De start van een nieuw Chirojaar

Beste kinderen en ouders,

De kop is eraf! Het nieuwe chirojaar is ingezet met een geslaagde startdag en een gezellige barbecue.
Dat was de perfecte gelegenheid om nog eens na te praten over het voorbije bivak in Kaulille. We
trokken met z’n allen naar het verre Limburg en verkleed als echte egyptenaren woonden we het 10daagse trouwfeest van farao Snoopanchamon bij. Wij, de leiding, vonden het alvast een zalig kamp en
bedanken dan ook oprecht alle kinderen die er met ons het beste van hebben gemaakt! Wij hopen dat
jullie het even fantastisch vonden als ons.
We blikken terug op een geweldig chirojaar, maar kijken met evenveel enthousiasme uit naar wat nog
komen moet! Zondag wordt weer dé favoriete dag van de week. We hopen om elke chirozondag veel
blije (en nieuwe?) kinderlachjes te zien zodat we er met een stevige Snoopybende het beste jaar ooit
van kunnen maken! Er staan natuurlijk ook heel wat activiteiten op het programma die je best al in je
agenda schrijft! We gaan van start met onze feestelijke opening, LIONAIR op 23 september gevolgd door
het Leeuws sportival, Christus koning, de spaghettikermis, de jaarmarktstand, enzovoort. Verder in het
boekje is er een handig overzicht van alle data.
Elk jaar stoppen er een paar leiding, maar komen er natuurlijk ook weer nieuwe bij. Hartelijk bedankt
aan de leiding die stopt voor al hun werk en motivatie die ze in Chiro Snoopy hebben gestoken. We
nemen ook afscheid van onze 2 straffe hoofdleidsters Eline en Elise die een heel groot applaus
verdienen. Zij geven de fakkel door aan Eline Mertens, die samen met Robin dit jaar hoofdleiding wordt.
Onze nieuwe 30-koppige leidingsploeg bestaat uit 15 meisjes en 15 jongens. We verwelkomen 5 nieuwe
leiders en 5 nieuwe leidsters en wensen hun heel veel succes.
Wij hopen er dit jaar weer een spetterend jaar van te maken, en zien jullie zeer graag elke zondag tussen
14u00 en 17u30 komen voor jullie wekelijkse portie plezier en vertier.

Groetjes van de leiding!
Jinthe, Mathilde, Ode, Luna, Ward, Robin, Elise, Toon, Nathen, Lukas, Eline (Jacky), Alexander, Inge, Julie,
Xander, Joachim, Kiona, Wout, Wieland, Aurélie, Noortje, Rafaël, Arthur, Simon (Poucki), Maurice, Lore,
Sarah, Maren, Lara en Ellen

Praktische info

ZONDAG:
WAAR? Mekingenweg 36, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
WANNEER? Elke zondag van 14u – 17u30
VOOR WIE? Voor alle kinderen van 6 tot 18 jaar! (vanaf eerste leerjaar)

CONTACT: (hoofdleiding)
Eline Mertens (Jacky): 0473276128- elinemertens31@gmail.com
Robin De Dobbeleer: 0471378539 - robin.dd@hotmail.com

KAMP:
Het kamp van dit jaar is nog maar net gedaan maar toch zouden we jullie al iets willen
meedelen over het kamp van volgend jaar. Volgend jaar (2018) zou ons kamp in Vloeren
doorgaan van 21 tot 31 juli. Noteer deze data zeker in jullie agenda! Hoe meer kindjes die
meegaan, hoe meer vreugde en plezier!

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

FACEBOOK:
Indien je een facebooker bent, kan je ook onze facebookpagina eens gaan checken.
https://www.facebook.com/ChiroSnoopy/

Activiteitenkalender 2017

September
10/09/2017
Overgang en
startdag met BBQ om
17.30 uur.

17/09/2017
Chirozondag

23/09/2017

LIONAIR
Overdag zijn
er leuke
activiteiten
voor u en uw
kinderen.

24/09/2017
Geen chiro
wegens
Lionair .

30/09/2017
Leeuws
Sportival
voor alle
groepen

29/10/2017

Oktober
1/10/2017

08/10/2017

15/10/2017

22/10/2017

Geen chiro
wegens het Leeuws
Sportival

Chirozondag

Chirozondag

Chirozondag Chirozondag

November
4 & 5/11/2017
Jullie zijn allemaal
welkom op onze
jaarlijkse

Spaghettikermis!
Geniet van een lekkere
spaghetti, lasagne, croque
en nog veel meer!

5/11/2017
11/11/2017
12/11/2017
Geen chiro
Geen chiro
Jaarmarkt
wegens
in SPL. Kom
Spaghettikermis
zeker een
jenevertje of
een soepje
drinken, eet
een lekker
croque
monsieurtje
en laat je
shminken!

19/11/2017 26/11/2017
Chirozondag Christus

koning

December
O3/12/2017

Sinterklaasfeest

10/12/2017
Chirozondag*

17/12/2017
Chirozondag*

24/12/2017
Geen Chiro

*Examens: Bij de oudere
groepen kan er eventueel
besproken worden met de
groep of er leiding
gegeven wordt.

LIONAIR
Beste leden en ouders,
Dit jaar is het de 13de editie van Lionair, onze feestelijke opener van het nieuwe Chirojaar. Met dit
evenement financieren we het materiaal dat tijdens de Chiro zondagen gebruikt wordt om te knutselen
of te spelen.
Lionair zal dit jaar doorgaan op zaterdag 23 september. Vanaf 10 uur kan u al supporteren voor de
voetballers. Overdag wordt er natuurlijk animatie voorzien. Er wordt nl. om de twee uur een superleuk
spel gespeeld. Naast de schminkstand en het springkasteel is er nu ook een uitleendienst (NIEUW!)
voor spelmateriaal. De kinderen kunnen dus spelletjes uitlenen om mee te spelen overdag. Om 17 uur
begint ons freepodium. Hier laat elke groep het beste van zichzelf zien. Na het freepodium zal er een
kinderfuifje plaatsvinden. Dus haal je beste dansmoves maar boven!
Na het free podium kan u genieten van optredens van shunk en first floor. Bandjes met onder andere
een paar leiding die hier muziek spelen. Om de avond af te sluiten vindt er een fuif plaats met als
hoogtepunt dj TLP.
Naast al deze activiteiten is er ook plaats voor een hapje en een drankje. Geniet van onze lekkere
hamburgers en durüms. En laat je verrassen door de heerlijke wijn en cava van Wijnen D’Herde.
Evenement: https://www.facebook.com/events/1704405839572989/
Lionair FB-pagina: https://www.facebook.com/lionair.chirosnoopy/
Hopelijk tot dan!

Groetjes,
De leiding

Leeuws Jeugd Sportival
Beste ouder(s),
Zoals u zich al dan niet herinnert organiseerde Bloso jaarlijks een Bloso Sportival in het domein van
Huizingen. Dit evenement zal niet meer georganiseerd worden in de toekomst. Een groep vrijwilligers uit
de jeugdraad van Sint-Pieters-Leeuw vond dit een gemiste kans en hebben het heft in handen genomen.
Met steun van de gemeente werd het Leeuws Jeugdsportival opgestart. Op dit evenement komen alle
Leeuwse Jeugdbewegingen een namiddag samen om er te genieten van verschillende sporten en spelen.

Wat u moet weten:
-

De activiteiten starten om 13u en eindigen om 18u op Zonnig Leven (Jan Vanderstraetenstraat
195, 1600 Sint-Pieters-Leeuw)

-

Elke groep mag deelnemen aan dit sportival!

-

Er wordt een bijdrage gevraagd van 3 euro per kind

-

De organisatie voorziet een drankje en een tussendoortje voor elk kind

-

Inschrijven kan tot 23 september.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJVINGSSTROOKJE : (af te geven met het geld in een envelop.)

Ik, ondergetekende, ................................................................................................. geef toelating aan mijn
dochter(s)/zoon(en),.......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
om op 30/09/2017 deel te nemen aan het Leeuws Jeugdsportival te Zonnig Leven (Jan
Vanderstraetenstraat 195, 1600 Sint-Pieters-Leeuw) op van 13u tot 18u. Ik betaal hierbij de inkomprijs
van 3 euro per kind.

Handtekening :

Dag lieve speelclubjes ♡,

Wij zijn supermegaongelooflijk blij en weten jullie waarom? Het nieuwe
chirojaar is weer aangebroken en wij staan te popelen om jullie leiding te
geven! Zondag belooft voortaan de leukste dag van de week te worden want van
14u tot 17u30 beleven wij steeds de tofste, grappigste en gekste momenten
die je je maar kan inbeelden.

Voor sommigen onder jullie is het de eerste keer chiro. Spannend hè!? Je mag
dan 3 zondagen komen om de chiro, de leiding en het plezier te ontdekken
alvorens je beslist om in te schrijven voor het komende jaar.


Vergeet zeker niet om zaterdag 23 september eens langs te komen op
Lionair, de feestelijke opening van het chirojaar waar vanalles te doen, te
drinken en te eten valt voor jong en oud. Jullie gaan dan ook optreden maar
deze info volgt nog.



Zaterdag 30 september gaan we naar het Leeuws Sportival dat plaatsvindt
aan Zonnig Leven. Meer info hierover wordt later medegedeeld.

Groetjes van jullie leiding en hopelijk tot zondag! ♡
ps: geven jullie elke minion op deze pagina een mooi kleurtje?

Eline Mertens

Ellen Brisaert

Lore Verhulst

Elise Demuynck

04 73 27 61 28

04 71 19 75 53

04 93 50 72 93

04 73 39 82 87

Speelclub jongens
Beste ouders en speelclubbers,
het nieuwe chiro jaar zit er aan te komen en jullie nieuwe leiding kan niet wachten om
jullie coole zondagen, en een onvergeterlijk jaar, te bezorgen! Ons voorstellen zal nog
gebeuren als we jullie komen inschrijven bij jullie thuis of op de chiro. Wij hebben er
alvast suuuper veel zin in.

Jullie Speelclub leiding
Ward, Wout, arthur en nathen

Liefste kwikieees!!
Jullie nieuwe leidsters zijn EINDELIJK bekend en wij hebben er al vast superveel zin in!!
Hopelijk beginnen de chirokriebeltjes al weer te komen, want het is weer zo ver. Elke zondag
staan wij paraat om met jullie de leukste spelletjes te spelen en veel te ravotten. Ook dit
jaar staan er heel wat leuke activiteiten op de planning zoals Hofstade, een supergriezelig
maar toch gezellig Halloweenfeestje, groot weekend, kamp, … Wij als jullie leidsters gaan
ervoor zorgen dat jullie steeds met een lach naar huis gaan of dat jullie zelfs niet meer naar
huis willen gaan, omdat chiro zoveel leuker is!! 23 september is alvast een datum om in de
agenda te schrijven, want dan is het … LIONAIR!! Ook op dit evenement kunnen jullie
spelletjes komen spelen, durum komen eten, dansen op de kinderfuif en nog veel meer!
Wij zijn steeds bereikbaar op deze nummers:
Lara: 0491 23 03 63
Sarah: 0474 63 60 73
Mathilde: 0470 52 31 17
Noortje: 0479 88 24 61

Nog een fijn spelletje: elke afbeelding is een lichaamsdeel van ons 4! Jij moet raden welk
lichaamsdeel bij welke leidster past. Er is telkens maar 1 lichaamsdeel per persoon!
SUCCESSSSS!

Rakkers
Geachte zever ballekes,

VerGUST of verWARD u ni, het is weer eens tijd voor het nieuwe chirojaar. Dit jaar gaan we de
SENNEvalei eens laten zien wie de echte rakkers zijn en dat zal niet NICs zijn.

Om ons goed voor te bereiden zijn we inKOBE gaan doen, we kochten onder andere caMILAN
thee, BASIELicum, een nieuw moppenboek en een MICHIELin wegengids zodat jullie nooit te
hard verdwalen tussen al dat plezier.

SI MON amigos, het wordt weer eens een prachtig jaar!

Ook spannend om te weten, WIE LAND er in onze groep, dus aarzel niet om andere vriendjes
te komen TOONen, want: MAUR ICE better. Ook blijven wij heel het jaar positief, en DAR
IOnen enkel binden als er één positief is en één negatief zijn wij geen ionen. Iedereen is bij ons
even welkom en blij.

OW EN wij zijn niet pRO BINnen spelen, dus doe niet je mooiste kleren aan.

OW EN vergeet niet het weekend van 28, 29 oktober vrij te houden, we hebben misschien wel
een plannentje.

(Voor verdere informatie en inschrijvingen komen we zeker nog eens langs na Lionair)

Jullie allerliefste topleiders Robin, Wieland, Toon & Maurice

Heeey Tippers!
Kennen jullie je nieuwe leiding al? Bewijs het en zet het juiste stukje tekst bij de juiste foto! ;)
a)





Ik hou van plezier maken met vrienden, hou van feestjes & is goed lachen.
Ik studeer pedagogie van het jonge kind in Gent.
In mijn vrije tijd ben ik bezig met het chiro en ga ik weg met vrienden.
Ik ben zeer gemotiveerd om jullie leiding te geven, we gaan er een lap op geven!






Ik heb een parfum van Yves Saint Laurent, ‘Mon Paris’
Mijn hobby’s zijn paardrijden en natuurlijk chiro ;)
Ik ben meestal wel enthousiast, maar kan soms ook wat luiere dagen hebben
Ik luister meestal naar muziek van het genre Rock. #Rock’nRoll







Ik ben jullie tofste en knapste leidster.(Lolllzzz)
Ik heb een schoenmaat 38.
Ik ben onlangs 5 kilo bijgekomen.
Ik heb al 6 maand een vriendje (uit chiro Zuun #jevijandenhoujebesttevriend)
Blauw is mijn lievelingskleur

b)

c)

1

2

3

Wij hopen dat jullie evenveel zin hebben in dit chirojaar als wij! Want wij kijken ernaar uit om
jullie ook wat beter te leren kennen!
Vele kusjes en lekjes van jullie nieuwe leiding!

Toppers
Voor we beginnen aan dit ongelooflijk, spetterend, succesvol en onvergetenlijk schooljaar waar jullie
zeker naar uitkijken (JOEPIEEE) moeten we eerst jullie leiding voorstellen die jullie doorheen het
chirojaar gaan begeleiden in het worden van eerste klas varkentjes.
Maar beste leiders hoe worden wij dat?
Blij dat jullie het vragen kinders we zullen eens een tip van de sluier optillen om te kijken wat dit
chirojaar ons allemaal te wachten staat.
1) Op de chiro worden er vanaf nu enkel rustige spelletjes die de leiding leuk vind gespeeld.
2) Vuil van de chiro thuis komen? Daar doen wij niet meer aan mee, stuur uw kind gerust maar in zijn
zondags kostuum naar de chiro (dat valt toevallig ook op zondag)
3) Eigenlijk wouden wij allemaal leiding geven aan de tippers maar omdat echt niemand jullie wou
leiding geven hebben we een nieuwe groep bedacht: de tiptoppers!!!
4) Iedereen moet dit jaar minstens 1 keer van haarkleur veranderen. (Hint naar een later spel???

Zo nu gaan we over naar de voorstelling van de leiding
FALAFEL: midden-Oosters gerecht bestaande uit gefrituurde balletjes van gestampte kikkererwten en/of
tuinbonen.
SURVIVALMAN: om eerlijk te zijn een mislukte robinson crusoe (marvinson) al doet hij wel zijn best.
BOOTS: zeer degenlijke wandelschoenen, ideeal voor een namiddagje chiro.
VEERTJE: een dikke langwerpige uit keratine opgebouwde structuur die bestaat uit een schacht die sterk
vertakt is en gevormd wordt in de huid van de moderne vogels (maar dan kleiner).

Ziezo, u heeft al vluchtig kennis kunnen maken met enkele veranderingen binnen de toppers (tiptoppers
vanaf 1 september) voor het volgende chirojaar met de nieuwe leiding.
Gegroet
Falafel(raffaello), Survivalman(marvin), Boots(dextro), Veertje(flexe)

Liefste Tiptiens,
T enten maffen, nooit sigaretten paffen!
I mmens goeie zondagen, daar staan wij achter.
P apjes op kamp vinden wij plezant.
T aart dat eten we elke zondag, prank. xD
I ntegendeel tegenover vorig jaar, wordt dit een tof jaar!!!!!!!!!!
E enhoorns zijn ook fijn
N etels zijn verboden mee te nemen
S amen maken we er een mega vet cool jaar van met jullie kei toffe
nieuwe leiding Ode en Aurelie

Kerels

Gegevens jongensleiding 2016-2017
Ward Bosmans
08/01/1997
Laudinnestraat 94
1602 Vlezenbeek
0474065402
warre1000@hotmail.com

Speelclub
Arthur Ceurens
14/10/1998
Zuundallaan 5 1600 spl
0477392577
arthur.ceurens@telenet.be

Schoonjans nathen
17/04/1999
Van Der Dilftlaan 19 1600 Sint-PietersLeeuw
0475243908
Nathen.schoonjans@hotmail.com

Wout bosmans
Laudinnestraat 94b 1602 vlezenbeek
0470280510
Wout0309@hotmail.be
03/09/1999
Schepens Toon
11/05/999
Paardenbloemweg 3
1600 Sint-Pieters-Leeuw
0478976539
toon.schepens@outlook.com

Rakkers
Maurice Corbesier
18/12/1996
Stichelgatstraat 1 1700 Dilbeek
0487472412
mcorbesier@pnca.edu

Robin De Dobbeleer
16/04/1996
Hoogstraat 228
1600 Sint-Pieters-Leeuw
0471378539
robin.dd@hotmail.com
HOOFDLEIDING

Wieland hanssens
30/03/1999
J.Malderusstraat 14
1600 Sint-Pieters-Leeuw
0476089330
wieland.hanssens@gmail.com
Toppers
Joachim Langenus
02/04/1997
Galgstraat 222
1600 Sint-Pieters-Leeuw
0470554780
langenus.joachim@gmail.com
Alexander langenus
14/04/1999
Galgstraat 222
1600 spl
0477316729
Alexander_langenus@hotmail.com
Jinthe Deschuyteneer
06/10/1997
Pijnbroekstraat 56
1600 Sint-Pieters-Leeuw
0470508752
jinthe_08@icloud.com

Xander Vanes
29/12/1997
Hoogstraat 110
1600 Sint-Pieters-Leeuw
0474607045
xander.vanes16@gmail.com

Kerels
Lukas Demuynck
20/11/1996
Topstraat 93
1600 Sint-Pieters-Leeuw
0471 79 25 25
lukas-demuynck@hotmail.com

Rafaël Caerels
01/10/1998
pepingensesteenweg 19 1600 SPL
0491483945
gribouille1998@hotmail.be

Simon

Demuynck
13/08/1996
Zuundallaan 3
1600 Sint-Pieters-Leeuw
0474016525
simondemuynck@gmail.com

Gegevens meisjesleiding 2016-2017
Lore Verhulst
11/07/1999
Leopold de broeckstraat 44
1500 Halle
0493507293
loreverhulst@hotmail.be
Elise Demuynck
05/01/99
Zuundallaan 3
1600 spl
0473398287
elise.demuynck@hotmail.com

Moriau Lara
09/04/1998
Vosholenweg 13, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
0491230363
lara.moriau@gmail.com

Speelclub
Ellen Brisaert
12/01/1996
Hoogstraat 112
1600 Sint- Pieters- Leeuw
0471197553
ellenbrisaert@hotmail.com

Eline Mertens (Jacky)
31/03/98
Slesbroekstaat 122 1600 spl
0473276128
elinemertens31@gmail.com
HOOFDLEIDING

Kwiks
Noortje Miseur
6/05/1999
Brusselbaan 447
1600 spl
0479882461
Noortjemiseur@gmail.com

Sarah Drijkoningen
14/10/1999
Jozef Dedobbeleerstraat 1A
1600 spl
0474636073
sarah3k@hotmail.com

Mathilde Hanssens
07/12/1997
J. Malderusstraat 14
1600 Sint-Pieters-Leeuw
0470523117
mathildehanssens@telenet.be
Maren Vandersteen
11/04/1996
Vogelstraat 65
1600 Sint-Pieters-Leeuw
0471469321
maren-vandersteen@hotmail.com

Tippers
Kiona Merckx
20/10/1998
Impeleer 150, 1600 Spl
0471448208
Kiona.98@hotmail.com

Ode Deman
24/10/1998
Minderbroedersstraat 8 bus 31, 1500
Halle
0496678169
ode.girl@hotmail.com

Tiptiens
Aurelie Robyn
21/07/1999
Den huysman 44
1600 spl
0478681507
Aurelie.robyn@telenet.be

Inge Schepens
11/04/1998
Paardenbloemweg 3 SPL
0471305731
inge.schepens@outlook.be

Aspiranten
Luna Fournier
19/08/1998
Impeleer 152 1600 spl
0487579437
Luna.fournier98@gmail.com

Julie Vandendoorent
23/11/1997
Pepingensesteenweg 198
1600 Sint-Pieters-Leeuw
0479472124
julie.vandendoorent@scarlet.be

