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Woordje vooraf
Hallo daar vrienden van de Chiro
Het vorige Chiro-jaar is nog maar pas afgesloten of er staan alweer knallers
van nieuwe Chirowerkingen voor de deur. We sloten het voorgaande jaar af
met een één van de beste kampen tot nu toe waarover er nog eeuwen lang
verhalen gaan verteld worden. We hielpen met zen allen Marty en Doc terug
naar hun eigen gezellige 2016 en herstelden daarbij ook nog eens even het
ruimte-tijd continuüm. Maar dat is niet het enigste wat we hebben gedaan.
We hebben ook bossen bezocht, beken verkend, doldwaze spelletjes
gespeeld, terreinen afgespeurd, lekker gegeten, goed geslapen, feest
gevierd en nog veel meer.
Niet getreurd voor diegenen die niet aanwezig waren want dit was nog maar
het tipje van de ijsberg. Al deze gekke elementen vormen samen het
heerlijke brouwsel dat we Chiro noemen. Elke werking weer iets anders
doen met je beste vriendjes en vriendinnetjes en niet te vergeten de
alleraardigste leiding die iedereen zich kan wensen. Dus maak je borst maar
nat, strik je veters, poets je tanden, was je handen en haal die modder van je
broek want we vliegen er weer in met het enigste waar iedereen naar
vraagt…
Als je ’t mij vraagt:
CHIRO
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Belangrijke Data
5/11: Vlaamsche Avond: Stoofvlees met friet en een pintje, meer
moet het niet zijn om de hoogstaande Vlaamse cuisine te eren in al
zijn glorie. Deze avond zal chefkok Tizi** ons buikske vullen met het
gerecht dat volgens sommigen rechtstreeks uit de hemel viel toen
een willekeurige engel zijn bord vol hemelspijzen had omvergestoten.
6/11: Geen Chiro: Om onze voedselcoma van de Vlaamschen avond
te verwerken, is het vandaag geen chiro!
11/11: Sint Maarten: Op dinsdag spreken we af om 13u30 op de
Chiro. Naar aloude traditie worden we ook dit jaar bezocht door de
goedheilig man die snoepjes naar onze hoofden gooit. Eerst maken
we de straten van Burcht onveilig door een heuse stoet te doen,
begeleid door het getoeter van de fanfare. Dan keren we terug naar
het kerkplein om ons helemaal vol te proppen met de lekkere
snoepkes die Sint-Maarten vanaf zijn trouwe ros naar ons werpt. Je
kan je koters afhalen op de Chiro om 17u.
20/11: Christus Koning: Om 9 uur spreken we op de chiro af om
eens rustig te bezinnen! Daarna proppen we om ter meeste hete
hondjes in onze mond en spelen we weer super toffe spellekes, de
werking stopt om 17 uur.

PS: Hou in de grote vakantie al zeker 21/07 tot 31/07 vrij! Dan
gaan we weer een bangelijke tijd beleven op kamp! (Aspiranten al
vanaf 17/07)
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Kadeekes
Zo 18/09: Aan allen die hun eerste dag op Chiro Burcht zijn proficiat.
Aan allen die nog een keer willen terug komen ook proficiat. Vandaag
vliegen we er terug in want het is: Startdag!!!
Zo 25/09: Vandaag komen jullie eindelijk te weten wie jullie
creatieve, leuke, knappe, enthousiaste, fantastische, gespierde,…
leiding is. Voor de mama’s en de papa’s is het om 18u infoavond om
meer te weten te komen over Chiro Burcht en over het fantastische
jaar!
Zo 02/10: Rarara wie is wie? En wie zijn wij? Klaar voor dol dwaze
kennismakingsspelletjes ?
Zo 09/10: Wij zijn opzoek naar de ras echte speurneuzen in onze
groep help ons het mysterie van Chiro Burcht te ontrafelen.
Zo 16/10: Howdy partners, Boer Luke en Boerin Rino hebben hulp
nodig op hun boerderij. Trek je boerenbeentjes maar aan en oogst,
plant een zaai met ons mee.
Zo 23/10: Vies, vuil en vettig vandaag maken we het prettig!!!
Vrij 21/10: Ga vandaag allemaal met jullie prachtige Chiro uniform
naar school want het is DAG VAN DE JEUGDBEWEGING!!!
Zo 30/10: Zoowieso maken we er zoodra een leuke beestenboel van
in de zoo. We zien jullie zo.
Zat 5/11 : Hmm lekkere Vlaamschen kost.
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Zo 06/11: Van een appel naar een ei, van een ei naar een snoepje,
van een snoepje naar een accordeon, van een accordeon naar een
auto. Vandaag gaan we op ruiltocht.
Vrij 11/11: Sint- Maarten
Zo 13/11: Wij zoeken de schat, wij zoeken de schat, wij zijn al dagen
lang op pad. Volg Indiana luka en Rijntje Jones op hun machtige
zoektocht naar de grot der wonderen.
Zo 20/11: 09:00u Christus Koning
Zo 27/11: Laat jullie maar even goed gaan want vandaag zijn we op
zoek naar het grote talent van Chiro Burcht. Een reuze talentenjacht
met de beroemde talentscouts Rijn Cokes en Luka Cowell.
Zo 04/12: Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar
kinderen, hoor wie tikt daar zachtjes tegen het raam…. De goedheilig
man is weer aangekomen, wie braaf is krijgt lekker, wie stout is de
roe.
Zo 11/12: Wie is de slimste mens van de Kadeekes? En wie eet er het
liefst snoepies? Kom naar de chiro en quiz mee met de enige echte
superoriginele alleraardigste snoepjesquiz.
Zo 18/12: Wie is het sterkst meisjes tegen jongens? Vandaag gaan we
de uitdaging aan en we beslissen we voor eens en altijd wie het beste
is. ( de jongens natuurlijk, geschreven door Luka) (de meisjes
overduidelijk, geschreven door Rijntje)
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Beste kadeekes
Het nieuwe chiro jaar is weer aangebroken. Jullie leiding, de
wonderschone Rijntje Peersman en adembenemende Luka Paulus,
zijn klaar voor een jaar vol doldwaze avonturen, lekker veel pret,
vettigheid en ook duizenden grappen en grollen. We hopen dat jullie
er evenveel zin in hebben als ons. Tot snel!!!
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Speelclub
18 september: Massaspelen met de hele groep. Aangeraden
opwarming: loop enkele rondjes rond de tafel thuis!
25 september: JOEPIE!!! Onze SPEEL-fantastisch-CLUB-jaarleiding wordt bekend gemaakt!
2 oktober: Reis rond de wereld!!! Wie wordt koning of koningin?
De nieuwe leiding is bekend, tijd voor de eerste echte werking. We
vliegen erin en dat nemen we dan ook letterlijk. Zet alles op alles
zodat je koning of koningin van de speelclub kan worden!
9 oktober: Bosspel.
Ooit ook al kabouter Plop en zijn bende willen ontmoeten? We gaan
dat proberen! Kom naar de werking als kabouter of kabouter-meisje
en zie wat er gebeurd!
’s Avonds is het kampavond.
16 oktober: Eén tegen allen.
Jullie spelen als een team. Het draait erom dat we op elkaar kunnen
rekenen. En wordt lid van de SPEEL-allemaal-fantastisch-samenCLUB van Chiro Burcht. Lukt het jullie om Stef en Rosalie te
verslaan?! We zijn benieuwd!
21 oktober: Dag van de jeugdbeweging!
Laat iedereen zien dat jij in de leukste jeugdbeweging zit van de
gemeente Zwijndrecht. Doe je chirobroek/-rok aan, je rode t –shirt, je
blauwe trui en je mooie rode sokken en doe wat je die dag normaal
zou doen in ons uniform! Laat zien dat je fier bent op de Chiro en wie
weet maak je iedereen wel jaloers!
23 oktober : Kauwgombollenquiz.
Wie heeft de grootste mond en kan de meeste vragen beantwoorden?
Oefen weken op voorhand je kauwbeweging, smeer je kaken in, poets
je tanden extra op voorhand! Wij krijgen alvast het water in de mond.
Spannend!
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30 oktober: Baseball , groepsspelen.
Trek je sportiefste loopschoentjes aan want we gaan er tegenaan.
Samen als één team spelen we de grootste baseballwedstrijd ooit!
6 november: Jammer genoeg geen Chiro. Tot volgende week
speelclubbertjes!!
11 november: Sint-Maarten
Breng de grootste plastiekzak mee die je thuis kan vinden om al het
lekkers in te steken! Oefen je ik-neem-een-snoepje-duiksprong en doe
je knie- en elleboogbeschermers aan. Een valhelm kan ook wonderen
doen!. (zie speciale data)
13 november: Legerdag.
We gaan op bezoek bij sergeant Waterslaeghers. We nemen een duik
in het leven van een echte soldaat en drinken daarna nog een
Dagschotel bij ons Pascalleke!
20 november: Christus koning.
Even tot rust komen en onze hoofdjes leegmaken. (zie speciale data)
27 november: Mazzels grote muziek machine.
Onze muziekmachine is helemaal uiteen gevallen. Alle stukken liggen
verspreid over heel het Chiroterrein. dj RoSte is zeer ontevreden en
héél droevig. Wie wil helpen om de machine terug te maken? HELP
HEM….
4 december: Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht want er
zijn weer stoute kindjes bij!!!! Hopelijk is dat niet het geval want de
Sint heeft dit jaar een grotere zak bij dan alle vorige jaren. Pas dus
maar goed op wat je doet! Misschien kan een brief schrijven helpen!

11 december: Kerstwerking.
JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY! Kerst
komt eraan en de speelclub kan hun lokaal niet onversierd laten! We
proberen het mooiste speelclublokaal van het land te maken!!!
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18 december: Ruiltocht/Kerstfeest
Groenten of fruit, voor ons maakt het niet uit! We gaan van deur tot
deur om aan de lieve mensen van Burcht te vragen welk voedsel zij
willen ruilen voor een ‘appel en een ei’! Daarna eten we alle lekkers
smakelijk op met een heus Kerstfestijn, opgeluisterd door dj RoSte!
Goh, wat gaat de tijd snel! Het eerste trimester zit er al op?! Maar
niet getreurd, na Nieuwjaar begint er een nieuw jaar! Wat er dan
gaat gebeuren, vertellen Rosalie en Stef jullie graag in een volgend
verhaaltje!
MAZZEL
Maak de mooiste MAZZEL ooit. Haal je mooiste kleurtjes boven.

Groetjes Stef, aka Stekke
En Rosalie aka Rosa
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Rakwi
18/09: Eindelijk! Na een lange vakantie en een zot kamp is het terug
Chiro! We vliegen er direct in met de beste massaspelen!
25/09: Vandaag komen jullie te weten wie jullie leiding is voor gans
het jaar! Wie oh wie is het? Overduidelijk zijn het de twee
coolste knapen van heel de leiding!
2/10: We gaan onze botten eens goed kraken, eens goed zagen over
de jeugd van tegenwoordig, onze kleinkinderen volproppen
met snoep, familie kijken, racen met onze karretjes,
zwaardvechten met onze wandelstokken en ga zo maar door.
We kruipen 1 dag in het leven van onze bomma en bompa!
Verkleed je dus zeker in de perfecte omi, de rijke moemoe, de
gulzige bomma, de goedlachse vake of de zagende opa.
Bomma- en bompadag!
9/10: Ons lokaal is nu nog een beetje saai. We gaan er samen echt
een superzot rakwikot van maken! Laat de ultieme
interieurarchitect in je los en help ons het beste lokaal van
heel Chiro Burcht te maken. Oefen al maar met schilderen
want we zullen je talent nodig hebben!
16/10: Ruilotcht!!! We beginnen met een appel en ei en gaan Burcht
rond om te kijken wat we daarvoor kunnen ruilen. We
rekenen op je puppy-ogen om zo veel mogelijk terug te
krijgen.
23/10: Welk team kan ons het best ontvangen in zijn restaurant en
kan de beste snoeptaart maken? We komen het vandaag te
weten in de heuse “Komen eten: Rakwi-edition”
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30/10: Paulus en Thijs waren aan het wandelen in het oerhkamanabos, op zoek naar een magisch kruid. Op hun tocht liepen ze
echter een bosheks tegen het lijf die bedreven was in de
voodoo kunsten! Wat er dan gebeurde, zullen jullie vandaag
ontdekken!!!
6/10: Dit weekend is het Vlaamse Avond waar je heerlijke stoofvlees
met frietjes kan eten! Neem dus zeker je mama, papa, broers,
zussen, oma, opa, bomma, bompa, tantes, nonkels, neefjes,
nichtjes, peter, meter, overgroot oma, overgroot opa,
achterneef, achternicht, buurman, buurmeisje, buurvrouw,
buurjongen, leerkracht, beste vriend, beste vriendin en
eigenlijk gewoon heel de straat mee op te komen smullen van
ons lekker eten. Jammer genoeg is het zondag dan geen
Chiro .
11/11: Sint-Maarten! Dit betekent: snoepen tot we er bij
neervallen!!! Onze maag moet ontploffen! Pas dan kunnen we
tevreden naar huis. Let op: Dit is op vrijdag!!! (Zie
belangrijke data)
13/11: Experliarmus, avade kedavra, wingardium leviosa, …. Een paar
spreuken van de vele die jullie vandaag zullen leren op
Zweinstein Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus. Wie
wordt de beste tovenaar? Wie kan het beste zwerkballen?
Welke naam schiet uit de vuurbeker? We komen het vandaag
te weten!!!!
20/11: Christus Koning! ZIE SPECIALE DATA
27/11: Ben jij de knappe kop van de Rakwi? Laat jij zien wat je
allemaal weet over deze wereld? We zullen het zien op onze
heuse Rakwi-coolheidsquiz!
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4/12: Ooh wie klopt daar kinderen? Jaja, ik hoop dat je braaf bent
geweest want Sinterklaas komt langs met lekkers! Thijs is niet
zo braaf geweest. Zou Zwarte Piet hem in de zak steken?
11/12: Verrassing! Tip: Kleed je warm aan!
18/12: De traantjes mogen vloeien want vandaag is de laatste
werking van 2016! We sluiten het jaar af met een bangelijke
Christmas party! Neem je dansbenen mee en google even de
beste dansmoves Zodat je Paulus kan proberen verslaan in de
zotste DANCEBATTLE!!!
Beste Rakwi, nu jullie weten wie jullie leiding zijn, kunnen we er
eindelijk invliegen! Verwacht je maar aan een jaar met de allerzotste
activiteiten! Thijs en Paulus hebben super grave spelletjes in petto!
Kom dus zeker elke zondag naar de Chiro om er keer op keer de beste
dag van de week van te maken!
Groetjes,
Paulus & Thijs
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Tito
Na een gek, superdelux kamp kunnen we er terug invliegen in DE
kleur van de Chiro. ROOD ROOD MOTORBOOT, BRRRRRR. Wij gaan
ervoor zorgen dat het enthousiasme eraf knalt, zo luid dat zelfs
Obama het zal horen. Yes we can! Dat kan met geweldige tito’s
zoals jullie niet foutlopen, en wie weet welke verassing jullie te
wachten staat in het verloop van dit jaar ;) Voorlopig zit mijn mondje
nog dichtgeplakt, tot binnenkort! Greetzz van Dctr. Drees and
Dromy

18/09: Startdag! We knallen het nieuwe jaar op gang met het gouden
recept van de aloude klassiekers. Ben jij klaar voor een nieuw Chiro
jaar?

25/09: Vandaag kom je te weten welke leiders en leidsters jullie dit
jaar zullen leiden naar het beste jaar uit jullie Chiro carrière! Zorg dus
op voorhand dat jouw titospeurneus goed gesnoten is, want je zal
hem nodig hebben!
AW: het is infoavond! Zie speciale data.

2/10: Vandaag kijkt de leiding wat voor vlees het in de titokuip heeft.
Zijn jullie bereid om je als een rasechte titotank in de vettige
spelletjes te smijten?
AW: We smeden stiekem snode titoplannetjes voor de rest van het
jaar. Kan jij een titogeheim bewaren?
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9/10: Neem kwasten, posters, meubels, lichtjes, beeldjes, slingers,
foto's... mee, want we gaan ons lokaal pimpen tot een onvervalste
titogrot!

16/10: Pokémon go, de Chiro-editie! Je gsm hebben we niet nodig
voor deze versie.

23/10: Het TOIC - oftewel Tito Olympisch Internationaal Comité heeft aan de tito's uit Burcht gevraagd om een nieuwe sport uit te
vinden. Zullen zij de sport bedenken die voetbal van de nummer 1
haalt?

30/10: Er komt een mummie uit de kast gevallen! Halloween doet
vreemde dingen met de Chiro. Kom je de boze geest van oude
titoleider Stevierius mee ghostbusten?
AW: Nog meer griezels en monsters op je bord!

5/11: Vlaamse avond! Zie speciale data.
6/11: Geen Chiro, want de leiding heeft zich ziek gegeten aan frietjes
met stoofvlees!

11/11: Sint-Maarten stoet
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11-13/11: Weekendje! Meer info volgt.

20/11: Niet Filip, maar Christus is vandaag koning. Staatsgreep?
Christus Koning, zie speciale data.

27/11: Zo gaat het goed, zo gaat het beter en nog nen thermometer!
Een Tito op tocht gaat nooit uit de bocht.

04/12: AW: De Sint komt eens checken hoe het met die brave tito's is
gesteld. En wie weet heeft hij wel wat mokken en een mandarineke
mee om naar jullie hoofdjes te keilen als jullie niet braaf zijn geweest.

11/12: AW: Niets te ruig voor het titotuig! Vanavond gaan we hert.

18/12: Putteke winter, maar het titovuur brandt warmer dan de stoof
thuis!
AW: kerstkadokes knutselen!
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Keti
KETI #BLAUWISWAUW
18/09 Start dag
Yeah, start dag, Leah! Eindelijk mijn matties terugzien van de
Chiro. #nwly #hvj #ily
Liefste Keti’s. Een nieuw jaar betekent natuurlijk een
nieuwjaarsbrief. Jullie krijgen dit boekje natuurlijk pas na de
leidingsverdeling, maar Isa en Elly verwachten dat jullie tegen 2
oktober een mooie brief schrijven.
Wat verwachten wij?
- Geen internetshit, creativiteit heerst.
- Min. 10 regels
- Deadline: 02/10 17:00 Ze worden voorgelezen bij onze
eerste avondwerking #amazing
25/09 Leidingsverdeling
Eindelijk! De dag waar iedereen naar uit keek. De dag dat jullie
eindelijk weten wie jullie leiding wordt. Is het terug Paulus of is
Bjorn teruggekomen? Misschien wel een nieuwe zoals Luka….
EMOTIE: voelt zich zenuwachtig @ Chiro Burcht, status: wie
wordt mijn leider/leidster?
02/10 Smurfen vs. minions
Waarom lacht een Smurf als hij over het gras loopt?
Het gras kietelt zijn balletjes! Snapte hem? Nee, wij ook niet. Bon,
we stellen voor dat ge zelf al met een blauw of geel gezicht naar de
Chiro komt anders strafpunten.
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02/10 AW
Whaaaaat? Onze allereerste avondwerking met de nieuwe
ketigroep en awesome leidsters? Amai daar moet ik bij zijn!!
Sms’je van Jorun naar Anouk: ‘Hey Anouk, vind jij Elly en Isa ook
zo leuk? Ik heb echt zoveel goesting in de avondwerking. Zou echt
tof zijn mochten we de groep wat beter leren kennen, want die
tito’s die nu keti zijn kennen we niet goed, hé. Ik hoop dat we de
vriendjestrein gaan spelen.’
PS: vergeet ulder nieuwjaarsbriefje niet + schrijf al wat ideeën op
om geld binnen te halen dit jaar.
09/10 Bosspel onder leiding van seksuologe Elly
Eindelijk een werking van seksuologe Elly waar we al twee jaar op
wachten. Een droom die uitkomt. Voor deze werking gaan we naar
het bos.
16/10 Blind date/Tinder/ Once/ Boer zkt vrouw
Na die goeie tips van vorige week zijn we helemaal kleir om te
daten. Via den tv #blinddate #boerzktvrouw of via tinternet
#tinder #once. Trekt ulder schoonste kleren aan want de kleren
maken de man/vrouw. Tot dan bitches en homies.
23/10 https://www.youtube.com/watch?v=gCYcHz2k5x0
Animals, luister naar dees schijfke voor ge zondag komt.
28-29-30/10 WEEKEND
Info volgt nog
06/11Geen Chiro
wegens Vlaamse Avond bitchesssss. Be there of wees een vierkant.
Vrij 11/11Sint Maarten
Jullie leidsters houden van snoep en ge zult het geweten hebben.
Wij turven namelijk wie het meeste snoep binnenbrengt voor ons.
Winnaar krijgt een verrassing van ons. Vrijdag om 13:45 op de
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Chiro.
13/11 Opera/theater
We maken dees jaar geen film ofzo, maar een opera/theater
voorstelling voor al onze leden. Wij nodigen speciaal voor deze
voorstelling oud-leider Jasper Van den Broeck, opera expert, uit.
20/11 Christus koning
Belangrijke datum jullie weten x3
Opdrachtje tegen deze dag: leer het ketilied van buiten anders
hebben jullie problemen. BLAUW IS WAUW DUS LEER DA VAN
BUITEN GAST. Als jullie dat kennen zoals de kadeekes hun lied
kennen verft Elly haar haar misschien wel blauw. (semipermanent
deze keer)
27/11 Highland games
Geen verder info nodig, vinden wij. Gewoon komen.
27/11 AW Film
Jo bro, filmpje checken at cinema Chiro B for you. Pakt zelf een
film mee en daarna een stemming je weet zelf, en dan een film
kijken enzu x3
04/12 alleen AW sinterklaas
Zie ginds komt de sinterklaas met zijn pietje aan….
11/12 alleen AW Paintball in het bos
OMG PAINTBALL ZO LEUK WOW IK MOET GEWOON GAAN EN
WEET JE WAT IK GEBRUIK MIJN CURSUS ALS PROPJE WANT
F*CK DE EXAMENS WIJ GAAN HARD ROCK AND ROLL
18/12 alleen AW Kerstfeest
geen kadookes kopen, de leiding heeft alles gefikst. Beetje bollen
(snoepjes ofcourse), beetje snuiven (bloem jwz), beetje drank
(kidibull hihi)
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Liefste keti’s
Hier jullie favo leidsters Isa en Elly. Wie had dat gedacht dat Isa
terug jullie leidster zou worden en dat Elly haar kleine kadeekes
zou laten staan voor niet zo schattige keti’s? Het leven kan soms
raar zijn, maar wij hebben er alleszins heel veel zin in. Wij
beginnen direct heel goed en wij gaan zelfs op weekend. Jullie
lezen dit waarschijnlijk niet dus stopt ons cute tekstje hier en
eindigen we met een foto van twee lekkere grieten.
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Aspiranten
September
Zo 4/09: —— Geen werking
Zo 11/09: —— Geen werking
Zo 18/09: —— Startdag!
Vrij 23/09: —— BANLIEUE
Zo 25/09: —— Leidingsverdelingsspel + Infoavond

Oktober

Zo 2/10: —— Stadsspel kom met de fiets
AW: Laddercompetitie + afspraken (tentenkamp, cursussen, lokaal
proper houden, uniform, ...) + Acties? + teambuildingsopdracht +
lokaal inrichten
Zo 9/10: —— Weet je nog de laatste keer dat je een grietje aan de
haak probeerde te slaan? Weet je toen ook dat het toen natuurlijk
weer niet is gelukt? Vandaag leert Thorndike ons alles over Trail and
Error.
Vrij 14-Zo 16/10: —— Durven jullie het aan om te bewijzen dat jullie
trotse aspi’s zijn? Dit is jullie kans op ons giga-slapelozeomnooittevergeten-sprinkhaan-weelweekend! (zie brief)
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Vrij 21/10: —— DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Zo 23/10: —— Vandaag doen we mee aan de levensloop in Beveren,
meer info hierover volgt nog. (zie brief)
Zo 30/10: —— Goestingske op Rampage, Doureke gedaan of lid van
de pukkelpoppoepers? Breng je challarmeermateriaal mee want
vandaag leren we alles over veilig masturberen.
AW: HI HA HUFTER!

November

Vrij-Zat 4/11-5/11: —— Vlaamschen avond
Zo 6/11: —— Geen Chiro
Vrij 11/11: —— Sint-Maarten
Zo 13/11: —— Het leven zoals het is: De stoel.
AW: Het leven zoals het is: De tafel.
Zo 20/11: —— Christus Koning
Zo 27/11: —— Vandaag blaast Apolo Robin Nsibambi 78 kaarsjes uit
(als hij het tot vandaag mag trekken tenminste) Om dit te vieren
spelen we vandaag ‘kolonisten van Oeganda’
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December

Zo 4/12: —— AW: Zij is patrones van kinderen, jonge meisjes en
maagden, van verliefden en verloofden; zij is beschermheilige van de
kuisheid en van meisjestehuizen; van hoveniers en tuinlieden. Beste
kindjes vandaag komt Sinter Agnes op bezoek om aan jullie zak te
tasten.
Zo 11/12: —— AW: “Hallo, wij zijn van de minuut!” “De wadde?” “De
minuut!” “Da kennik ni!” Komt dit jullie bekend voor? Vandaag is elke
minuut van belang dus verlies geen seconde en wees op tijd.
Zo 18/12: —— AW: Jezeke is geboren. Breng een bakske vol me stro
mee.
Zo 25/12:—— KERSTFEESTJE 2.0 (bij de bomma welteverstaan, het is
geen Chiro)
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ADRESSEN VAN DE LEIDING
Kadeekes :

Luka Paulus
Boskouter 17
2070 Burcht
0474092194

Rijntje Peersman
Boomgaardstraat 35
2070 Burcht
0495189126

Speelclub:

Stef Van der Venne
Alice-nahonlaan 87
2070 Zwijndrecht
0487608554

Rosalie Geerts
Kerkplein 7
2070 Burcht
0470844750

Rakwi:

Arno Paulus
Boskouter 17
2070 Burcht
0479611839

Thijs Van Hout
Verbindingstraat 99
2070 Burcht
0470645176

Tito:

Dries Van Hout
Verbindingstraat 99
2070 Burcht
0497928411

Romy van Bortel
Populierenlaan 20
2070 Burcht
0472049754

Isa Verbeek
Kapellenkouter 72
2070 Zwijndrecht
0494664406

Elly Van der Venne
Alice-nahonlaan 87
2070 Zwijndrecht
0497254017

Tom Van Hout
Richard Orlenstraat 117
2070 Zwijndrecht
0498772276

Tiziana Bresanutti
Heirbaan 118
2070 Burcht
0474494797

Keti:

Aspiranten:

Groepsleiding: Tom Van Hout, Dries van Hout
Penningmeesters: Dries Van Hout, Thijs Van Hout
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