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Tekstje hoofdleiding
Beste ouders en kindjes,
Hoewel afgelopen jaar geen normaal jaar was hebben we toch ons best gedaan om er een
leuk jaar van te maken. We trokken met 3 bubbels op kamp naar Lint waar we er toch een
onvergetelijk kamp hebben van gemaakt, mijn gedacht! We willen jullie daarom ook
bedanken voor al het vertrouwen en hulp die wij hebben gekregen. Zonder jullie was het
niet zo fantastisch geweest!
Nu zijn we alweer een dikke maand verder en beginnen we met volle goesting aan het
nieuwe Chiro jaar. Jammer genoeg is het vieze beestje nog niet uit ons land en moeten we
ons daarom nog steeds aan enkele maatregelen houden. Daarom vragen we jullie om onze
Facebook pagina goed in de gaten te houden om te kunnen zien hoe het jaar verder zal
verlopen. We zullen jammer genoeg wat aanpassingen moeten doen aan onze jaarlijkse
activiteiten. Zo vindt volgende weekend 19/09/2020 Lionair café plaats, waar iedereen
welkom is om met zijn eigen bubbel gezellig iets te komen drinken.
Jammer genoeg nemen we dit jaar afscheid van Ode, Bo, Inge en Jinthe maar gelukkig is er
een nieuwe generatie die ons team goed aanvult. Zo verwelkomen we Dextro, Billie, Siebe,
Josse, Tim, Floriane en Weber. Ook gaan Toon en Jacky op hoofdleidingspensioen maar
wordt Sarah dit jaar versterkt door Alexander en Aurélie.
De Leiding heeft er ongelofelijk veel zin in, dus dit kan niet anders dan goed aflopen. WIJ
GAAN KNALLEN!
Groetjes en knuffels van de leiding, Elise, Floriane, Margaux, Jacky, Tim, Siebe, Aurélie, Lore,
Weber, Billie, Josse, Dextro, Toon, Ines, Vesse, Flexe, Carole, Ruben, Joachim, Lara, Sarah,
Eleonore, Boots, Ward

Praktische info
ZONDAG
WAAR? Mekingenweg 36, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
WANNEER? Elke zondag van 14u tot 17u30
VOOR WIE? Alle kinderen van 6 tot 18 jaar

KAMP
Dit jaar gaat ons kamp doorgaan in Langdorp van 11 tot 21 juli. Noteer deze data zeker in
jullie agenda! Hoe meer kindjes meegaan, hoe meer vreugde en plezier!

SITE
Je kan eens een kijkje gaan nemen op onze chirosite. Hierop komen verschillende
nieuwsberichten en foto’s terecht.
http://chirosnoopy.chirosite.be/

FACEBOOK EN INSTAGRAM
Indien je een facebooker en/of instagrammer bent, kan je ook onze facebook- en
instagrampagina eens gaan checken!
https://www.facebook.com/ChiroSnoopy/
https://www.instagram.com/chiro.snoopy/

PULLEN
Je kan nog steeds een gepersonaliseerde pull kopen van onze chiro. Hiervoor kan je een
berichtje sturen naar Margaux of Lara: 0471836669 of 0491230363.

TROOPER
Jullie kunnen ook nog steeds de chiro steunen door jullie inkopen online te doen via
Trooper. Jij doet je bestelling (zonder iets extra uit te geven) en wij krijgen er geld voor!
https://www.trooper.be/chirosnoopy

Een chirozondag start om 14u stipt. Bij het fluitsignaal vormen we een grote
kring. Zorg ervoor dat je op tijd bij je groep staat! Graag zouden we ook het
gebed en het lied uit élke kindermond horen. Natuurlijk knijpen we nog een
oogje dicht bij onze Speelclubbers... Oefenen maar!

Openingsgebed
Heer Jezus,
wij treden samen voor U aan,
blijf bij ons en laat ons leven
door de kracht, de trouw, en de goedheid
in de vreugde van Uw dienst.
Amen

Openingslied

Avondlied

Wij hijsen bij
Het gloren van de morgend
Ons vlagge als
Een biedend lied!
Want heilig is
't geschenk van elke morgen
Dat god ons weer
t' aanvaarden biedt
Draag door weer en wind ons vlagge
Teken van de heldentijd
Laat ze waaien, laat ze werven
Allen voor de grote strijd
Laat ze waaien, laat ze werven
Allen voor de grote strijd!

Daal nu bij het zinken, van deze dag,
Daal in ons gemoed, gij trouwe vlag,
Gij zijt zegen, troost en lach,
Daal in d'avondzon, oh vlag,
Heer wij bergen in ons hart Uw vlag,
Zegen haar en ons uw jonge wacht.
Goedenavond vlag en dag,
Christus Koning goede nacht.
Goedenavond vlag en dag,
Christus Koning goede nacht

Spring eens binnen in één
van onze 11 winkels.

debanier.be/winkels

De winkel van de Chiro!
Uit ons brede aanbod Chirokleren kies je
de kleren waarin je je comfortabel voelt. Alle vormen
en combinaties van Chirokleren kunnen, niets moet.
Daarom bieden we bewust een ruim assortiment kleren
aan, zodat iedereen een eigen keuze kan maken.
Je vindt er ook toffe Chirogeschenken voor
de grote fans en kleine bewonderaars!

Veel creatief materiaal en MEGA LEUKE ideeen!
Wij zijn specialist in creativiteit én zitten bomvol inspiratie
om te delen. Met je Chirolidkaart krijg je 10% korting op
knutselmateriaal.

3, 2, 1 ... ACTIE!

debanier.be
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
& volg ons op sociale media:
DeBanier

de.banier

baniercreatief

Check onze uitgebreide collectie
gezelschapspellen, speelgoed, circusgerief
en origineel spelmateriaal!

Activiteitenkalender
Zaterdag 19 sept:
LIONAIR

Zondag 20 sept:
Chiro

Zondag 27 sept:
Chiro

Zondag 4 okt: Chiro
vriendjesdag

Zondag 11 okt: Chiro

Zondag 18 okt:
Chiro
kaartenverkoop
spaghettikermis

Vrijdag 23 okt: Dag
van de
jeugdbeweging

Zondag 25 okt: Chiro

Zondag 1 nov: Chiro

Zaterdag 7 en
zondag 8 nov:
Spaghettikermis

Zondag 15 nov:
Chiro

Zondag 22 nov:
Christus Koning

Zondag 29 nov: Chiro

Zondag 6 dec:
Sinterklaas

Zondag 13 dec:
Chiro

Speelclub meisjes
Dag lieve speelclub meisjes,
Voor sommige van jullie is chiro iets nieuws, maar geen nood, na een paar chirozondagen
zullen jullie alles wel onder de knie hebben.
Er staan al veel coole, mega leuke, spannende spelletjes voor jullie klaar!
Maar wie zijn wij eigenlijk?
Zotte Elise, gekke Margaux en krankzinnige Floriane. Deze 3 musketiers hebben super veel
zin om met jullie er spetterende zondagen van te maken!
Tot zondaaaaaag xxx
PS: Stuur een berichtje naar Margaux (0471836669) zodat we jullie in een WhatsApp-groep
kunnen zetten voor info en foto’s!

Kwiks

Rakkers
Geachte rakkertjes,
Dit is een zeeeer speciaal jaar voor jullie, want dit jaar zullen jullie de beste leiding krijgen die
jullie ooit gehad zullen hebben.
Als top leiding ploeg zullen wij dus ook elke zondag namiddag klaar staan met een super leuk
programma. Maar wees gerust dat is zeker niet alles wat we gepland hebben met jullie. Ook
dit jaar zullen we samen op kamp en weekend gaan, maar ook bijvoorbeeld naar Hofstade en
samen Christus Koning vieren, meer gaan we jullie niet vertellen. Om de rest van de leuke
activiteiten te weten te komen zullen jullie elke zondag naar de Chiro moeten komen. Wij
weten al wat wij zouden doen hoor!!
Aarzel zeker ook niet om andere vriendjes mee te pakken naar de Chiro, want met hoe meer
we zijn, hoe plezanter het Chirojaar zal zijn.
Om het jaar goed te beginnen hebben wij voor jullie deze prachtige woordzoeker gemaakt.
Succes!

Jullie top leiders Billy, Dextro en José

Tippers

Toppers
Hallo beste floppers, ah nee poppers? Nee da wast ook ni euuuh whoppers? Ahnee dju da is
van burger king. Alee pa ik wist da toch ja bon eh laat het zo nu eh.
Dus wa we al zeiden: Hallo beste wc-ontstoppers voila se nu zijn we der. Zijn jullie hombres
ready für uno grand jaar? Wij alvast wel.
Dit jaar hebde gelle chance matekes gelle krijgt los 3 superleiding WTF zelfs peken gaget ni
nice zegt. Elke superheld heeft zijn eigen kwaliteiten laten we deze is overlopen.

Wij hopen om er een fantastiek jaar van te maken om jullie te kneden tot volbloed
zwijnen!!!
Veel succes om dit jaar te overleven!
Jullie Uberleiding, KROEL, VESSE EN FLEXE

KETI

ASPI
Beste aspiranten, vrienden, metgezellen, meiden en iets minder vrouwelijke medemensen
(Rogina en Vincina). Wegens de strenge maatregelen die onze ministers en ministerinnen
hebben genomen in verband met corona, voelden wij ons genoodzaakt, om voor dat wij aan
dit leuke chiro jaar konden beginnen, jullie ouders een paketje te sturen met daarin een
corona test. (en nog wat andere speciale testjes) Zoals je dan ook wel al zal kunnen raden hebben jullie ouders
dan ook direct toegestemd en in jullie slaap al jullie kwijl bijeen geveegd en dat in ons test
kidje gegoten. Wat nu het strafste blijkt gaat zodadelijk duidelijk worden in onderstaande
tabel. Jullie resulaten waren bij IEDEREEN het zelfde OMGGGG niwaar CRAZY

Euhm daarnaast, als de jongens nie elk spel willen verliezen tegen de meiden gaan jullie er
dringend werk van moeten maken om nog wa coole boyz mee te pakken zondag. Zodat ge ni
altijd word uitgelachen door de meiden he HA HA HA ale salut en denk na over
kasactiviteiten!
Tot zondag amigows, veel liefs van jullie leiding!!! Xxx

Gegevens leiding
U kan altijd bij de (hoofd)leiding terecht voor vragen of opmerkingen. Vermeld steeds over (de ouder
van…) welk kind het gaat, om misverstanden te voorkomen!
Specifieke vragen over de afdeling: bel of stuur een bericht naar onderstaande nummers. Voor
algemene vragen: bel de hoofdleiding of mail naar chirosnoopy@gmail.com.

Speelclub meisjes
Elise Demuynck
05/01/1999
0473398287
elise.demuynck@hotmail.com

Margaux Beerts
02/12/2001
0471836669
margauxbeerts@hotmail.com

Eline Mertens (Jacky)
31/03/1998
0473276128
elinemertens31@gmail.com

Tim De Dobbeleer
23/08/2002
0468150816
timdedobbeleer@gmail.com

Lore Verhulst
11/07/1999
0493507293
loreverhulst@hotmail.be

Aurelie Robyn
21/07/1999
0478681507
aurelie.robyn@telenet.be
HOOFDLEIDING

Floriane Calvagna
29/03/2002
0492703982
floriane.calvagna@gmail.com

Speelclub jongens
Siebe Vandenbosch
17/05/2002
0478909201
Vandenbosch.siebe@gmail.com

Kwiks
Lisa Weber (Weber)
20/06/2002
0492162713
Lisa.weber112233@gmail.com

Rakkers
Niels Vanes (Dextro)
28/03/2002
0495732701
Niels.vanes2002@gmail.com

Jasper Serlippens (Billy)
16/09/2002
0468236099
jasper.serlippens@gmail.com

Josse Molenschot
24/12/2002
0470121067
josse.molenschot@gmail.com

Tippers
Toon Schepens
11/05/1999
0478976539
toon.schepens@outlook.com

Ines Esnol
19/09/2000
0492616953
ines.esnol@telenet.be

Alexander Langenus (Flexe)
14/04/1999
0477316729
alexander.langenus1999@gmail.com
HOOFDLEIDING

Wieland Hanssens (Vesse)
30/03/1999
0476089330
wieland.hanssens@gmail.com

Joachim Langenus (Breeje)
02/04/1997
0470554780
langenus.joachim@gmail.com

Lara Moriau
09/04/1998
0491230363
Lara.moriau@gmail.com

Toppers
Carole Ghesquiere
07/02/2001
0470688908
carole.ghesq1@gmail.com

Keti
Ruben Nerinkcx
16/07/1999
0495265586
ruben.nerinckx@gmail.com

Aspi
Ward Bosmans
08/01/1997
0474065402
warre1000@hotmail.com

Xander Vanes (Boots)
29/12/1997
0474607045
xander.vanes16@gmail.com

Sarah Drijkoningen
14/10/1999
0474636073
sarah3k@gmail.com
HOOFDLEIDING

Elenore Miseur (Noortje)
06/05/1999
0479882461
noortjemiseur@gmail.com

