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Beste chirovrienden, 

Na het mooie kamp in Matagne-La-Petite kijkt de leiding 

dubbel zo hard uit naar het komende jaar. 

Het jaar beginnen we met een mix, omdat we naar 

traditie graag de leiding bekend maken op de Breughel, 

moesten we met iets anders op de proppen komen voor 

de eerste chirozondag. Deze zal plaatsvinden op 4 

september. Iedereen is dan al welkom om een eerste 

keer van het nieuwe jaar te genieten. 

Het weekend nadien, op 10 en 11 september vindt dan 

de Breughel plaats. Op zaterdag 10 september wordt er 

een spel gespeelt, hier komen jullie jullie nieuwe leiding 

te weten. Dezelfde dag wordt er ook een quiz gespeeld, 

waar iedereen welkom is om mee te spelen. Dus voel u 

zeker aangesproken om mee te spelen. Op zondag 11 

september is iedereen terug welkom voor hapjes, 

drankjes en animatie.  

Zoals ieder jaar wordt er doorheen het jaar verwacht van 

speelclub, rakwi, tito, keti en aspi om telkens in 

volledige chiro-outfit te komen. Hiermee bedoelen we 

enerzijds een bovenstuk (t-shirt, pull) en een onderstuk 

(rok, broek, short). Andere accessoires zien we als een 

mooie aanvulling, maar niet als een deel van onder – 

en/of bovenstukken. De sloebers moedigen we zeker 



aan om ook in uniform te komen, maar zijn nog niet 

verplicht.  

Ook vragen we om iedere zondag 1 euro mee te 

brengen. Hiermee wordt er iets lekkers voorzien tijdens 

het vieruurtje.  

Verder wordt er verwacht dat je minstens 10 keer 

aanwezig bent, als je mee wilt op chirokamp volgende 

zomer.  

Als je meerdere kinderen wilt inschrijven voor dit 

chirojaar, kan je het lidgeld allemaal in 1 bedrag storten.  

Tot op 4 september!  

Lieve knuffels van jullie leiding xxx 









speelclub
04/09 - vandaag wordt er willekeurig leiding gegeven!

10 - 11/09 - Breughel! Kom te weten wie jullie leiding is!

18/09 - Jullie nieuwe leiding wil jullie graag allemaal wat beter leren kennen. vandaag spelen we kennismakings - en 
vertrouwenspelletjes 

25/09 - We doen vandaag alsof we in het leger zitten!

02/10 - Het is helaas geen chiro. Jullie leiding is op leidingsweekend.

09/10 - Wie is nu de slimste speelclubber? We komen het vandaag te weken bij De Speelclubquiz!

16/10 - We doen alsof we Schotland zijn! We spelen Highland Games!

23/10 - Vandaag spelen we een bosspel!

30/10 - WIe is er een echte schrikkepiet? We gaan iets doen rond Halloween
(voor de ouders: hou zeker de Facebookpagina in de gaten!)

Heel veel kusjes van jullie nieuwe leiding!
xxx

 



4 september 

Vandaag is de leiding 

random verdeeld, dus 

zeker komen!  

 

10 & 11 september 

breughel. 

Zeker komen, want dan 

kom je te weten wie wij, 

jullie nieuwe leiding, zijn 

 

 

18 september 

kennismakingsspelletjes 

 

9 oktober 

levende 

gezelschapsspellen 

 

25 september 

paintball 

 

2 oktober 

de leiding is op weekend, 

vandaag helaas geen chiro 

 

 16 oktober 

vandaag gaan we naar 

het bos 

 

23 oktober 

binnen de 

minuut 

 

28 oktober 

Halloween, meer info volgt 

nog. 

Let op dit is een vrijdag ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verrassing. Chiro van 2-5,  Volgende week
weten jullie wie jullie leiding is. 

10-11
/09

18/09

2/10

9/10

25/09

 

TITO'S
SEPTEMBER - OKTOBER
04/09

15/10

23/10

BREUGHELFEESTEN: Zie info verder in de
knipoog. 

Vandaag gaan we naar de kermis. Afspraak
aan het station van Wezemaal. Verdere info
volgt nog. 

Vertrouwensspelletjes

De leiding is op weekend. Helaas pindakaas,
geen chiro vandaag. 

HOMO UNIVERSALIS 

OPGELET DIT IS EEN ZATERDAG! 
We gaan onze kas spijzen.
Verdere info volgt. 

De stoel  ---- > Kom met de fiets

30/10 HALLOWEEN 
Verdere info volgt nog! 

GROETJESSSSSS 
Jullie nieuwe leiding  XXX



chiro Checklist

random leiding

11/09

breugel

4/09

18/09 

 
leuven kermis

25/09
vertrouwensspelen

30/10

2/10

geen chiro
leidingsweekend

9/10

boomhut bouwen
16/10

pisquiz

23/10

dorpspel

 

escaperoom

 jullie toffe  leiding



25/09:  KANOOO25/09:  KANOOO25/09:  KANOOO

4/09:4/09:4/09:
   

randomrandomrandom
   

leidingleidingleiding



Leefweek: 11/09-18/09:
Inpaklijstje op website

€60
chique outfit

marginale outfit
brooddoos/drinkbus

--> mail volgt! 
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9/10: fietstocht9/10: fietstocht9/10: fietstocht

VOEG MIJ TOE!VOEG MIJ TOE!VOEG MIJ TOE!



29 OKTOBER: BRUN
CH

29 OKTOBER: BRUN
CH

23/10:23/10:
groentjesspelgroentjesspel

Greetz! wie ben ik xxxGreetz! wie ben ik xxxGreetz! wie ben ik xxx



Wist je dat… 
 

… de sloebers maar niet genoeg konden 
krijgen van vlaggenroof? 
… ze dit zelfs nog tijdens de platte rust 
speelden? 
… Wout Van Aert bevrijd werd door de 
sloebers? 
… hij hierdoor toch mee kon doen aan het WK 
achteruitfietsen?  
… Viktor en Samuel prachtige liedjes kunnen 
maken? 
… de speelclub hun eigen clubhuisje bouwden 
op kamp? 
… je hier lekkere hapjes en drankjes kon 
komen eten? 
… ze hiervoor zelfs reclame maakten en deze 
ophingen aan de toiletten? 
… de speelclub een échte survivaldag 
hadden? 
… ze hier ook hun eigen eitjes op een vuurtje 
aan de rivier hebben gebakken? 
… ze zelfs een aantal visjes hebben 
gevangen? 
… de speelclub dorpje extreme heeft 
gespeeld? 
… ze er zelfs hun eigen massagesalon 
hadden? 



… de speelclub helemaal losgeslagen was 
sinds aspidag? 
… de speelclub ondanks toch het allerbeste 
is? 
… de titojongens niet kunnen sjorren, maar de 
meisjes wel? 
… de tito’s dachten dat de Mona Lisa 
geschilderd was door Vincent Van Gogh? 
… ze daarna tot de conclusie kwamen dat ze 
dan toch maar door Rubens geschilderd moest 
zijn? 
… de titoleiding heel veel zin heeft in het 
nieuwe chirojaar?  
… ze er een top jaar van gaan maken?  
… we kei veel leuke dingen gaan doen? 
… de aspi’s een verschrikkelijke berg moesten 
op fietsen om op het kampterrein te raken? 
… er op kamp een zwembad is gebouwd door 
de aspiranten? 
… dit goed van pas kwam door het warme 
weer? 
… we afscheid moesten nemen van 14 super 
toffe leiding? 
… we ze heel hard gaan missen? 
… ze voor altijd in ons hartje blijven zitten? 
… er ook heel wat nieuwe leiding bij is 
gekomen? 
… deze allemaal heel veel zin hebben in het 
komende jaar?  



…Yens nu de oudste leiding is? 
… Hij nu aan zijn 7e jaar leiding begint?  

 



DE LEIDINGSPLOEG 

 
Arne Wouters Lucas Nackaerts 

0468 23 52 22 0468 21 48 20 
  
Dries Eerdekens Mirthe Debruyne 

0485 73 71 80 0474 81 09 04 
  
Fien Huybrechts Noa Groessens 

0491 32 10 84 0495 27 63 79 
  
Gitte Dehaes Noor Trap 

0472 06 34 59 0491 20 49 66 
  
Hendrik Schoofs Seppe Mortier-Van de Heyning 

0471 60 37 75 0473 31 22 14 
  
Jana Descamps Simon Devroye 
0468 28 17 67 0468 18 50 38 
  
Jenne Vleminckx Tine De Cat 

0470 58 08 03 0468 19 11 61 
  
Jonathan Verbinnen Trees Coremans 

0468 31 99 98 0478 41 63 85 
  
Joske Verstraeten Tuur Boogaerts 

0471 75 61 14 0470 23 70 32 
  
Leander De Zaeyer Yens Dehaes 

0499 39 40 87 0474 76 22 05 
  
Lente Van Passel Yordy Van Riebeke 

0485 20 04 53 0486 84 02 59 
  
Lucas Detobel  
0470 09 82 67  

https://www.facebook.com/groups/718681419434461/user/100010451495683/
https://www.facebook.com/groups/718681419434461/user/100023508518424/
https://www.facebook.com/groups/718681419434461/user/100002385950736/
https://www.facebook.com/groups/718681419434461/user/100003736597767/
https://www.facebook.com/groups/718681419434461/user/100007170889304/
https://www.facebook.com/groups/718681419434461/user/100005488129047/
https://www.facebook.com/groups/718681419434461/user/100012025114003/
https://www.facebook.com/groups/718681419434461/user/100004973140530/
https://www.facebook.com/groups/718681419434461/user/100002446258138/
https://www.facebook.com/groups/718681419434461/user/100011308908239/
https://www.facebook.com/groups/718681419434461/user/100010033563652/
https://www.facebook.com/groups/718681419434461/user/100003703220108/
https://www.facebook.com/groups/718681419434461/user/100014878096167/
https://www.facebook.com/groups/718681419434461/user/100028373170503/
https://www.facebook.com/groups/718681419434461/user/100024696931676/
https://www.facebook.com/groups/718681419434461/user/100002883803591/
https://www.facebook.com/groups/718681419434461/user/100008614028236/
https://www.facebook.com/groups/718681419434461/user/100006279437252/
https://www.facebook.com/groups/718681419434461/user/100004641376061/


 

 

 

 

 

EMAIL 

sloeber@chirowezemaal.be 

speelclub@chirowezemaal.be 

rakwi@chirowezemaal.be 

tito@chirowezemaal.be 

keti@chirowezemaal.be 

aspi@chirowezemaal.be 

 

 

 

 

 

Hoofdleider Volwassen begeleider 
  

Lucas Detobel 
0470 09 82 67 

David Van Passel 
0494 87 41 79 

 


