, toch niet… de leiding is op leidingsweekend. OOPS.
20/10: Iets met zeeslag en melk….
26/10: !PAS OP! Dit is een zaterdag; Vandaag gaan we weer gezamenlijk griezelen in
het bos! Be there, of wees een watje…
27/10: Nog niet bekomen van de schrik van gisteren, dus vandaag blijven we lekker
thuis!
Dikke lebbers van jullie nieuwe mega coole leiding xxxxxxxxxxx

ASPI
September
1 september: Na een kort intermezzo zijn we back on the block! Wees vanaf 13u aanvlezig en ontdek wat voor
prutsers ‘aanvlezig’ zeggen i.p.v. ‘aanwezig’.
8 september: Bent u een gamine? Hele namiddag dansen! Bent u een gamin? Hele namiddag bouwen! De lichtstoet
staat immers voor de deur.
14 september (zaterdag): Had je tien miljoen wat zou jij dan doen? Een feestje bouwen en je geld op doen!
Helaas is het laatste geld op een rooster geteld, dus moeten we een nieuw kapitaal vergaren. Daarom gaan we
deze zaterdag, snoep verkopen op de feesten. Hiervoor moeten we eerst in de joengele meeten om zakjes te
maken, verdere info zal jullie nog ter oren komen.
15 september: Another day, another dollar. Vandaag gaan we weer poen scheppen! Dit keer gaan we allemans geld
aftroggelen op het kaastaartenfestival.
22 september: Vandaag is het vriendjesdag, neem al je vriendjes mee die om onverklaarbare redenen nog niet in
de chiro zitten. Wij nemen in ieder geval al een special guest mee als vriendje!
29 september: Los naar het woud voor een bi ba bosspel!
Oktober
6 oktober: Na 5 weken chiro hebben we een petite pause verdient op deze eerste zondag van de maand. Ter
verduidelijking voor de vangers: GEEN CHIRO VANDAAG.
13 oktober: Jullie sympathieke leiding is op Leidingsweekend druk aan het “vergaderen”, je moet jezelf voor de 2e
week op rij bezig houden.
18 oktober (vrijdag): Vandaag lopen we zo trots in ons uniform rond dat zelf de Duitsers er jaloers op zouden
zijn, het is namelijk dag van de jeugdbeweging.
20 oktober: Het leven van een kotmadam, hoe ziet dat er eigenlijk feitelijk uit? Aan jullie om het te ontdekken.
26 oktober (zaterdag): Neem een extra onderbroek mee want vanavond is het het super griezelige halloweenspel.
Kom als je durft, ha ha.
27 oktober: Oei het was gisteren precies toch iets te fameus. Geen chiro vandaag, het zal voor een andere keer
zijn.

Kusjes, lekjes, knuffels en alles wat mits consensus legaal is van 3 olijke biggetjes xoxo

Een mooie foto van onze oudleiding Sarah! We miss you!!

