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Voorwoord
Beste chirovrienden, 

De eerste knipoog zit er al weer op, dus is het tijd voor de tweede 
knipoog van het jaar!
Dit is geen gewone knipoog want door de feestdagen en examens 
kunnen we soms geen leiding geven. Hou dus zeker de knipoog goed 
in het oog!

Een belangrijke activiteit van de maand november is de groepsdag!
Deze is op 24 november.
Groepsdag betekent dat we vanaf ‘s ochtends vroeg al naar de kerk 
gaan en daarna eten en spelen we op de chiro met iedereen samen. 
Meer info hierover volgt verder in de knipoog

Ook zal iedere groep een eigen kerstfeestje organiseren, we hebben 
hierbij rekening gehouden met de datums, zodat er niet teveel over en 
weer gereden moet worden
De specifieke datums en details vind je in de knipoog per groep.

Ook willen we iedereen er aan herinneren dat ze ingeschreven moeten 
zijn! Anders ben je niet verzekerd op de chiro!

Kusjes en lekjes en alvast heel fijne feestdagen van jullie allerliefste 
leiding x



Groepsdag
24 november

Waar?
We spreken af aan de kerk van Wezemaal OM 09U45
(Afhalen op Chiro Wezemaal)

Wanneer?
24/11/2019 
van 10u00 tot 17u00

Programma? 
10u00: Misviering met zangstonde 
12u00: Middageten in de lokalen 
13u30: Spel met heel de Chiro 
17u00: Einde van de groepsdag!





Sloebers
NOVEMBER  -  DECEMBER  

03/11: PISQUIZ

10/11: KOM VERKLEED ALS JE FAVORIETE

DISNEY FIGUUR!

 

16-17/11: WEEKEND @CHIRO WEZEMAAL

 

24/11: GROEPSDAG

 

29/11: FILMAVOND, DIT IS EEN VRIJDAG! 

 

8/12: HIJ KOMT, HIJ KOMT, DIE LIEVE GOEDE

SINT!

 

15/12: SNOEPHUISJESSS, PAK ALLEMAAL EEN

STUKJE KARTON MEE

 

20/12: KERSTFEESTJE VAN 19-21U @CHIRO

WEZEMAAL , KOM IN JE BESTE KERSTOUTFIT

We wensen jullie �ijne �eestdagen! 

Kato, Merel, �a��ues, �eno 
 Mirthe



 

Speelclub 
 

3/11: Train jullie blazen alvast want vandaag spelen we een pisssss quizz 

10/11: Deze zondag gaan we snoephuisjes maken  

17/11: Vandaag spelen we gezelschapsspelletjes in het groot 

24/11: Het is groepsdag!! Kijk in de knipoog en online voor meer informatie 

31/11: Wie wordt het rijkst deze zondag?? We spelen 
monopoly 

 

8/12: Op deze dag komt de sint speciaal langs op onze 
chiro!! Hier gaan we zien wie stout is geweest en wie 
zoet??? 

 

15/12: Het is bijna kerstmis, daarmee dat we leuk gaan kerstknutselen  

20/12: Dit is een vrijdag maar vandaag gaat het 
kerstfeestje door!!  

Dit zou doorgaan van 19u tot 21u voor de 
speelclub maar ook voor de sloebers. Gelieve 
allemaal een leuk cadeautje mee te nemen van 
max 5 euro + 3 euro voor iets lekkers te eten en te 
drinken 

 

!!!Vergeet zeker je slee niet mee te nemen als het gesneeuwd heeft!!! 

Alsook je warm aan te kleden moest het koud zijn  

Jullie liefste leiding xoxo 
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3/11

Reis rond de wereld

10/11

snoephuisjes

17/11

Escaperoom

24/11

groepsdag 

8/12

Sinterklaas

15/12

Sleeën

22/12
Kerstfeestje 

Van 19u tot 22u    

pakje van 5 euro    

29/11- 01/12 rakwi weekend
 Locatie: Chiro meisjes Rillaar

Thema: STUDIO 100          

Van 20:30 tot zondag 11:30 bij de lokalen in Rillaar 

 

RAKWI'S

28/12

Geen Chiro: leiding heeft

examens

INPAKLIJSTJE: 20 euro, uniform, toiletzak, zaklamp,

slaapspullen( slaapzak, veldbed,kussen...), regenkledij,

goede schoenen kusjes jullie favo leiding xoxo



TITO’S 
 

3/11: Trek je wandelschoenen al maar aan want we trekken vandaag naar het 
bos! 

 

10/11: Dit is een zondag voor de zoetebekken onder jullie, we maken vandaag 
snoephuisjesss 

 

17/11: We trekken het dorp in voor een groots stadsspel! 

 

24/11: Groepsdag: voor verdere info,zie verder in de knipoog! 

 
1/12: Nachtspel: Meer info volgt nog.  

 

8/12: Sinterklaas. Vanwege jullie examens zijn jullie welkom van 4 tot 5. 

 

15/12: Vanwege jullie examens is het vandaag van 4 tot 5 chiro. 

 

21/12: Kerstfeestje: verdere info volgt nog!  

 

29/12: De leiding zit met examens dus is het spijtig genoeg geen chiro… 

 

Veel liefs van jullie leiding,  

Noa, Lucas, Trees & Lukas!!!!! 

 

 



 

3/11: 
ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ 

10/11: 
әлемдегі ең 

ақылды адам 

17/11: 
ભૂખની રમત 

24/11: 
Xornada en 

grupo 
 1/12: 

နဂ ါးကစ ါး 8/12: 
సింటర్క్ల ాస్ 

پنج تا چهار از  

15/12: 
پنج تا چهار از  

20/12: 
Iphathi 

likaKhisimusi 

 

Keti’s 

XXX 
Jullie 

leiding 



31 oktober 

Inderdaad, jullie zien dit goed. 
Het is een donderdag. We gaan 
samen naar een Halloween 
tocht. Meer informatie hierrond 
kunnen jullie terugvinden op de 
Aspi pagina.  

2 november 

We zijn nog lang niet klaar met 
griezelen. Van 20-23 uur kijken 
we een horrorfilm.  

10 november 

We spelen het grote 
travestietenspel! Vrouwtjes, 
kom verkleed als een mannetje 
en mannetjes als een vrouwtje 
Niet verkleed = niet welkom ;)  
 

 

 

 

 

 
 

  

ASPI’S 
November - December 



  

16 november 

EXTRA CHIRODAG! We gaan 
sponseren voor de orange, dus 
kom met de fiets!! 
 

17 november 
Haal jullie sponzen en 
kuiskunsten maar boven voor de 
Aspi carwash! 
 

24 november 

Groepsdag!! Meer info kan je 
elders in de knipoog terugvinden. 

 

 

1 december 

Het is iets met vragen en 
antwoorden, maar ook met veel 
waterdrinken en plassen… Of ging 
het weer anders? 

8 december 

Hopelijk zijn jullie een beetje 
braaf geweest dit jaar? Anders 
word je misschien in de zak 
gestoken…  

 

 

 15 december 
Jullie hebben examens, dus chiro 
van 16-17 uur! 

 



22 december 
Kerst sleepover! We 
spreken af aan de lokalen 
van de Chiro zaterdag 21 
december, meer informatie 
kan je op de Facebook 
pagina terugvinden!  

29 december 

Masterchef! Welke aspi is 
de beste kok? Pak allemaal 

2 ingrediënten mee!  

 

 

 

 

 

XOXO JULLIE LEIDING 



Wist je dat ...
... de sloebers elkaar beter hebben leren kennen?
... de sloebers van verf houden?
... we een levend schilderij van de sloebers hebben gemaakt?
... de sloebers van het bos houden?
... team oranje drie keer heeft gewonnen van team geel?
... de sloebers er alles aan doen om te winnen?
... ze competitief zijn ingesteld?
... de leiding dit heel tof vindt?
... de speelclub al iedere zondag met meer dan 30 zijn geweest?!
... de leiding het heel leuk vind dat de speelclub zo enthousiast is?
... Emma en Ballie, Mathijs en Fien zijn komen vervangen?
... dit was omdat Mahijs en Fien nog op vakantie waren?
... Ballie, Fien was en Emma, Mathijs?
... de speelclub dacht dat Emma hun echte leidster was?
... er enkele koppeltjes zijn bij de speelclub?
... de speelclub er een heel leuk halloweensleepover op hebben zitten?
... de tito’s heel speciaal zijn? 
... ze een leuke bende zijn?
... ze heel veel kunnen babbelen?
... er al heel wat tito’s elke zondag aanwezig zijn geweest?
... Karsten verslaafd is aan snoep? 
... Noor niet vies is van een beetje modder of cola op haar haar? 
... Janne en Koba zussen zijn? 
... ze toch wel hard op elkaar lijken? 
... de tito’s de beste zijn? 
... tito café 29 februari is? 
... iedereen dan massaal aanwezig moet zijn?
... de keti’s hun lokaal echt goed hebben versiert? 
... er een paar keti’s met hun Titanic zijn gezonken? 
... de keti’s naar dag van de jeugdbeweging zijn geweest?
... de aspi’s naar de kermis zijn gegaan met de fiets?
... ze hier verschillende mascottes gewonnen hebben?
... (FRIET)Tuur zijn partysnack’s mega lekker zijn?
... de aspi’s met de kano zijn gaan varen?
... Stan na twee minuten al vol met schrammen en blauwe plekken stond?
... de aspi’s hun kano 2 keer omgekanteld is?
... dit heel koud was?
... dat het toch een hele leuke zondag was?



De leidingsploeg
SLOEBERS

Jacques Swennen 
Bert Leysenlaan 23 
3110 Rotselaar
jacquesswennen@icloud.com 
0471 18 90 17

Kato Van Malcot
Steenweg op Nieuwrode 40A 
3111 Wezemaal 
kato.van.malcot@telenet.be
0494 79 56 19

Merel Bollen
Steenweg op nieuwrode 132 
3111 wezemaal
merelbollen@live.be 
0497 91 93 57

Mirthe Debruyne
Rigessel 16 
3111 Wezemaal
mirthedebruyne@hotmail.com 
0474 81 09 04

Zeno Koolen
Olivierstraat 47
3111 wezemaal
zeno.koolen@gmail.com
0495 69 83 71

SPEELCLUB

Elise Van Malcot 
Steenweg op Nieuwrode 40A
3111 Wezemaal
elise.van.malcot@outlook.com
0498 27 07 04

Fien Huybrechts
Groeneweg 31 
3111 Wezemaal 
fien-huybrechts@hotmail.com
0491 32 10 84

Hazel Hoornaert
Herentsesteenweg 48 
3012 Herent
hazelhoornaert0@gmail.com
0491 89 82 28

Mathijs Borgions
Motbroekstraat 97 
3390 Sint-joris-winge
mathijsborgions2000@gmail.com
0496 08 03 69

Yens Dehaes
paternosterstraat 68b
3110  Rotselaar
yen-sie@hotmail.com
0474 76 22 05
 
RAKWI’S

Amber van Riebeke
Olivierstraat 5 
3111 Wezemaal
ambervanriebeke@gmail.com
0484 10 50 97

Claire Coremans 
Eektstraat 95
3111 Wezemaal
claire.coremans@telenet.be 
0499 25 27 11



Claire Coremans
0499 25 27 11 

Mirthe Debruyne
0474 81 09 04

David Van Passel
0494 87 41 79

Josse Van Passel
Beninksstraat 9 
3111 Wezemaal
josse.vanpassel@gmail.com
0484 46 45 23

Wout Elsen
Beversluis 17 
3110 rotselaar 
woutelsen1@hotmail.com 
0495 26 33 27

TITO’S

Lucas Vanysacker 
Bergestraat 30 
3220 Holsbeek
vanysackerlucas@gmail.com
0478 26 26 42

Lukas Borgions
Motbroekstraat 97 
3390 Sint-joris-winge
lukas_borgions@yahoo.com
0491 98 66 95

Noa Kabir
Kerkhofstraat 2B 
3110 Rotselaar
noakabir2000@gmail.com
0487 27 84 15

Trees Coremans
Eektstraat 95 
3111 Wezemaal 
trees.coremans@icloud.com
0478 41 63 85

KETI’S

Auke Massant
Aarschotsesteenweg 631 
3012 Wilsele
auke.m@hotmail.com
0492 69 15 14 

Elias Minnen
Abdijlaan 68 
3111 Wezemaal
eliasminnen0506@gmail.com
0478 09 38 26

Yente Lodewijks 
Aarschotsesteenweg 158 
3111 wezemaal
decoole.lodewijks@hotmail.com
0472 59 35 25

APSIRANTEN

Hanne Van Malcot
Steenweg op Nieuwrode 40A
3111 Wezemaal
hanne.van.malcot@telenet.be
0492 87 99 25

Stan Hoornaert
Herentsesteenweg 48 
3012 wilsele
stan.hoornaert@gmail.com
0491 91 09 10

Hoofdleiding Volwassen begeleider


