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Voorwoord
Beste chirovrienden,
We hebben het mooie chirojaar kunnen afsluiten met een kamp
dat minstens even mooi was ondanks de bubbels in het begin.
We hopen dat iedereen er evenveel heeft van genoten als de
leiding zelf! Maar zoals jullie wel weten zit de vakantie er bijna
op en kan het nieuwe chirojaar vol verrassingen van start gaan.
De eerste chirodag is zaterdag 4 september, op de Breughel.
Jullie spelen dan een spel om jullie leiding te weten te komen,
meer info volgt verder in de knipoog. Op dezelfde dag is er
ook een quiz op de chiro waar iedereen aan kan deelnemen,
inschrijven is de boodschap! Zondag 5 september gaan de
Breughelfeesten door met nog heel wat animatie en lekkers.
Ook willen we de speelclub, rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s eraan
herinneren om elke zondag te komen in volledige chiro-outfit.
We verwachten jullie dus met een bovenstuk (pull of t-shirt) en
een onderstuk (short, broek of rok) van de chiro. Chirosokken,
schoenen, onderbroeken… zijn heel mooi maar vormen geen
basisstuk van het uniform. De sloebers zijn niet verplicht om in
uniform te komen maar het is altijd leuk voor het groepsgevoel.
Vergeet ook niet elke zondag 1 euro mee te nemen voor het
vieruurtje.
We willen via deze weg ook nog even melden dat je minstens 10
chirozondagen aanwezig moet zijn voor je mee mag op kamp.
Als je meerdere kinderen wilt inschrijven voor dit chirojaar, kan je
het lidgeld allemaal in 1 bedrag storten.
Tot op 4 september!
Kusjes en lekjes van jullie allerliefste (nu nog geheime) leiding x
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4 EN 5
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BREUGHELCAFÉ

PROGRAMMA

ZATERDAG

4 SEPT

16u00

Openingsspel -

19u30

Quiz - Inschrijvingen via www.chirowezemaal.be

AFSLUITER

Tot 18u
Alle kinderen welkom

Kampvuur

HOTDOGS - HAMBURGERS - HAPJES

ZONDAG
VANAF

14u00

5 SEPT

Animatie voor jong en oud
Slackline - Hindernissenparcours - Macramé
Springkasteel - Circuskoffer - Kubb
en nog veel meer...

BREUGHELCAFÉ MET LEKKERS

Knipoog sloebers september-oktober
4-5 september: Breughelfeesten
☐ Kom op zaterdag je nieuwe leiding te weten via een leuk openingsspelletje
☐ Zondag geen chiro maar wel welkom op de Breughel!

12 september: Kennismakingsspelletjes
☐ Leer je medesloebertjes beter kennen aan de hand van leuke spelletjes

19 september: Bosspel
☐ Vandaag trekken we het bos in!

26 september: WK wielrennen
☐ Vandaag is het GEEN CHIRO!

3 oktober: Balspelen
☐ Elk spelletje met een bal wordt vandaag gespeeld!

10 oktober: Leidingsweekend
☐ De leiding is op weekend: GEEN CHIRO!

17 oktober: Dorpje
☐ Vandaag vormen we een heus sloeberdorp

24 oktober: Legerdag
☐ Vandaag testen we of de sloebers klaar voor het leger zijn
☐ Kom verkleed als een echte soldaat!

31 oktober: Halloween filmavond
☐ Pas op: Dit gaat door in de avond!
☐ Speciaal voor Halloween kijken we gezellig samen naar een film
☐ Verdere info volgt nog! Hou de Facebook-groep in de gaten!

Veel groetjes van jullie enthousiaste leiding xoxo

4-5/09: Breughel
12/09: Ballonnenspel
19/09: Balspelen
26/09: geen chiro
3/10: Legerdag
10/10:
Leidingsweekend
17/10: leidingsspel
22-24/10: weekend
(meer info volgt nog)

30/10: Halloweenspel

Rakwi’s
4 en 5/9: Breughel, hier kom je te weten wie de rakwileiding is!
12/9: Kennismakingsspelletjes
19/9: Waterspelen (als het zonnetje goed schijnt!)
26/9: fietsen, fietsen, fietsen, het is WK
wielrennen in leuven vandaag dus uitzonderlijk
geen chiro

3/10: Haal je schilderkunsten maar boven, want vandaag gaan we ons lokaal
helemaal omtoveren!
10/10: Leidingsweekend, dus spijtig genoeg geen chiro… :(
17/10: Het grote bosspel
24/10: Hoe ruwer, hoe beter!
29/10: Halloweenavond, verdere info volgt nog! (LET OP, dit is een vrijdag!)

Veel groetjes van jullie toekomstige leiding! xxxxx
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Voor alle vragen: tito@chirowezemaal.be
Ontdek je nieuwe leiding op de Breughel van 4 – 5 septemer

12 september:
Kennismakingsspelletjes

19 september :
verf- of waterspelen

3 oktober:
Bosspel

10 oktober:
GEEN CHIRO!

24 oktober:
Tito Masterchef

29 oktober:
Nachtspel : meer info volgt!

26 september:
GEEN CHIRO! Leiding moet
helpen op het WK wielrennen
in Leuven

17 oktober:
Fotozoektocht

Veel liefs van jullie
nieuwe leiding xoxo

22-24
OKTOBER
WEEKEND,
MEER INFO
VOLGT

3 OKTOBER
ALLES OP
WIELTJES
17 OKTOBER
LIEFDESSPEL

31 OKTOBER
HALLOWEEN

10 OKTOBER
LEIDINGSWEEKEND =
GEEN CHIRO

19 SEPTEMBER
VANDAAG WORDEN
JULLIE ECHTE KETI’S

26 SEPTEMBER
WK WIELRENNEN
MEER INFO VOLGT

4&5 SEPTEMBER
BREUGHEL

12 SEPTEMBER
LEUVEN KERMIS
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Wist je dat ...
... Fien vertrekt op Erasmus?
... we haar kei hard gaan missen?
... we op kamp afscheid hebben moeten nemen van vier topleiders?
... we afscheid namen van Timber, Remco, Jonas en Jacques?
... we hun ook megaaaa hard gaan missen?
... we er wel weer een spetterend kamp van gemaakt hebben?
... het weer beter mee viel dan verwacht?
... er wel gigantisch veel muggen waren in Hamont-Achel?
... de keti’s en aspi’s dessertjes hebben gemaakt voor kampvuur?
... die suuuuper lekker waren?
... we eindelijk terug één bubbel waren op kamp?
... we allemaal mochten knuffelen?
... we mee doen aan een wedstrijd van de CM?
... wij kei vette spelletjes kunnen winnen om te spelen op kamp?
... wij erg hard hopen op een win?
... chiromeisjes Zwevezele hier een stokje probeerde voor te steken?
... valsspelen stom is?
... de breughel dit jaar mag door gaan?
... dit 4-5/09 is?
... we een quiz gaan organiseren voor de ouders?
... jullie dan te weten komen wie jullie leiding is?
... de speelclub van 1-3/10 hun eerste weekend al heeft?
... de aspi’s hun leefweek van 12-19/12 valt?
... we hopen op een normaal jaar zonder corona?
... de leiding super hard uit kijkt naar dit nieuwe jaar?
... het nog maar 124 dagen voor kerstmis is?
... groepsdag valt op november?
... er misschien een chirobal komt?
... de sloebers spaghetti zonder handen eten?
... de sloebers hun eigen T-shirt hebben ontworpen?
... de sloeberleiding hun sloebertjes heeeeel hard gaan missen?
... de speelclub een kei leuk kamp heeft gehad?
... we ze heel hard missen ?
... de leiding terug op kamp wilt?
... de leiding is gaan carten ?
... dat Timber gewonnen is bij het carten ?
... we al uitkijken naar volgend kamp?
... we altijd super lekker eten kregen op kamp ?
... we Timber, Jonas, jacques en remco heel hard gaan missen ?
... de speelclub een kei groot waterspringkasteel had op kamp?

... we daar twee dagen in gespeeld hebben?
... de speelclubbers naar een kei grote buitenspeeltuin geweest zijn op
daguitstap?
... de chiro super leuk is?
... de leiding elke zondag weer gaat klaar staan met super leuke activiteiten?
... we er een onvergetelijk jaar van gaan maken?
...we uitkijken naar de breughel?
... Lucas D, Yente en Noa G dit jaar hoofdleiding zijn?
... de keti’s de leuskte leiding gaan hebben?
... ze kei veel leuke dingen in petto hebben?
...we heel veel geld gaan inzamelen
... we dit doen, om kei veel leuke dingen te doen op kamp?
... Alexandra de meeste muggenbeten had?
... Roos en Liv bff’s zijn?
... Falke en Milla ook bff’s zijn
... Oscar bijna altijd wint met de spelletjes?
... Lola haar snoepjes gestolen waren?
... Nout en Milo naast elkaar sliepen
... Jayson eigenlijk jayjay heet?
... Mathias, Arthur en Wout echte rakkers gaan worden?
... Tuur en fé en kei leuke hoed maakte op kamp?
... Jolien een kei coole onesie mee had op kamp?
... Roos heel goede vlechtjes kon maken?
... Elien en Stien naast elkaar sliepen?
... Femke veel snoep bij had?
... Hanne Lore de meeste spullen mee had?
... Fien de warmste slaapzak had?
... Lotte de grappigste lach heeft?
... Ruben een koala knuffel had en die overal mee naar toe nam?
... Anna heel goed kon masseren?

De leidingsploeg
Amber van Riebeke
0484 10 50 97

Mathijs Borgions
0496 08 03 69

Arne Wouters
0468 23 52 22

Mirthe Debruyne
0474 81 09 04

Elias Minnen
0478 09 38 26

Noa Groessens
0495 27 63 79

Fien Huybrechts
0491 32 10 84

Noa Kabir
0487 27 84 15

Gitte Dehaes
0472 06 34 59

Stan Hoornaert
0491 91 09 10

Hazel Hoornaert
0491 89 82 28

Stijn Neefs
0470 09 35 97

Hendrik Schoofs
0471 60 37 75

Tine De Cat
0468 19 11 61

Jana Descamps
0468 28 17 67

Tuur Boogaerts
0470 23 70 32

Jenne Vleminckx
0470 58 08 03

Trees Coremans
0478 41 63 85

Josse Van Passel
0484 46 45 23

Wout Elsen
0495 26 33 27

Kato Van Malcot
0494 79 56 19

Yens Dehaes
0474 76 22 05

Lucas Detobel
0470 09 82 67

Yente Lodewijks
0472 59 35 25

Lucas Nackaerts
0468 21 48 20

Yordy van Riebeke
0486 84 02 59

Lucas Vanysacker
0478 26 26 42

Zeno Koolen
0495 69 83 71

Lukas Borgions
0491 98 66 95

EMAIL
sloeber@chirowezemaal.be
speelclub@chirowezemaal.be
rakwi@chirowezemaal.be
tito@chirowezemaal.be
keti@chirowezemaal.be
aspi@chirowezemaal.be

Hoofdleiding

Volwassen begeleider

Lucas Detobel
0470 09 82 67
Noa Groessens
0495 27 63 79
Yente Lodewijks

0472 59 35 25

David Van Passel
0494 87 41 79

