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Voorwoord
Beste chirovrienden, 

We hebben het mooie chirojaar kunnen afsluiten met een kamp dat 
minstens even mooi was. 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 7 en zondag 8 
september tijdens de breughelfeesten.

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 de breughelfeesten! 

Kusjes en lekjes van jullie allerliefste (nu nog geheime) leiding x







Soep
Verkoop

Speelclub presenteert

Marktplein 
Wezemaal

Zaterdag
26 oktober 

Tijdens 
de markt

Vergeet als je 
komt,
geen kookpot 
mee te nemen!



Desserten
Sloebers

Verkoop
Wanneer?
27 oktober om 14u

Wat?
Elke sloeber neemt zelf een dessertje mee 
en dat gaan we dan verkopen.

Waar?
We vertrekken op de chiro en gaan dan het 
dorp in
Na de chiro is er ook nog de mogelijkheid om 
een dessertje te kopen!



 

 

 

 

 

Vandaag spelen we 
kennismakingsspelletjes! 

Typische Chiro spelen, ken jij 
dikke Bertha?  

 

 
 

Doe vandaag maar kleren aan  
die heel vuil mogen worden,  
want wij spelen verfspelen! 

Het is geen chiro, 
de leiding is op 

leidingsweekend.  

Vandaag trekken we er op uit, 
verwacht je aan een heus bosspel!  

 

Jullie mogen vandaag allemaal 
een zelf gemaakt dessert 

meebrengen. We gaan de kas 
spijzen.  

Een café, een postbode, een bakker, de politie, 
de krantenwinkel, de bloemist, de pastoor,… 

jawel, vandaag spelen we dorpje! 

 - Breng elke zondag 1 euro mee, voor je 4-uurtje. 

- Zet je naam in je kleding.  

Sloebers

Een café, een postbode, een 
bakker, de politie, de krantenwinkel, 

de bloemist, de pastoor, ... jawel 
vandaag spelen we dorpje!

Jullie mogen vandaag allemaal 
een zelf gemaakt dessert 

meebrengen. We gaan de kas 
spijzen.



 

  



 



RAKWI’S 
- Zaterdag 7 en zondag 8 september: De langverwachte 

start van het nieuwe chirojaar is eindelijk hier! Dus we 
verwachten jullie allemaal op de Breughelfeesten waar 
jullie nieuwe supertoffe leiding natuurlijk ook gaat zijn!!!  

 

- Zondag 15 september: Om elkaar nog wat extra goed te 
leren kennen spelen we kennismakingsspelletjes  
  

-  Zondag 22 september: Vandaag gaan we de 
hagelandse bossen onveilig maken met een 
superleuk bosspel! Doe zeker niet je mooiste 
kleren aan 😊😊😊😊 😊😊😊😊😊😊😊😊  

 

-  Zondag 29 september: Voor één keer mogen jullie 
je gsm meepakken naar de chiro voor een 
megacool fotospel te spelen! 

 

-  Zondag 6 oktober: Geen Chiro! ☹  De leiding is samen weg op 
leidingsweekend!  

 

-  Zondag 13 oktober: Vandaag is de dag dat jullie 
jullie survival skills mogen bovenhalen want het 
is survival dag!  

 

-  Zaterdag 20 oktober: Pasen? Huh? Nu al!?  Bij de Rakwi’s wel! 

 

-  Vrijdag(avond) 25 oktober: Ter ere van Halloween spelen we een 
nachtspel! Pak zeker allemaal een zaklamp mee 😊😊😊😊 (Voor jullie is 
het zondag 27 oktober geen Chiro) De exacte uren worden nog 
meegedeeld!  



Tito’s 
7-8 september: 

Dit weekend komen jullie te weten wie jullie nieuwe leiding is!!! 
Kom dus zeker naar de breughel! Zie verdere info in de knipoog!  

15 september:  

Vandaag gaan we elkaar wat beter leren kennen. We spelen 
vertrouwens  - kennismakingsspelletjes…. 

22 september:  

Heb geen schrik of misschien toch een beetje!!! Wij spelen Ruwe 
spelen!!!! 

29 september:  

Kom met de fiets vandaag!!! We spelen ‘De stoel’ 

6 oktober:  

Sorry tito’s! De leiding is op weekend! Dus vandaag is het helaas 
geen chiro!       

13 oktober: 

The hunger games 2.0 

20 oktober:  

Back to basic! 

27 oktober:  

Trek je slechtste kleren aan! Want we spelen met verf vandaag!!   

Hééél veel liefss van jullie nieuwe leiding!!!!  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 

                
              Keti’s 2019/2020 
         Knipoog september - oktober  
        ~Wat er ook speelt in deze wereld, laat het Keti’s zijn~ 

 

 

 

15/09 

26/10 - 27/10 

20/10 13/10 06/10 

29/09 22/09 



 
 

 
 

07-08 september  
Huh maar dat zijn 2 dagen? Natuurlijk, want het is Breughel weekend. 
See you there he!  
 

15 september  
We gaan naar….. DE KERMIS!! (WOEHOEEEEE) 
Trek je beste 90’ sportoutfit aan. 
 

22-29 september  
Jawel, jullie lezen dat goed… Het is leefweek!!  
We verwachten jullie aan de lokalen om 17:00.  
 

06 oktober 
Jullie favoriete leiding is dit weekend op leidingsweekend. 
Natuurlijk gaan wij jullie ook missen. 
 

13 oktober 
Spitter, spetter, spater 
Vandaag spelen we spelletjes met?  
 

20 oktober 
Ontsnap ruimte, maar dan in het Engels.  
PS: Vergeet zeker je fiets niet mee te brengen. 
 

27 oktober 
Iets met een stok en een ei…  
Breng ook een diepvrieszakje mee! 
 

And who are we? That’s one secret we’ll never 
tell. You know you love us. XOXO Gossip Girl 

Aspi’s
s 



Wist je dat ...

... de chill&grill doorgaat op 2 mei?

... we jullie allemaal verwachten op deze spetterende editie?

... jullie zaterdag 7 september, op de breughel zullen ontdekken wie 
jullie nieuwe leiding is?
... het dus nog even een groot geheim blijft?
… er een quiz georganiseerd is op de breughel?
… er een open air movie is?
... het volgens velen het leukste kamp ooit was?
... Ballie & Jade zijn gestopt als leiding?
... wij hun kei hard gaan missen?
... de keti’s Jacques zijn verjaardag vierde op kamp?
… er nog veel andere jarige op kamp waren?
… Elias pas na de 3e opening doorhad dat het opening was?
... Lucas en Noa het kamp eerder moest verlaten?
... wij hun toch wel een beetje gemist hebben?
… Zarah in de plaats van Noa is gekomen?
… de sloeberleiding de sloebers nog heel hard heeft gemist?
… het regende tijdens kampvuur?
… we daardoor snel naar binnen moesten gaan?
... de leiding op aspidag is gaan waterskien?
... het suuuuuper leuk was?
... we er van overtuigd zijn dat de aspi’s waardige vervangleiding 
waren?
… de tito’s drill hebben gehad op aspidag?
… leefweek van de aspi’s doorgaat van 22-29 september?
…het sloeberweekend ook al gepland is?
…dit doorgaat op 16 november?
... Timber de echte kartking is?
... Stijn zijn gsm na dag 2 al kapot was?
... Gitte en Amber een mooie belleblaas gewonnen hebben?
... Kato en Timber een match made in heaven zijn?
... Noa haar fruitella’s door mieren zijn ingepikt?
... ufo’s de ideale tussendoor is?
... iedereen van roulette een bijna stikt buiten clekke
... de aspis de fietstocht op de warmste dag in België ooit overleeft 
hebben?



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Claire Coremans
0499 25 27 11 

Mirthe Debruyne
0474 81 09 04

David Van Passel
0494 87 41 79

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

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

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

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

Wout Elsen
Beversluis 17 
3110 rotselaar 
woutelsen1@hotmail.com 
0495 26 33 27
Yens Dehaes
paternosterstraat 68b
3110  Rotselaar
yen-sie@hotmail.com
0474 76 22 05

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

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

Hoofdleiding Volwassen begeleider


