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 Britt (0476 71 43 50)
Beste leden en sympathisanten
Het kamp in Koersel was speciaal, maar ééntje om nooit te vergeten. Dit allemaal dankzij een
geweldige leidingsploeg, maar aan elk mooi verhaal komt een eind. Jammer genoeg zijn er
wat toppers die een einde maken aan hun Chirocarrière, maar gelukkig komt er dit jaar ook
heel wat nieuwe leiding bij. Zo staat er dit jaar een leidingsploeg van maar liefst 27 super
enthousiaste Chiroten klaar om er een spetterend jaar van te maken. Onderaan het
hoofdleidingsartikel vinden jullie nog een rubriek over de corona-maatregelen.
Daaraan beginnen we nu, met enkele belangrijke puntjes:
• Startdag:
Op zondag 6 september 2020, is het onze startdag, deze zal iets anders verlopen dan op
andere jaren. Dit jaar spreken we af aan het park. (zie corona voor bubbelverdeling).
Bubbel 1 verzamelt aan het gemeentehuis.
Bubbel 2 verzamelt aan het gemeentehuis.
Bubbel 3 verzamelt op het stukje gras waar het scoutsdrorp met de druivenfeesten staat.
Bubbel 4 verzamelt aan het kleine speeltuintje links van het gemeentehuis.
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. Hopelijk zijn jullie
even enthousiast als wij!
De sluiting is om 17 uur en de kinderen worden exceptioneel ook weer opgehaald aan het
park.
• Startdag voor de nieuwe vriendjes:
De Chiro is voor iedereen en daarom is er op zondag 13 september startdag voor de nieuwe
vriendjes. Neem dus al je vrienden en vriendinnen mee, voor een spetterende Chironamiddag. Op deze dag is het ook mogelijk om naar de verloren voorwerpen van kamp te
kijken en nieuwe t-shirts te kopen.
• Dag van de jeugdbeweging: (23 oktober)
Vrijdag 23 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 31 oktober):
Om 19 uur worden de kapoentjes en de Speelclub 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.
• Kamp 2021: Montzen
Nog een datum voor in de agenda: Het Kamp 2021 zal doorgaan van 21 tot 30 juli 2021 in
Montzen. De kapoenen komen mee van 25 tot 30 juli!
Graag willen we nog iedereen vragen om zeker elke week in Chiro-uniform naar de
Chiro te komen. En last but not least, de chiro-zondagen 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 Britt terlaeken (0476 71 43 50).
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 & Britt

Coronamaatregelen
Enkele belangrijke aandachtspuntjes, zorg ervoor dat je deze goed leest.
- Om de corona maatregelen goed op te volgen werken we op de Chirozondag met
bubbels van 50 personen. Op basis van onze ledenlijsten van vorig jaar hebben we
bubbels gemaakt. Hieronder vind je de verdeling.
o Bubbel 1: Kapoenen en Speelclub
o Bubbel 2: Sloebers en Rakwi:
o Bubbel 3: Tito en Aspi
o Bubbel 4: Keti
- Elke bubbel wordt ook ergens anders afgezet om de bubbels goed gescheiden te
houden. Dit allemaal in de buurt van de Joengele voor de praktische kant. Hieronder
vind je de verdeling.
o Bubbel 1: Aan de Joengele (gewone ingang)
o Bubbel 2: links van de Joengele op de kleine parking voor de POM gebouwen
o Bubbel 3: Nog meer links van de Joengele, op de grote parking van de POM
gebouwen. Jullie mogen tot aan de groene poort komen, die toegang geeft tot
de buitenruimte van de Joengele.
o Bubbel 4: Jullie spreken af recht tegenover de Joengele aan de kleine
speeltuin.
o !!! Indien je met de fiets komt, mag je je fiets met een mondmasker op in de
fietsenstalling zetten. Nadien ga je naar de afgesproken plek van jouw bubbel.
- Aangezien de scouts in oktober hun werking ook hervat zal de Chiro op 11/10 en
18/10 eindigen om 17u15 i.p.v. 17u.
- Als je je ziek voelt, kom je niet! Zorg voor jezelf en de andere.
- We vragen aan de ouders om hun kind af te zetten met mondmasker en niet
voorbij de poort te komen.
- Kinderen boven de 12 jaar dienen altijd een mondmasker mee te hebben.
- Het meenemen van een drinkbus met naam op wordt zeker aangeraden.
- Het doorgaan van de activiteiten is onder voorbehoud, er kan altijd iets worden
aangepast aan de regels en voorwaarden. Hou dus zeker je mail en de facebook pagina goed in het oog.

Leidingsvoorstelling

Studente
kiné in Gent
Mijn naam is Elien

Met sushi maak je
me altijd blij!

Ik heb er zijn in!
Tot op de
startdag

Al 19 lentes
op de

Joepie ik begin
aan mijn 2de jaar
leiding

Zoek de verschillen
Het grote verschil is dat er 16 jaar zit tussen
het nemen van de foto’s.
Ik ben Seppe, pretboullet of bal of wat je
maar wil. Ik zit vanaf mijn 5 jaar in de Chiro.
Als je me niet op de Chiro kunt vinden dan
ben ik ergens in een tuin bezig want in het
dagelijkse leven ben ik van beroep
tuinman. Maar niets is belangrijker voor mij
dan mijnen Bulldog Nette.

Hey lieve chirovriendjes! Ik ben Malou, ik ben
18 jaar en hiernaast zien jullie een prachtige
foto van mij als bewijs dat de chiro heeeel
plezant is!
Ik begin dit jaar mijn eerste jaar als leiding,
spanneeend!
Mijn plan is om diergeneeskunde te gaan
studeren in Gent, nu nog zien of het lukt!
Ik ben alvast chaud om er een topjaar van te
maken! Jullie ook?

Hallo,
Ik ben Lennart, ik ben 17 jaar en ben nog bezig met school.
Ik zit nu 6 jaar in de Chiro en blijf er nog lang in.
Tot binnenkort!

Ik ben Lukas, 21 jaar oud en een
echte Chiroot. Ik studeer
Multimedia management in
Leuven. (Genieten van de beste
busrit in de wereld) Nu start ik
aan mijn vijfde jaar leiding, dus
voorlopig zijn jullie nog niet van
mij af! Ook ben ik een steller van
vragen die er echt aan toe doen.
Waarom drijfzand niet zinkzand
heet, of waarom de leeuw de
koning van de jungle is...
#Ukabah

Hey vriendschap, hallo
Dit is mijn nieuwjaarsgedichtje, let's go!
Mijn naam is Thatsani
En ik begin aan mijn 2e bachelor muziektherapie
Ik eet en feest heel graag
Maar ben soms toch ook wel een zaag
Daarom sta ik nu mijn tweede jaar leiding
Want na 14 jaar blijft de chiro volledig mijn ding!
Hopelijk zie ik jullie allemaal op de startdag
Met een heeeeeleeeee grote glimlach!!
Dikke zoen
Van je kapoen

Hey Hoi,
Ik ben Mahmoud.
Ik zit al 13 jaar in de chiro,
en zal er nog laaaang in blijven.
😊
Tot binnenkort kindertjes !!

Hey matties en vrienden van de chiro! Kijk eens
wie hier terug is! Jajaja, ik ben back voor een
nieuw, bangelijk chirojaar, better than eveeeeer!
WIE BEN IK? Wel ja, de naam Josephine werd mij
bij mijn geboorte (14 juli 2000 trouwens!)
toegewezen maar om een of andere reden
bestaat die naam niet op de chiro!!!??! Hier ga ik
dus door het leven als Jos, Joske, Josie en dan
nog 100 andere varianten!
WAT IK DOE IN MIJN LEVEN? Binnen een aantal
jaren maak ik de nieuwe #LikeMe en De Mol (dat
is mijn droom toch) dus daarvoor studeer ik in
het RITCS in Brussel.
Voor de rest ben ik gewoon mijn random zelve
en zie je mij wel eens rondfladderen in het
mooiste dorp van Belgie, Hoeilaart of 1560
genaamd!
Twee dingen weet ik zeker: mijn kadeekes zijn de
beste en we gaan ons goed amuseren dit jaar!!

Paard

ondje

”“

18 j r

eqn us

Hey jij daar! Ja, jij daar! Wij zijn Charlotte (links) en Freja (rechts), ook
wel gekend als Charel en Fre. We houden het samen al 16 mooie
Chirojaren lang vol met elkaar, waarvan 5 jaar leiding. Ons Charel
studeert Rechten aan de KUL en ons Fre studeert Criminologie aan de
VUB. Call us when you need us 😉 Naast de Chiro doen wij ook
een paar keer per week alsof we sportief zijn door te gaan lopen,
schimmelen we soms in ons bed met goeie seriekes, hebben wij
(aleee vooral Fre dan) een grote liefde voor eten en kan je ons vinden
op de dansvloer van een leuk feestje!
Hier hebben we ook nog een megamoeilijk raadsel voor jullie en wie
ons op de startdag de oplossing komt zeggen, krijgt een leuke
verrassing! Charel is 21 jaar geworden op 18 augustus. Fre verjaart
exact 100 dagen later, dus wanneer wordt Freja 21 jaar?
Om af te sluiten nog een random weetje over ons!
Charel: Mijn grootste droom is een zeemeerminnenstaart krijgen en
Ariel worden.
Fre: Ik doe soms pipi in de douche hihi
Dikke kussen en tot op de startdag! x x x x x

Benjamin, ja dat ben ik! Al 15 jaar in de Chiro en nog steeds met veel plezier!
Ik studeer informatica aan de hogeschool. Ook heb ik een grote boze WOLF bij
mij thuis lopen. Andere weetjes over mij zijn:
ü Meestal poets ik mijn tanden maar 1x per dag ( maar niet doorvertellen he ).
ü Ik draag graag sokken met leuke prentjes erop.
ü Snoepverslaafd.
ü Ik gebruik firefox als browser en niet google chrome.
ü Ik gebruik L’Oréal voor shampoo ( because i’m worth it ).
ü Ik lees soms wel graag eens een boek … (⚆ _ ⚆)
ü Voor meer weetjes: kom naar de Chiro!
deze arme sloeber hier

Helo,
Hieronder vindt je enkele weetjes over mij 😊
Mijn 16de jaar Chiro, daar begin ik aan!
Altijd gehaast en te laat… (geen goeie eigenschap,
ik weet het!)
Random dingen die ik doe: dansen, lopen, sporten
met mijn zus, turnles geven, babysitten,…
Ik ben 20 lentes jong.
Normaal begin ik aan mijn 3de jaar Psychologie aan
de VUB.
Niks is schattiger dan mijn hondjes..
En last but not least, ik heb er keiveel zin in!

Hey hoi vrienden en vriendinnen,
Ik ben Alexi beter gekend als flex.
Ik ben 19 jaar jong en ben nog
bezig aan de studies.
Ik ben een ware levensgenieter.
Ik zit al 13jaar in de Chiro en
begin aan mijn 1ste jaar leiding
met volle goesting.
Tot snel liefste vriendjes!

hallooo, Boterblok hier!
Ik zit nu al 5 zalige jaren in leiding en beu wordt ik het nooit!
Mijn hobbies zijn chiro, mij amuseren en kei leuk zijn!
Ik heb er superveel zin in, dus ik zie jullie allemaal op de chiro
's zondags!
Helaas Jari is GEEN meisje…
Veel groeten!

Dag lieve Chiroten!
Ik ben Britt, soms ook Brittzak genoemd.
Ik start nu mijn 15de jaar Chiro, waaronder mijn eerste jaar hoofdleiding.
In het dagelijks leven werk ik in de zorg, speel ik toneel en zing ik heel graag.
En natuurlijk ook Chiro. 😉
Ik kijk super hard uit naar dit nieuwe Chiro jaar! Hopelijk jullie ook!
Tot op de startdag! xxx

Hallooo iedereen!

Ik ben Amber , ik ben 18 jaar en ik woon in het mooie
Doenderland. Ik ga dit jaar starten met de studie eventen project management aan de UCLL te Leuven.
Maandagavond ga ik mij samen met Laura (ook een
leuke medeleiding) uitleven in de zumbales! En af en
toe speel ik ook wat op de piano. Na al deze mooie
chirojaren word ik nu met heel veel plezier leiding! Ik
heb er al suuuper veel zin in! Hopelijk jullie ook! Tot 6
september😊

hejhoi jullie leuke jongens en
meisjes,
Ik ben oscar en dit is mijn eerste
jaar leiding #exciting.
Ik ben 17 jaar jong en wil de
tweede johhny depp worden
(@brittterlaeken).
Ik ga met veel plezier leiding
staan!
Groetjes je favo leiding Oscar

DAG KINDERS! Ik ben Vienna en ga dit jaar mijn 6de leidingsjaar in. Aan degenen die mij dus
nog niet kennen: schaam u! Hier zijn enkele belangrijke weetjes die je verplicht moet kennen
als ik jouw leiding ben:
- Ik eet heel veel
- Ik sport nooit
- Mijn hond heet Romeo
- Keara is mijn KLEINE zus
- De gemiddelde chauffeur toetert 15.250 keer in
zijn leven
ZIEZO, nu weet ja alles over mij! Hopelijk allemaal tot op
startdag xxxxx

Hello hellooooo!! Ik ben Keara, 19 jaar oud en
na 14 jaar met hard en ziel in de chiro te zitten
begin ik dit jaar mijn 2e jaar als leiding. Ook heb
ik net mijn eerste jaar aan de hogeschool
afgerond en ga nu met volle moed naar mijn 2e
jaar vroedkunde. Voor de rest heb ik een
stiekeme verslaving aan mayonaise en hou ik
wel al eens van een feestje.
Ik heb al super veel zin in het nieuwe Chiro jaar,
hopelijk jullie ook!!

Hallo iedereen! Ik ben Laura en ik
ben 18 jaar jong. Tot op de dag
van vandaag ben ik nog steeds
aan het twijfelen wat ik dit
schooljaar wil gaan studeren. In
mijn vrije tijd ga ik samen met
Amber naar de zumbales om
haar conditie op peil te houden.
😉
Dit is mijn eerste jaar leiding. Ik
vind het heel spannend, maar
heb er suuuuuuper veel zin in!
Hou het gezond en veilig en tot
op de CHIRO!!!!!

KA KA KAPOENTJEEEES
SEPTEMBER
- 06/09: JOEPIEEEEE vandaag gaat ons nieuw chiro jaar van start! Willen jullie graag te
weten komen wie jullie super mega toffe enthousiaste leiding is? Dan moet je zeker
komen J wij kijken er al enorm naar uit!
-

13/09: Neem vandaag zo veel vriendjes en vriendinnetjes mee als je
maar kan tellen waaaaant vandaag is het VRIENDJESDAG! Je te pletter
amuseren en nieuwe vriendjes maken doen we vandaag!

-

20/09: Piet Piraat, Piet Piraatn schip ahoy hoy hoy… vergeet vandaag
jullie ooglapje en jullie mooiste zwaard niet want vandaag veranderen
wij in stoere piraten! AHOY KAPITEIN!

-

27/09: een SUPER COOL MEGA FANTASTISCH spel!

OKTOBER
- 04/10: Vandaag moet jullie lieve leiding zwaar vergaderen over de rest van het chiro jaar
en is er spijtig genoeg geen chiro L MAAR niet getreurd volgende week zijn we terug!!
Tot dan!
• 11/10: Ik zie, ik zie wat jij niet zien en het is……… BLAUW! Vandaag

helpen we de smurfen een handje en nemen we het op tegen de stoute
Gargamel, BOEEEEEE!!

• 18/10: Heb jij er ook altijd al eens van gedroomd om te kunnen vliegen

en kan je goed puzzelen? TOP! Dan moet je zeker komen vandaag,
SPANNEEEEEEND

-

25/10: Trek vandaag je vuilste chiro kleren maar aan want wij gaan naar….. HET BOS!!

-

31/10: Deze chiro dag valt op een ZATERDAG en vieren we samen HALLOWEEEEN!! Trek
jullie engste verkleedkledij al maar aan om samen van deur naar deur te gaan! Ps. Wie
weet krijgen jullie wel lekker veel snoep!

Speelclub September-oktober
Dag lieve speelclubbers! We beginnen weer met een nieuw Chiro jaar! Hopelijk hebben jullie
wat kunnen genieten van jullie vakantie. Wij kijken er enorm hard naar uit, hopelijk jullie
ook! Benieuwd wie we zijn en wat we allemaal gaan doen? Kom dan zeker naar de startdag!
Xxx

September
06/09: Startdag, super spannend!
13/09: Vandaag is het vriendjesdag! Dat wilt zeggen dat jullie al jullie vriendjes mogen
meenemen naar de chiro, om de leukste spelletjes van het jaar te spelen!!
20/09: Oh neen Hoeilaart is veroverd! Alle gebouwen zijn verdwenen. Helpen jullie ons
Hoeilaart opnieuw op te richten?
27/09: Vandaag gaan we de creatieve zielen in ons boven halen! We gaan ons speelclub
lokaal omtoveren in een paradijs!

Oktober
04/10: Eerste zondag van de maand duuuuuuss geen Chiro vandaag! ☹
11/10: HOEKENWERK!
18/10: Wij gaan een super leuk spel spelen!😊
25/10: Oh neen, Dypsi is verdwenen! Ze is ontvoerd door een magische wezens.. Kom ons
helpen haar terug te vinden! We hebben jullie nodig!!

31/10: Let op dit is een zaterdag! Vandaag vieren we Halloween! Doe allemaal je engste
verkleedkleren aan en dan gaan we samen griezelen! Meer info volgt nog.
Zo, dit zijn dan al de twee eerste maanden van ons Chiro jaar!
Vele kussen en knuffels
Tinkiwinki, Dypsi, Lala, Po en Nono xxx

Sloebers
3,2,1 START! Het nieuwe Chirojaar staat voor de deur! We gaan er een
top jaar van maken dus Ziehier wat jullie te wachten staat voor
september en oktober ! 😊 XXX
6 september: Wil je weten wie jullie leiding wordt? Kom dan zeker naar de
startdag! Spanneeeeend!
13 september: Jaaa vandaag is het de dag, om jouw schatten van
vrienden mee te nemen naar de chirooooooo !!! joepie !
20 september: Jammer genoeg zijn er geen druivenfeesten dit jaar, maar
niet getreurd wij maken er toch een feestje van !!! 😊
27 september: “Alle kleuren van de regenboog” jaja vandaag gaan we
veel kleuren zien, dus zie maar dat je kleren aan doet die een beetje vies
mogen worden.
4 oktober: Oohhhh spijtig :’( vandaag is het geen Chiro… Maar niet
getreurd volgende week weer wel 😊
11 oktober: Vandaag spelen wij een mega, mega, leuk spel… zeker
komen!
18 oktober: Doe jullie dikke wandelschoenen al maar aan want vandaag
gaan wij naar het bossssss !!!
25 oktober: Vandaag is het sloeberdag dus vergeet geen vieze kleren aan
te doen of mee te nemen.
31 oktober: Vandaag spelen we het jaarlijkse halloweenspel, meer info
vind je in het hoodleidingsartikel.

Chicken wing

Generous jack

Mcflurry

Cheeseburger

RAKWI (5e – 6e leerjaar)

SEPTEMBER – OKTOBER

Hey liefste rakwivrienden!! Na een supertof kamp is de chiro terug om er weer een
fantastisch rakwi-jaar van te maken! We gaan jullie niet meer in spanning houden want
hieeeeeeeeeeeeeer is de chirist voor september en oktoooooowwwber!!
05/09: Woehoe! Staaaaaaartdag!! Wie zijn jullie? Wie zijn wij? Hoe ziet het nieuwe chirojaar
eruit? Hoeveel poten heeft een spin? Op al jullie veeeeeeele vragen krijgen jullie vandaag
een antwoord!
13/09: VRIENDJESDAG! Hey jij, ja jij! Pak uw bff, nicht, achterneef, tante (als zij in het 5e of
6e leerjaar zit natuurlijk), broer, buurjongen mee naar de chiro want vandaag is
IEDEREEEEEEN welkom om te proeven van het zalige chiroleven!
20/09: Snik snik snik, normaal waren het druivenfeesten dit weekend L Even wenen en dan
weer doorgaan want wij gaan looooooos naaaaaaaar deeeeeeen boooooooos!
27/09: How how, wie is er beter? Wie is er slimmer? Wie is er sterker? Wie is er groter? Wie
is er groener? Vandaag de ultieme test in de JONGENS VS. MEISJES-BATTLE!
04/10: Snif, snif, ween, ween, het is de eerste zondag van de maand, dus er is geen Chiro
vandaag.L
11/10: Ons lokaal is zooooo ontzettend saai en wij moeten hier nog voor de rest van het jaar
in zitten! HELUUUUP! Tijd voor actie! We gaan dat hier keeeeeihaaaard pimpeeeeen! Heb jij
leuke versiering thuis? Neem deze zeker mee!!
18/10: Ja jongens en meisjes, het is zover! Wij gaan naar de speeltuin in Overijse voordat hij
wordt afgebroken en vernieuwd wordt! Vergeet geen fiets, fluovestje en helm want wij gaan
tot daar fietsen, woehoew!
25/10: Money, money, moneeeeeeey! Vandaag zorgen we al voor wat geld in onze kas
zodat we op kamp keisupertoffe dingen kunnen doen! Hoe? Dat laten we jullie nog weten!
Zaterdag 31/10: Griezel, griezel, boe, boe, vandaag is het halloween en spelen we een heus
halloweenspel! Verkleed u als pompoen, heks of bandiet en vergeet je zaklamp niet! Meer
info in het hoofdleidingsartikeeeeeeel!
VOILA, dit is het voor de eerste twee maanden van het chirojaar! Wij hebben er
keeeeeeiveel zin in en tot shneeeeeeeeel!!

ABBA
Wie ABBA niet
kent, vraag dat
dan NU aan uw
papa, mama, opa,
tante, buurman of
burgemeester!!!!

Tof weetje: onze
kampdans van dit
jaar is dus een
origineel liedje van
hun heeee!!!

TITO
Gegroet liefste Tito’s!!! Hier zijn we dan met de allereerste Chirist van het
jaar (joehoe vreugdedansje)! Wij hebben er alvast heel veel zin in, hopelijk
jullie ook! We gaan er een dikke lap op geven 😊
September
6/09: Hoera de dag waar we allemaal naar uit hebben gekeken: Startdag!
Wie oooooh wie zijn wij???
13/09: Jepla we beginnen het jaar goed met een super nice bosspel!
Kom dat zien!
20/09: Jammer maar helaas hebben we voor het eerste in ons leven geen
druivenfeesten mogen meemaken dit weekend… Daarom halen wij dat
deze namiddag allemaal in en maken we er een mini Druivenfeesten van!
27/09: Dorpspel corona proof edition!!!
Oktober
4/10: Jullie moeten ons een weekendje missen want het is de eerste
zondag van de maand! Ween ween ween ☹
11/10: Een-voor-allen-verstoppertje-next-level
18/10: Back to poenen vandaag! Laat het kind in jullie naar boven komen
😉
25/10: Een spel met een moordenaar, locatie, wapen en deuren…
Benieuwd wat we vandaag gaan doen? Kom zeker af!
31/10: Dit is een zaterdag!!! Vanavond is het Halloween… Meer info kan
je in het hoofleidingsartikel vinden.
😊
Dikke kussen van jullie ultra-megacoole-fantastische leiding xxx

Keti:
He jij daar! Ja, jij daar? Ben jij klaar voor het nieuwe jaar? Wij wel hooooooor!
September:
6: Pif poef paf, we trappen het jaar af! Vandaag komen jullie te weten welke mega super
duper nice leiding jullie hebben, feest!
13: 2 super belangrijke dingen vandaag!
1) Neem al je vrienden mee, dan kom ik ook alleen! (nee ma serieus neem al uw
vrienden mee want het is vriendjesdag)
2) Kom met de fiets, want het wordt niet niets! (als je echt extreem snel en lang kan
lopen is te voet ook oke)
20: i’m in looooove with the coco, hint hint
We gaan toch niets illegaals doen he??
27: We gaan op avontuur! We spreken af op het middaguur (afspraak dus om 12u30 aan de
Joengele) Kom je niet, dan heb je daarna veeeeel verdriet.
Oktober:
4: eerste zondag van de maand, geen Chiro dus.
11: Vandaag spelen we het drop box spel, kom als je durft! Drop die box guys
18: Aan deze zondag valt niet te ontsnappen (het is weer een hint, snapt’em??)
25: Alles gigantisch, alles met vier, alles bebost! 31: vandaag is een zaterdag. Kijk naar welke
datum het is, zegt genoeg.
Voor de simpelen onder jullie, bekijk het leidingsartikel.
Duizend natte kusjes van Flipper, Blubbie, Annemoontje het visje en Guppie

ASPI
September
ü 6 September: Startdag! Ontdek wie je nieuwe leiding is en

spring een gat in de lucht van geluk!
ü

13 September: Het is vriendjesdag, neem al uw vriendjes mee!
Wij komen ook alleen!

ü

20 September: 1,2,3,4 hoedje van Kwartettentet!

ü

27 September: Corona is dood! We houden een begrafenis met
mondmaskers. Neem je mondmasker mee!

Oktober
ü 4 oktober: Haalt uw doos zakdoeken maar boven, het is de

eerste zondag van de maand! Goe blijten, maar
volgende zondag zijn we er weer!
ü 11 oktober: Money Money Money!

ü 18 oktober: Dorpspel @ night! Afspraak aan de kerk om 20 uur!

ü 23 oktober: dag van de jeugdbeweging, doe u uniform aan!
(dit wordt gecontroleerd!)
ü 25 oktober: Draaien aan het rad! Wie wint en wie niet… Kom!

En beleef het rad van fortuin!
ü 31 oktober: Het is halloween! Sidder en beef, beleef, be

prepared!

