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Hey Allerliefste speelclubbertjes ! 

Zoals jullie al hebben gemerkt is het enkel Shana dat deze 

maand leiding gaat geven aan jullie wilde bende ! Maar geen 

zorgen binnen een paar weken zijn we weer compleet en dan 

zijn Joke en Aurélie er weer elke bij zondag bij! De voorbije 

2 zondagen hebben we geluk gehad met de sneeuw en 

hebben jullie zich weer kunnen uitleven in de sneeuw zoals 

jullie elke week doen! Maar zo kennen we jullie en zo hebben 

we jullie het liefst!! Hopelijk hebben jullie zich heel goed 

geamuseerd deze vakantie en veel cadeautjes gekregen! We 

vinden het spijtig dat Ruben en Miguel onze groep hebben 

verlaten maar we hopen dat zij zich even goed amuseren als 

wij ! Maar dat zal wel zeker. Elke week zijn we weer blij 

dat we al jullie snoetjes weer zien en dat ons groepje toch 

een grote groep is geworden! We hopen dat jullie allemaal 

blijven komen want wij zorgen voor het programma maar 

jullie voor het plezier!!!! Hele dikke speelclubkusjes van jullie 

FANTASTISCHE leiding , Joke , Aurélie en Shana. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liefst rakwi’s 

 

Weer een briefje van jullie megaleuke leiding. 

Nu pas kunnen jullie je eigenlijk echte Rakwi’s noemen, na de 

doop die de meesten van jullie met glans hebben doorstaan. 

Het is de afgelopen zondagen al heel leuk geweest en er 

komen er vast nog veel veel meer. Zeker nu we al met zo’n 

grote groep zijn. We hopen dat jullie het al tof vonden en dat 

jullie dan ook zullen blijven komen. 

Wij zullen voor de keileuke supertoffe programma’s zorgen, 

zorgen jullie dan voor de goede sfeer en de fun! Dit chirojaar 

mogen jullie nog vele leuke spelletjes verwachten en 

natuurlijk niet te vergeten het FANTASTISCHE WEEKEND 

dat er nog moet aankomen! Dus wat jullie zeker moeten doen 

is elke Zondag komen en breng jullie goed humeur mee. 

Dikke kussen van jullie leiding Stef, Tim en Vanessa. 

Xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yoooo de Titooooooo’s! 
We hebben ondertussen onze Halloweennacht gehad, Sinterklaas 
is gepasseerd en we hebben al een hoop super-mega-bangelijke 

Chiro-zondagen achter de rug. Ook jullie examens en Kerstmis zijn 

voorbij.  

Dat wil zeggen dat we dus met veel enthousiasme aan het nieuwe jaar 

kunnen beginnen! We wensen jullie (en natuurlijk ook jullie ouders en 

familie) een spetterend en gezond 2010 toe! Wij gaan uiteraard ons 

best doen om er voor jullie nog een fantastisch Chiro-jaar van te 

maken en jullie een onovertrefbaar kamp te bezorgen! 

Om het chirojaar goed in te zetten, gaan we  normaal gezien van 12-14 

maart 2010 op Tito-

weekend. Kunnen jullie 

allemaal zo snel mogelijk 

navragen of jullie dat 

weekend vrij zijn en ons 

laten weten of de datum 

past? Meer 

informatie 

over het 

weekend 

volgt dan later! 

Tot binnekort & lieve 

groetjes van jullie leiding, 

Ine & Karen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hey Ketis, hehehehe 

 

Hier jullie favoriete leiding weer!hehehehe 

 

prrrrt hahaha 

 

Met nieuwjaar pas achter de rug gaan we ervan gebruik maken om orde op zake te 

stellen, zeg maar goede voornemens.hehehehe 

 

eih stijn poit hebt ge nu weer ne scheet gelaten... hahaha 

 

Ten eerste: Jullie mogen aanzienlijk meer vettigheid verwachten;hehehehe 

vetzakske...hahaha 

 

Ten tweede: er gaat nog meer gezever en vettige praat verkocht worden;hehehehe 

 

Ten derde: er gaat meer gelachen worden;hehehe 

 

krikke waarom edde gij nen boer gelate ?hahaha 

 

Ten vierde: er gaat meer afgezien worden;hehehehe 

 

Ten vijfde: Dat is niet alles verwacht je aan nog meer...hehehehe 

 

Dit wordt dus een jaar waar dat er veel gelachen wordt en af en toe een  traantje 

wordt gelaten.. hehehehe 

 

Kortom we willen jullie zo goed mogelijk voorbereiden voor op het kamp, zodat ge 

niet te rap heimwee zult hebben...hehehehe 

 

wordt vervolgd....groeten je keti – leiding 

Liefste aspi’s,  

 



We hopen dat jullie allemaal genoten hebben van jullie vakantie. Dat jullie goed ontspannen 

en gevierd hebben en dat jullie bovenal goed gerecupereerd zijn van jullie examens.  

 

2010 is eindelijk aangebroken, wat wil zeggen een nieuw jaar vol chiropret en –plezier. 

Helaas kunnen wij er niet bijzijn bij de start van dit nieuwe jaar, maar uiteraard hebben wij 

wel voor vervanging gezorgd om jullie fantastisch mee te amuseren. En wat nog 

vanzelfsprekender is, is dat we vanaf februari zonder twijfel weer terug zijn!  

 

Nu vragen jullie jullie waarschijnlijk af wat het nieuwe jaar nog allemaal met zich zal 

meebrengen, wel wij hadden gedacht aan:  

 Fantastische chiro zondagen! Dat kan moeilijk anders met zo’n groep én leiding ;) 

 Super leuke corners! Die naar goede gewoonte nog steeds elke vrijdag zijn, met 

uitzondering van de 1e van de maand  

 Een super geweldig weekend! Jawel er komt er nog een tweede aan, nog beter dan 

het vorige! Dus we gaan jullie nog eens vragen om jullie agenda’s mee te nemen naar 

de chiro ;) 

 De 24 uur paintball! Voor het derde jaar op rij gaat deze weer doorgaan het laatste 

weekend van april, dus zie maar dat jullie allemaal vrij zijn  

 En uiteraard komt er uiteindelijk ook nog het bivak aan, maar dat is helaas pas in 

augustus… 

Ons lijkt het alvast een recept voor de rest van een geslaagd jaar! En we hopen dat jullie even 

enthousiast zijn als wij! ;) 

 

Als afsluiter zouden we jullie nog  een aantal dingen willen toewensen voor het nieuwe jaar:  

 Een goede gezondheid, zodat jullie elke zondag naar de chiro kunnen komen! 

 Een goed humeur, zodat het op de chiro steeds weer gezellig is! 

 Goede puntjes op school, zodat jullie naar de chiro mogen blijven komen ;) 

 Goeie warme sokken! Niemand heeft graag last van koude voeten… 

 Een stevig veldbedje, het is namelijk altijd jammer als je er doorzakt op kamp of op 

het weekend ;) 

 … 

Er zijn zoveel dingen dat we jullie kunnen toewensen, en uiteraard wensen we jullie al het 

beste toe ;) (behalve als jullie stout zijn op de chiro, dan wensen we jullie toch koude voeten 

toe :p) 

 

Geniet allemaal van 2010, maak er een super jaar van, en dan zien we jullie allemaal zondag! 

 

Heel veel aspi-groetjes, 

Sam en Katrien 

 

Ps: afhankelijk van wanneer jullie deze brief precies lezen, hopen we natuurlijk ook dat jullie 

genoten hebben van het zelf leiding geven, dat jullie alvast de smaak te pakken hebben voor 

binnen twee jaar ;) en als jullie nog geen leiding hebben gegeven, wel, doe het dan allemaal 

heel goed, en geniet er van!  

 

 


