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Beste ouders 



 

Beste leden 

 

Eindelijk! Het is zover! Onze chiro is verhuisd naar Koningslo. We zijn de eerste 

zondag van dit chirojaar eens op bezoek geweest in alle groepen en het was 

hartverwarmend om te zien hoe iedereen op het grasveld aan het spelen was. 

Gedaan met het risico op hondenuitwerpselen in de wei, gedaan met onkruid 

wieden, gedaan met de vochtige en vervallen lokalen.  

 

Het was ook leuk om te zien dat er tal van nieuwe gezichten waren. In bijna elke 

afdeling was er minstens één nieuwkomer. Voor de ouders van de nieuwe leden 

stellen wij ons heel graag even voor: wij zijn Ben en Sven en we zijn de volwassen 

begeleiders van onze chiro. Communicatie met leden, leiding en ouders is onze 

belangrijkste taak. Dus in geval van vragen/ opmerkingen/ problemen/… kan je 

ons altijd contacteren.  

 

We verwelkomen ook heel wat nieuwe mensen in de leiding: Aurelie, Shana, 

Vanessa, Stef en Stijn zullen het leidingsteam versterken. Ze hebben er allemaal 

al heel wat jaren chiro opzitten, dus we twijfelen er niet aan dat zij dat 

fantastisch gaan doen.  

 

We bedanken Valerie die na enkele jaren als leidster onze chiro verlaat. We 

wensen haar heel veel succes met haar nieuwe projecten en we weten zeker dat 

we haar nog regelmatig zullen terugzien. 

 

Rest ons enkel nog om die mensen te bedanken die zich een heel chirojaar en een 

heel kamp hebben ingezet voor onze chiro te bedanken voor hun werk en steun. 

Dus kookploeg, proost en leiding : jullie hebben dat weer fantastisch gedaan! 

Onze leden kunnen terugblikken op een fantastisch jaar en op een spetterend 

kamp! 

 

Heel veel chirogroeten 

 

Ben Ben Hadi 

Sven Van Grembergen 

 

 

 

 

We kregen van jullie een zeer mooi bedrag! 
 



Beste Chirovrienden,  

 

De vakantie is weer voorbij, het was zalig: rust, ontspanning, geen haast, geen werk, dat 

dringend moest gedaan worden. Zalig was het te wandelen en de planten en bloemen te 

bewonderen. 

Zalig was het bivak, niet alleen omwille van het mooie terrein of het prachtige weer, maar 

door de geweldige toffe sfeer. Zalig om „s avonds bij een kampvuurtje te zitten, wat te 

babbelen of in gedachten verzonken en misschien af en toe eens naar omhoog te kijken 

naar de sterrenhemel en misschien stil te denken: “God, Gij zijt toch groot, als ik naar de 

hemel kijk en al dat kunstwerk van jouw vingers zie, als ik al die sterren en de maan zie, die 

ge daar hebt neergezet”. 

Ja, het bivak heeft op mij heel wat indrukken nagelaten. Zeker zal ik de trektocht met de 

speelklubberkes niet licht vergeten. 

Terloops gezegd: Het bivak blijft me trekken ondanks mijn leeftijd. Niet iedereen kan me 

daarin volgen en vragen zich af wat me bezielt en wat ik daarin zie. Echter Ik hoop de 

volgende keer nog even mee te kunnen. 

Twee leuke dagen waren “bruisend Koningslo”. Mooi moment om elkaar te leren kennen. De 

eucharistieviering verzorgd door ons was stemmig en keurig. De zang was echter wat 

ondertoons. Ondanks dat zijn zulke chirovieringen voor herhaling vatbaar.  

Een topmoment in de chirogeschiedenis van Koningslo was de opening en inzegening van 

de nieuwe chirolokalen. Nieuwe lokalen waar we halsreikend naar uitzagen en uiteindelijk 

verwezenlijkt werden door de grote inzet van vele mensen met een warm hart voor de chiro. 

We mogen hen hiervoor erg dankbaar zijn. Ik vond het geweldig de inwijding te mogen doen. 

Ik zal dit niet gauw vergeten.  

Nu de nieuwe lokalen er staan is het aan ons, chiro, om er een thuis van te maken, niet 

alleen door ze goed in ere te houden maar ook zijn bewoners moeten er een thuis hierin 

vinden en dat is niet door het lokaal louter aan te kleden. Wel eens honderden ballonnen van 

verschillende kleur de lucht zien ingaan? Mooi is dat ja, de kleuren maken de wereld mooi. 

Tonen we ook onze kleuren van vriendschap, attentie en aandacht voor elkaar, geestdrift en 

dienstbaarheid. Dan zal ieder kunnen genieten van een echt „thuis‟. 

Nieuwe lokalen, ook nieuwe gezichten? Laten we hopen dat er maatjes bij komen en onze 

groep vergroot wordt. Is trouwens het nieuwe jaarthema niet:”een maatje meer” Aan ieder 

van ons om een maatje erbij te zoeken. Veel succes 

Groetjes, 

 

 

Ton, de pater 



 

Héééééy Megadrukke, actieve,schattige allerliefste 

speelclub van het jaar! 
 
Dit is ons eerste briefje van het jaar! De eerste Chiro zondag hebben jullie 

super goed meegewerkt en hierdoor hebben jullie onze mascotte gewonnen. Nu 

kunnen jullie aan al jullie ouders de speelclubmascotte laten zien. Dit jaar heeft 

Sam na 3 super jaren de fakkel aan ons doorgegeven. Voor 2 van ons is het ons 

1ste jaar en we zijn blij dat we dit jaar met jullie kunnen beleven. We hopen dat 

jullie de voorbije zondagen al leuk vonden net zoals wij ons super geamuseerd 

hebben met jullie! Jullie zijn stuk voor stuk deugnieten maar dat maakt deze 

groep net zo speciaal ! Zoals jullie weten zijn wij al een heel grote groep maar 

vraag nog maar aan vriendjes en vriendinnetjes om ook te komen! 

DIKKE VETTE SPEEELCLUBKUSJES , 

Jullie SUPER coole leidsters, 

Shana , Joke & Aurélie.  X x x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hallo Suuuuuuuuuuperlieve Rakwi’s 
De eerste chirozondagen  zijn nu gepasseerd. 

We hebben elkaar een beetje beter leren kennen. 

De leiding heeft gemerkt dat er nogal veel verschillende karakters in de groep 

zitten. 

 

Dit gaan van zeer competitieve rakwi’s tot iets minder competitieve rakwi’s. 

Of van zeer luide Rakwi’s tot zeer stille Rakwi’s. 

 

Daardoor  zijn de decibels in ons supergroene Rakwi lokaal niet meer te tellen. 

Met dank aan… (jullie zullen wel weten wie) 

We hebben ook een verassende ontdekking gedaan. 

Namelijk dat jullie allemaal schatten van kinderen zijn en dat hopelijk blijven 

Zo genoeg gepraat over de laatste chirozondagen 

Wat kunnen jullie Rakwi’s nog verwachten het komende jaar. 

- Supersuper leuke spelletjes 

- Een weekend om nooit meer te vergeten 

- Een leuke(luide)groep 

- SUPER COOLE LEIDING die jullie elke zondag gaan laten afzien 

Dus wat moeten jullie onthouden: 

Kom zoveel mogelijk naar de chiro, dan kunnen we megafantastische  spelletjes 

spelen. 

 

Groetjes jullie leiding Tim, Vanessa, Stef 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liefste Titootjes, 

 

Vandaag is rood de kleur van jouw lippen,  

vandaag is roooooood, wat rood hoort te zijn… 
 

Op een grote paddestoel, rood met witte stippen, zat kabouter Pinnemuts heen 
en weer te wippen… 
 

Hoe komt de roodhuid rood? Hoe komt de roodhuid rood?  

Indianen blozen als zij blotendansje doen.  (uit Peter Pan, jaja! ) 
 
 
Zoals jullie kunnen lezen, hebben wij enorm veel zin in een megacool rood 
Titojaar. We gaan ons uiterste best doen om elke zondag met een superneig, 
spetterend, geweldig, fantastisch, bangelijk (en we kunnen zo nog wel even 
doorgaan…) programma op de proppen te komen.  
We hebben dan ook al heel wat toffe activiteiten voor jullie in petto zoals 
boswandelingen maken, kerken bezoeken, de lokalen opruimen… en we hopen 
dat jullie hierover even enthousiast zijn als wij.  
Nee nee grapje, onze activiteiten zullen echt wel iets grensverleggender zijn.  
 
We hopen natuurlijk ook dat jullie altijd talrijk aanwezig zullen zijn om er 
samen met ons een onvergetelijk jaar van te maken. Dus: men zegge het voort, 
men schrijft het op de muren van zijn klaslokaal, men seint het door met 
rookwolken…: elke zondag (behalve de laatste zondag van de maand uiteraard) 
van 14u30 tot 18u dolle pret in en rond het Titolokaal!! 
 
Heel veel liefs,  
 
      Karen en Ine  
 
PS: Voor de Tito’s die graag griezelen: hou 31 oktober zeker vrij. 
Muhahahaha!!! (meer info volgt nog…) 
 

PPS:   De  ’s Rulen!!  



 

 

Hey beste keti’s, 

 

Dit is jullie nieuwe geweldig leuke leiding aan het 

woord. 

 

Voor de meeste onder jullie is het waarschijnlijk 

eventjes wennen om leiding te krijgen van drie jongens 

in plaats van vooral meisjes. Het zal harder worden, 

vuiler, … 

zoals blijkt uit onze definitie van keti: 

 

         Keivuil  

 

       dEgoutant 

 

      exTreem 

 

verschIeten  

 

Neeneen, just kidding (of niet, of wel?) 

 

We hopen dat we er voor jullie een leuk jaar van 

kunnen maken, met  

 

 schrikeffecten (ja hoor, Jolien) 

 gezellige zondagen \ weekends \ kamp 

 leuke activiteiten (we doen ons best) 

 veel gelach (jullie doen al jullie best) 

 

Vele ketigroeten, 

Stijn, Bram, Lio 

 

 
 



 

 

Liefste Aspi’s!  

Kunnen jullie het geloven, eindelijk Aspi! Dit wil zeggen dat jullie vanaf nu de 

oudste, meest verantwoordelijke, leukste, tofste, interessantste, boeiendste, 

grappigste, meest getalenteerde,… leden moeten zijn! Beschouw dit gerust als 

werkpunten voor dit jaar.  

Het nieuwe jaar is weer begonnen en als van goede gewoonte staat er weer 

nieuwe leiding voor jullie klaar. Hoewel we erg bescheiden mensen zijn, voelen we 

ons toch verplicht om even te melden dat jullie het zeer goed getroffen hebben 

met ons! Wie anders zou jullie  al deze bovenstaande karaktereigenschappen 

kunnen bijbrengen? Het is dan ook vanzelfsprekend dat dit jaar een schitterend 

jaar zal worden (of toch voor ons, moehaha :p) !  

Om er dan ook stevig tegen aan te vliegen, gaan we 9-10-11 oktober op weekend! 

Woepie! Wij rekenen er op dat deze datum al vast in jullie agenda genoteerd 

staat. Want stel je voor dat je 3 dagen vol pret en plezier zou moeten missen, 

dat zou echt zonde zijn! Maar verdere info over ons weekend komt er zeker nog 

aan (of hebben jullie misschien al gekregen, afhankelijk van wanneer jullie dit 

lezen natuurlijk). 

We hopen dat jullie al genoten hebben van de eerste fantastische zondagen, wij 

allesinds wel! Om jullie alvast gerust te stellen, de volgende zondagen worden 

NOG beter! Maar dit was alvast een voorsmaakje van onze vele talenten als 

leiding.  

 

Groetjes! Xx 

Sam en Katrien  

 


