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Lieve chirovrienden, 

Ondertussen hebben we het jaar al mooi in kunnen 

zetten met een spetterende editie van de 

Breughelfeesten. Ondanks het weer hebben we er weer 

ontzettend van genoten! 

De volgende feestdag op de planning is Christus Koning. 

Op 20 november vieren we deze allemaal samen op 

onze jaarlijkse groepsdag. We spreken af om 9.45 uur 

aan de kerk van Wezemaal, de dag sluiten we af om 

17.00 uur op de Chiro. Meer info staat verder in deze 

knipoog.  

Verder hopen wij dat jullie allemaal braaf geweest zijn, 

want anders zal de Sint niet willen langskomen op 4 

december.  

Eind december staat voor iedere groep een kerstfeestje 

gepland, dus zet jullie feestneuzen al maar op! 

Ook staat de data voor komend Chirokamp al vast. Het 

kamp start op zondag 23 juli. Onze jongsten, de 

sloebers, keren huiswaarts op zaterdag 29 juli. De rest 

komt terug op woensdag 2 augustus.  

Tot slot doen we nog een keer een oproep voor onze 

werkdag op zaterdag 19 november. We zoeken nog 

enkele helpende handen, alle hulp is welkom! 

Knuffels van de leiding xxx 



 



6/11 Levende gezelschapsspelletjes
 

13/11 Dorpje 
 

20/11 Groepsdag 
Vandaag hebben jullie een hele dag chiro. Meer info is te vinden op het affiche in

de knipoog
 

27/11 Legerdag 
Vandaag worden jullie allemaal echte soldaten. Kom verkleed!

 
4/12 Sinterklaas!!!!

Vandaag komt de enige echte sinterklaas een bezoekje brengen op onze chiro! 
 

11/12 Sleeën 
We trekken het bos in om te gaan sleeën. 

Neem jullie slee mee!
 

16/12 Kerstfeestje 
OPGELET: Dit is een vrijdag. We verwachten de sloebertjes dan van 18u30 - 21u.

Neem een pakje van €5 mee en €3 voor lekkere snacks
 

25/12 Vandaag is het geen chiro want het is kerstmis. 
Vrolijke kerst! . 

 
Dikke kussen 

 
Jullie allerliefste leiding xxxxxxxxx

 
PS: Fijne feestdagen sloebertjes!!!!

 

Sloebers 



speelclub
6 november: dorpje
13 november: kom vandaag 
 allemaal naar de chiro 
 op wieltjes!  
20 november: groepsdag
27 november: we bouwen 
 snoephuisjes!
4 december: wees allemaal maar braaf 
 vandaag, want Sinterklaas komt langs! 
11 december: we vieren Kerst al iets vroeger dit jaar. 
 LET OP: dit is een zaterdag. Meer info volgt   
 17 december: geen Chiro vandaag :( 
     25 december: geen Chiro vandaag :(  
 

heel veel knuffels van jullie leiding
Joske, Noor, Lucas, Arne en Tuur xxx



 



 



04 tot 06 november
 JOEPIEEE WE GAAN OP WEEKEND! MEER INFO VOLGT

ZEER BINNENKORT!  

VANDAAG MAKEN WE GEHAKT VAN DE ASPI 'S

GROEPSDAG: MEER INFO IN DE KNIPOOG

ÉÉN VAN JULLIE LIEGT, MAAR WIE? 

ZIJN JULLIE WEL BRAAF GEWEEST?

VAN 16 TOT 17

VAN 16 TOT 17

KERSTFEESTJE WOOHOO! MEER INFO VOLGT NOG!

JULLIE ALLERLIEFSTE LEIDING 

13 november

20 november

27 november

04 december

11 december

18 december

23 december

XOXO

Keti's



XOXO  

MIMI, YEYE & FIFI

2/11

HALLOWEEN

FEESTJE

20/11

GROEPSDAG

13/11

ASKETI

27/11

EXTREME  

BALSPELEN

11/12

CHIRO VAN 4

TOT 5

18/12 

CHIRO VAN 4

TOT 5 

4/12

4 TOT 5

SINTERKLAAS

23/12

KERSTFEESTJE

INFO VOLGT

ASP I 'S



Wist je dat… 

 
… Felix een echte gabber is?  
… er door de sloebers een leuke bijnaam voor 
Simon verzonnen werd? 
… de sloebers allemaal hun superhelden-
diploma hebben behaald?  
… ze allemaal prachtig verkleed waren als 
superhelden? 
… de sloeberleiding kei hard uitkijkt naar het 
kerstfeestje? 
… de speelclub als echte soldaten hebben 
gemarcheerd?  
… Kobe en César ook als echte soldaten 
verkleed kwamen? 
… Mats als allersnelste liep bij de 
speelclubquiz? 
… de rakkers super graag naar het bos gaan? 
… er twee tweelingen van een jongen en een 
meisje bij de rakwi’s zitten?  
… er bij de rakwi’s twee Anna’s en twee 
meisjes met de naam Roos zitten.  
… de rakwi’s soep gaan verkopen? 
… ze met de opbrengst leuke dingen op kamp 
willen doen?  
… de titoleiding bijna gesplitst was? 
… Redeat super goed wafels kan bakken? 
… de tito’s echte marktkramers geworden zijn? 



… ze maar liefst 900 euro winst hebben 
gemaakt met het verkopen van wafels en 
taarten? 
… Nette de Homo universalis van de tito’s is? 
… Gitte wel boos kan worden, maar niemand 
haar geloofd? 
… de keti’s hun eigen boomhut aan het 
bouwen zijn? 
… ze zotte plannen aan het maken zijn om 
deze uit te breiden?  
… de aspi’s kei goed kunnen lasershooten? 
… ze een super lekkere plankjesavond hebben 
gehad? 
… ze nu ook het zelfde lievelingseten als 
Mirthe hebben? 
… ze elkaar nog niet zo goed kennen? 
… de aspi’s nog altijd goed meespelen? 
… ze na een zondag zo snel mogelijk 
vertrekken zodat ze niet mee moeten 
opruimen? 
… ze met de aspiranten een echte 
halloweenparty gaan doen? 
… ze ook gaan BBQ’en in de winter? 
… de aspi’s een halloweenbrunch 
organiseren? 
… deze doorgaat op 29 oktober? 
… de orange delight doorgaat op 4 maart? 
… dit al begint vanaf de namiddag? 
… alle ouders hierop welkom zijn? 
… ze dit doen om geld te verdienen voor hun 



buitenlands kamp? 
… ze hier alvast super hard naar uit kijken? 
 



DE LEIDINGSPLOEG de       

 
SLOEBERS SPEELCLUB RAKWI’S 
   
Leander De Zaeyer Arne Wouters Dries Eerdekens 

0499 39 40 87 0468 23 52 22 0485 73 71 80 
   
Lente Van Passel Joske Verstraeten Jana Descamps 

0485 20 04 53 0471 75 61 14 0468 28 17 67 
   
Lucas Detobel Lucas Nackaerts Noa Groessens 

0470 09 82 67 0468 21 48 20 0495 27 63 79 
   
Seppe Mortier-Van de Heyning Noor Trap Jonathan Verbinnen 
0473 31 22 14 0491 20 49 66 0468 31 99 98 
   
Simon Devroye Tuur Boogaerts  
0468 18 50 38 0470 23 70 32  
   
   

TITO’s KETI’S ASPI’S 
   
Gitte Dehaes Hendrik Schoofs Fien Huybrechts 

0472 06 34 59 0471 60 37 75 0491 32 10 84 
   
Trees Coremans Jenne Vleminckx Mirthe Debruyne 

0478 41 63 85 0470 58 08 03 0474 81 09 04 
   
Yordy Van Riebeke Tine De Cat Yens Dehaes 

0486 84 02 59 0468 19 11 61 0474 76 22 05 
  

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


 

 

 

 

 

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 

 


