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Inleiding  

 

Dag chirobjitten en ouders  

Ons chirojaar is alweer een tijdje bezig. Wat gaat de tijd snel als je je 

amuseert! We beleefden al vele knotsgekke avonturen! Dus… tijd voor 

een nieuw katootje!  

Wat uw dochter de afgelopen chirozondagen allemaal heeft beleefd, 

valt te lezen in de rubriek afdelingsnieuws. Houd ook zeker onze 

Facebook- en Instagrampagina in de gaten voor leuke kiekjes van de 

activiteiten!  

 

Dit katootje bevat de volgende informatie:     

- Kalender 

- Afdelingsnieuws 

- Algemene informatie 

o Kampinformatie 

o Sociale media, Trooper, UITpas, spaaracties, chirokleren, 

verhuur  

- Evenementen  

- Toffe spelletjes!  

 

We wensen jullie een vrolijk Pasen!   

De leidsters 

  



 

Kalender 

 

April  

17/04: Geen Chiro (Pasen) 

22-24/04: Weekend sloebers 

22-24/04: Weekend tiptiens 

22-24/04: Weekend rakwi’s 

 

Mei  

08/05: Aspistolets 

13-15/05: Weekend pinkels 

15/05: Friends & Fries  

 

Juni 

05/06: Geen Chiro 

12/06: Geen Chiro 

19/06: Zwemmen 

26/06: Laatste Chirozondag : Blaarmeersen 

 

Juli 

xx/07: Bingoavond Tiptiens 

  



 

Afdelingsnieuws 

 

Op de volgende pagina’s kunnen jullie de tekstjes lezen over de vele 

avonturen die elke afdeling heeft meegemaakt afgelopen Chiro- 

zondagen. Wij vonden het chirojaar tot nu toe alvast heel geslaagd en 

beginnen al uit te kijken naar het kamp!  

 

 
 



 

 Pinkels  

Liefste Pinkels  

Zoveel avonturen die we de laatste maanden samen hebben beleefd. 

Jammer genoeg moesten we in het begin van het jaar voor een paar 
maanden afscheid nemen van leidster Laure. Gelukkig hebben wij met 
iedereen samen haar koffer gemaakt, zodat ze zeker goed kon vertrekken! Wij 
kregen er ook 2 nieuwe leidsters bij! Welkom Aue en Mette! (Ze gaven stiekem 
al een paar keer leiding aan jullie, maar dat hadden jullie niet onmiddellijk 
door, hihi) Jullie kwamen onmiddellijk al heel veel te weten over jullie nieuwe 
leidsters tijdens het kennismakingsspel. Zo weten jullie al hun lievelingskleur, - 

dier, -eten en zoveel meer.  

Omdat wij samen spelen in de Chiro heel belangrijk vinden speelden we tijdens 
de week tegen pesten het anti–pest spel. Jullie moesten proberen zoveel 
mogelijk liefde te verzamelen zodat de leidsters zouden stoppen met pesten 
en wat deden jullie dat goed. Er waren heel veel rode hartjes te vinden op ons 
spelbord. Nadat jullie Wout Van Aert hadden gezien (zou het de echte 
geweest zijn?) moesten jullie de code van de leidsters kraken. Voor jullie 

mochten raden, moesten jullie eerst binnensluipen in andere kampen voor 
kaartjes met verschillende kleuren. Tijdens dit spelletje werd duidelijk dat jullie 
toch wat slimmer zijn dan de leidsters, jullie scheurden de kaarten in 2 zodat je 
rapper de code kon komen kraken. (foei, maar slim) Na enkele pogingen was 
het jullie gelukt om de code te kraken en wat waren jullie blij!  

Doordat jullie steeds zo flink meedoen met de spelletjes vonden we dat onze 
pinkeltjes wel eens een snoepje verdienden. Natuurlijk kregen jullie deze 

snoepjes niet zomaar. We speelden muzikale pak. Toen de muziek speelde, 
was het steeds spannend wie het pak zou mogen opendoen, natuurlijk kwam 
iedereen eens aan de beurt! Bij elk laagje speelden we een klein Chiro 
spelletje.  

Ooo bijna vergeten wat een goede smurfenvangers jullie zijn! Gargamel had 
alle smurfen uit het smurfendorp weggejaagd. De smurfen vroegen aan jullie 
om ze te helpen, zodat ze terug naar hun dorp konden. Door jullie geraakten 
alle smurfen met een gerust hart terug naar hun dorp, want Gargamel was 

nergens nog te bespeuren. #bangerik  

 

 

 

 

 



 

Wist je dat …  

 

 

Aue, Fiebe, Ireen, Laure en Mette 

 

 

  



 

Sloebers 

Dag lieve sloebertjesssss  

We zijn ondertussen bijna april en wat hebben wij ons weeral geamuseerd. We 
startten dit nieuwe jaar onmiddellijk super spannend, waaaaant jullie kregen er 
twee nieuwe leidsters bij! Eva en Lena maakten de sloeberleidingsgroep 

eindelijk compleet. JOEHOEEEE!!!!  

Enkele weekjes geleden trokken jullie allemaal jullie mooiste verkleedoutfit aan. 

Alle prinsessen, Mega Mindy’s, piraten en pikachu’s deden super hard hun best 

en streden in twee teams om de mooiste carnavalsstoet te maken.  

En weten jullie nog toen jullie allemaal weer eventjes een baby mochten zijn 

tijdens het moeder-kindspel. Iedereen van jullie kreeg een ‘mama’ uit de Kwiks 

en samen moesten jullie bewijzen dat jullie het beste duo waren. Jullie kregen 

allemaal een pamper, maakten geblinddoekt mooie tekeningen en mochten 

weer eventjes wenen net zoals vroeger (gelukkig dat jullie mama’s je kwamen 

troosten he zeg.)  

Jullie werden ook uitgedaagd tijdens één tegen allen. Samen kregen jullie 

twee uur de tijd om drie grote bladen vol met opdrachten allemaal te 

voltooien. Zo at Renée bijna een volledige zak sla, hielden Lotta en Liene zich 

dan weer bezig met het brood terwijl Charlotte en Amélie mummies maakten 

uit wc-papier. Ook ging iedereen naar huis met mooi (en sommige iets minder 

mooi      ) gelakte nageltjes. Ook werden er super coole 

vriendschapsbandjesgemaakt. Twee uur later waren alle opdrachten mooi 

volbracht! WAUWIEEEE wat een teamwork!!!!  

Ook zijn jullie ondertussen echte kraks geworden in weerwolven met kaarsjes. 

Werken de burgers, heks en cupido zo goed samen dat jullie er altijd in slagen 

om de weerwolven te ontmaskeren of zitten jullie gewoon allemaal te spieken? 

Wij kijken al uit naar jullie eerste Chiroweekend binnenkort! We hopen dat jullie 

allemaal meegaan en super schattige omaatjes zullen zijn      

Groetjes van jullie leidsters xxx Fran, Eva, Lena, Dythe & Lieze 



 

Pagadders 

Liefste Pagadders 

Na lang te moeten wachten in spanning wisten jullie eindelijk dat Jitte jullie 5e 

leidster zou worden. Jullie mochten die namiddag genieten van het leven met 

een nieuwe mama. De Tiptiens waren topmoeders met een enorme 

verantwoordelijkheid, maar jullie waren ook zeer brave dochters       . Jullie 

bewezen dit met de karrenrace, een zelfgemaakt dansje en een mooie 

familiefoto. Om 16u moesten jullie afscheid nemen van jullie moeders en dit 

was een zeer emotioneel moment voor velen van jullie :(.  De week erop wisten 

jullie leidsters goed hoe ze jullie opnieuw moesten opfleuren. Jullie mochten 

lekkere koekjes bakken met smarties en kleurstof. Ook slaagden jullie erin alle 

opdrachten te volbrengen tijdens één tegen allen. 

Met veel spanning en vreugde vertrokken we richting Merelbeke op weekend. 

Eerst installeerden we ons, en jullie (moeilijke) veldbedden, om erna onze 

buikjes te vullen met lekkere wraps. We werden gewekt door jullie mooie 

zangtalenten die jullie bewezen in bed. Het gezang werd al snel gevolgd door 

het geluid van jullie knorrende maagjes ‘Wij hebben honger, wij hebben 

honger!!’. Na een stevig ontbijt waren we klaar om onze circustalenten de vrije 

loop te laten. Jullie verzamelden alle circusdieren en ploften alle jongleerballen 

van de clown. Om 16u kregen we lekkere pannenkoeken van de kokjes 

(DANKUWEL KOKJES!!), terwijl we mooie dromen- vangers maakten zodat jullie 

al kunnen dromen over het kamp. Na een leuk weekend kregen jullie nog jullie 

echte circusdiploma’s en wat waren jullie blij! 

Wist je dat… 

− Jullie echte babbelkousen zijn. 

− Jullie je moeten inschrijven voor het volgende seizoen van The 
Masked Singer. 

− Jullie al veel parels verzameld hebben. 

− Jullie heel graag weerwolf spelen. 

− Jullie altijd spieken en valsspelen tijdens weerwolven. 

− Jullie soms wat liever kunnen zijn voor elkaar ;) 

− Jullie mooi verkleed waren op weekend. 

− Jullie goed kunnen samenspelen met de Speelclub en Tiptiens. 

− Jullie echt competitief zijn (meedoen is belangrijker dan winnen 

      ) 

− We heel veel van jullie houden xxx 



 

Veel liefs, 

Jullie leidsters <3 

  

  

  

  



 

Speelclub 

Hallo leukste liefste kinders 

Eerst en vooral: Wat hebben we genoten van ons fantastische weekend met 

jullie! Jullie waren zo mooi verkleed in echte Egyptenaren, dat hebben we 
gezien op de vele catwalks die jullie deden. #showbeesten Ook onze editie 
van the masked singer was echt té leuk, maar jullie speurneuzen zijn wel nog 
aan verbetering toe!  

Daarnaast hebben we al heel veel plezier gehad met jullie tijdens alle leuke 
zondagen. We zijn ervan overtuigd dat wij de tofste speelclub-bende OOIT zijn 

        

Hier nog enkele wist-je-datjes om de rest van ons jaar in kaart te brengen:  

Wist je dat… 

-Fama allergisch is aan noten, maar dat ze toch een paprikanootje 
aanvaardde van de leidsters 

-leidster Fien gaat babysitten op Claire 

-we Ella-Louise eventjes hebben moeten missen omdat ze haar pols 2 
keer gebroken had 

-Isa lekkere chocolaatjes heeft in haar huis 

-de leidsters super goed zijn in weerwolven, we konden jullie allemaal 
vermoorden hehe 

-Jitske graag als een aapje hangt rond leidster Eva 

-we gelijkenissen blijven ontdekken tussen Shari en leidster Sarah 

-Dieuwke het snelst achteruit kan lopen 

-Ella gewonnen was met het tapijtenspel van Aladin 

-Lotte goed spinnen kan verstoppen, een beetje te goed 

-Lona veel stoofvlees heeft gegeten tijdens smf #kokjeMeijer 

-het Melissa is en niet Meliesa 

-Elena de mooiste pruik had op weekend 

-Lena super goed de leidsters kan masseren, zeker op weekend 

-Feline nog altijd veel praat over haar ex-liefjes #olala  



 

-Celeste bijna elk spelletje wint, zot!!  

-Yelena de allergrootste likeme-fan is, en ook de liedjes van Camille zijn 
haar niet onbekend 

-Auke echt bere rap kan lopen 

-we Geike haar oudere zus gezien hebben op Aspination 

-we heel blij zijn dat leidster Ylise en leidster Laure erbij zijn gekomen, nu 
is ons team compleet! 

 

We zijn helemaal klaar om nog enkele toffe zondagen te beleven samen, en 
daarna in 1 rechte lijn naar het leukste kamp van jullie leven. We zijn er al 
helemaal klaar voor!!!  

Heel veel kusjes, en een handdruk van de leidsters!  

Ylise, Laure, Bo, Sarah en Eva 

 

 

 

 

 

 

  



 

Rakwi’s 

Dag liefste Rakwi’s 

We hebben 2022 goed ingezet. We ontvingen twee nieuwe leidsters. Welkom 

Bente en Anke! Zij gaven stiekem al enkele keren leiding aan jullie, maar jullie 
hadden telkens niks door. Om de nieuwe leiding wat beter te leren kennen, 
startten we met een kennismakingsspel. Jullie moesten door middel van 
opdrachtjes de juiste afbeelding bij de juiste leidster zien te krijgen. We 
ontdekten dat leidster Anke samen is met Acid!  

De volgende zondag haalden jullie je beste kookkunsten naar boven. Door 
middel van puzzelstukken moesten jullie de ingrediënten zien te vinden. Jullie 

improviseerden er op los. Bloem en suiker toevoegen zonder weegschaal, 
water bijvoegen wanneer het deeg te brokkelig was… Wat een wonder dat 
onze zandkoekjes toch lekker zijn geworden!  

Tijdens de week tegen pesten speelden we het anti-pest spel. In groepen 
probeerden jullie zoveel mogelijk snippers te verzamelen om de vier stippen te 
kunnen opvullen! Dit deden jullie fantastisch. Ook speelden we een spel 
waarbij jullie elkaars kampen moesten binnendringen om een zaadje te 

verdienen. Met dit zaadje konden jullie een bloem planten op het veld, maar 
veel bloemen konden er niet geplant worden. Jullie zijn een krak in het 
afbakenen van kampen waardoor niemand elkaars kamp kon binnendringen.  

Bij de eerste zonnestralen speelden we samen met de kwiks harde pleinspelen. 
Jullie draaiden aan een rad dat bepaalde welk spelletje jullie zouden spelen. 
We zien dat de echte Chirobjitten nog in jullie zitten. Na het vieruurtje waren 
jullie minder stoer. We speelden prins en prinsesje met de Chirojongens. Na een 

halfuur waren jullie niet meer bang en speelden jullie EINDELIJK samen. Het was 
zelfs zo leuk dat het voor herhaling vatbaar is (hé Michelle, Lola en Marie). 

Wij zijn volop bezig met jullie weekend en zijn jullie zeker niet vergeten! We 
brengen jullie mama’s en papa’s zo snel mogelijk op de hoogte! 

We zien jullie graag! Dikke kussen 

Bente, Anke, Merel en Luca xxx 

 

 

  



 

Kwiks  

Hey liefste Kwikjes aka stoere bouwvakkers 

 

We zijn weer al enkele maanden verder in ons fantastische Chirojaar. In februari 

kwamen jullie met een weekje vertraging eindelijk te weten wie jullie nieuwe 

leidsters gingen worden. De grote verrassing (of toch niet): Fien en Ellen! Wij 

zien het alleszins super hard zitten om samen met Luka en Britt de rest van het 

kwiksjaar onvergetelijk te maken! Jammergenoeg moesten we ook afscheid 

nemen van Femke :(( We gaan haar super hard missen, maar we zullen haar 

zeker en vast nog zien in de Chiro!   

 

Één van de meest aangevraagde spelletjes door de kinderen was bendeke 

achter bendeke. Na lang zagen bij de leidsters hebben ze eindelijk hun willetje 

kunnen doordrukken. De kwiks waren zeer creatief in hun opdrachtjes: 

huwelijksaanzoeken, snoep zoeken, gratis items scoren in de Poolse winkel, 

tiktoks maken en zoveel meer. Het was voor herhaling vatbaar! 

Met de jongens spelen was een ander verzoekje van enkele kwiks, maar toen 

het moment daar was, verliep het eerder stroef. Jongens lijken wel van een 

andere planeet te komen volgens de kwiks. Dit was dus niet voor herhaling 

vatbaar  

 

En nu nog enkele wist-je-datjes: Wist je dat? 

− wij het super leuk vonden op weekend! 

− De kwiks een goede kennis van de stadhuizen hebben 

− De kwiks houden van modeshows om 1u s'nachts en toch nog een 
feestje kunnen bouwen om 6 uur s'ochtends (heeeyheeyheeyheey...) 

− De kwiks echte zangeressen zijn 

− De kwiks graag het uur weten 

− Wij al een thema hebben voor op kamp (wie durft een gokje te 
wagen??) 

 

Jullie zijn een leuke enthousiaste bende met (soms te) veel energie!  

 

We love you  

Ellen, Britt, Fien en Luka 

  



 

Tippers  

Hallo allerliefste tippers  

Ook in 2022 hebben we al veel dolle avonturen achter de rug. Eerst en vooral 

verwelkomden we Elisa en Nynke, joepie! Via de slimste mens kwamen jullie 
wat meer te weten over jullie nieuwe leidsters. We kunnen met zekerheid 
zeggen dat tofkes zijn. Goeie aanwinst!  

Jullie lieten je ook van jullie stoerste kant zien met de highland games. Amai 
jullie zijn wild, precies echte schotten! Maar ook storm Eunice hield jullie niet 
tegen “leidster kijk ik ga een parachute maken met mijn regenjas, zou ik 

wegvliegen?”. Jullie zijn echt niet normaal     . Maar naast jullie stoere kant 

hebben jullie ook een heel lieve en zachte kant. Dit bewezen jullie onder meer 

door het familiespel. Sommigen van jullie hadden echte kastelen om in te 
wonen en anderen moesten het doen met 1 baksteen, oops. Ook jullie 
acteertalent kwam in dit spel naar boven, we hebben zelden zo’n mooie en 
pijnlijke bevallingen gezien, amai mijn oren!  

Wist je datjes: 

− Noora en Jeanne nu een beugel hebben #beugelbekkie 

− Jullie allemaal de groetjes hebben van leidster Julie en ze jullie enorm      
mist <3  

− Noora en Nina echt altijd komen #hardekern 

− We een paar nieuwe leden hebben, welkom!  

− We soms denken dat Fran een leidster is #zogroot  

− Wij al niet kunnen wachten om op kamp te gaan met jullie 

− We jullie allemaal stuk voor stuk super graag zien  

Tot binnenkort heel veel kusjes en knuffels 

Elisa, Julie, Nore, Nynke en Riet 

 

 

 

 

  



 

Tiptiens 

Helloow liefste tiptiens 

 

We zijn al bijna aan het einde van dit chirojaar    . Gelukkig staan er nog heel 

wat toffe activiteiten op het programma, zoals ons weekend (eindelijk hihi), 

bingoavond, kamp …      We zullen ook nog iets doen waar we al lang over 

praten, spanneeend. Om te weten te komen wat dit is, moeten jullie deze 

woordzoeker oplossen. Zoek alle woorden die ons bjistig chirojaar tot nu toe 

beschrijven en met de letters die overblijven, zullen jullie de activiteit 

ontdekken. Succes lol 

 

Veel groetjes en kusjes 

Siel, Maure en Margot 

 

 

 



 

Aspi’s 

Heyhalloo paASPI’S  

 

Het is weeral een tijdje geleden dat we op leefweek zijn geweest. Een 

week om nooit te vergeten. Wat hebben gelachen tot onze buik er van 

pijn deed. Wat gaat het jaar toch rap voorbij!  

 

Nog een paar maanden en we vetrekken op jullie laatste kamp als lid. 

Geen stress hoor er staan nog veel leuke dingen op ons programma!! 

Zoals ons evenement waarbij we volop aan bezig zijn om alles in orde te 

brengen. Blijven reclame maken hé het is voor een kamp om nooit te 

vergeten :)))  

 

Vele kusjes xxxxx  

Eva & Jente 

 

  



 

Kampinformatie  
 

We vertrekken dit jaar zoals gewoonlijk op kamp van 11 tot 19 augustus. 

Deze zomer zullen we ons bevinden in:  

 

De Royer Brem  

Harmonieweg 35  

3670 Oudsbergen 

 

 

De inschrijvingsprijs bedraagt 150 euro. Inschrijven is mogelijk vanaf juli, 

dan zullen jullie een mailtje in de inbox ontvangen. Net zoals vorig jaar, 

zullen wij opnieuw werken met bananendozen in de afdelingskleur. Jullie 

kunnen er alvast 1 à 2 verzamelen en versieren met jullie naam op! 

 

Oproep: Wij zijn nog op zoek naar een vrachtwagen op 10 en 19 

augustus. Kan jij ons helpen? Laat zeker iets weten!  

 



 

Algemene info 

Sociale media 

Like onze Facebookpagina en blijf op de hoogte van alle 

nieuwtjes en informatie! Bij vragen kunt u steeds een 

berichtje sturen naar onze pagina. Op deze pagina 

verschijnen ook de weekend- en kampfoto’s. Indien u niet 

wenst dat uw dochter op de facebookpagina verschijnt, 

geef ons dan gerust een seintje! 

 

 https://www.facebook.com/ChiromeisjesWevelgem 

 

 

Ook op Instagram zijn jullie leidsters actief. Op onze 

instagrampagina plaatsen wij regelmatig een foto.  

De belangrijkste informatie kunnen jullie hier ook op 

terugvinden.  

 

 https://www.instagram.com/chiromeisjeswevelgem/ 

 

 

Sinds enkele jaren hebben wij ook een website. Op onze 

website kan u meer informatie vinden over onze werking en 

kan u ook onze kalender raadplegen. 

 

 https://www.chirowevelgem.be/ 

 

De UiTPAS   

Sinds enkele jaren werken wij samen met de UiTPAS in 

Vlaanderen. Iedereen kan deze aanvragen bij o.a. de 

jeugddienst.   

 

https://www.facebook.com/ChiromeisjesWevelgem
https://www.instagram.com/chiromeisjeswevelgem/
https://www.chirowevelgem.be/


 

Wat ben je daar dan mee?   

 

● Telkens je aan een UiTPAS-activiteit (bv. een Chirozondag) 

deelneemt, kan je punten sparen. 

● Deze punten kan je inruilen voor extra voordelen bij alle 

deelnemende organisaties.  

● Mensen met een kansenstatuut hebben recht op sterk 

verminderde tarieven bij aankoop én deelname aan UiTPAS-

activiteiten (jaarinschrijving Chiro, Chirokamp en -weekend).  

  

Heb je er eentje? Aarzel dan niet om de hoofdleiding, volwassen 

begeleidster of financiële VB aan te spreken! 

Trooper  

Gratis Chiromeisjes Wevelgem steunen? Hoe kan dat? 

Via Trooper! 

 

Hoe werkt Trooper nu?    

1. Wij hebben met Chiromeisjes Wevelgem een unieke Trooperpagina.  

2. Op deze pagina staan links naar webshops.   

3. Als je via die links op onze Trooperpagina naar een webshop surft, weet 

de shop welke vereniging je wil steunen.   

4. De link doet het werk en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal 

shopt, zonder ook maar €1 extra uit te geven.   

5. Voor elke aankoop die jij doet, gaat er een procentje naar 

Chiromeisjes Wevelgem.  

 

Dus, wil jij ons graag steunen? Surf dan voor je volgende aankoop even 

naar onze Trooperpagina! Zal je vergeten hier aan te denken? Installeer 

dan de “trooperbot” op Google Chrome. Deze geeft je een melding 

zodra je surft op een website die aan deze actie meedoet! 

 

Alvast bedankt!   

 https://www.trooper.be/chiromeisjeswevelgem 



 

Spaaracties 

 

Wij kunnen smullen van gratis pasta op kamp en hebben 

jullie hulp nodig! Verzamel samen met ons de barcodes 

van alle Soubry pasta verpakkingen en bezorg ze aan 

onze leiding. Meer info vind je bij hen of op 

www.soubryopkamp.be.  

 

 

Wij sparen dit jaar ook opnieuw mee met de spaaractie 

van Joyvalle. Spaar de flapjes van de Joyvalle 

melkkartons en stuur je favoriete jeugd-vereniging op 

kamp met gratis Joyvalle melk! Per 10 flapjes krijgen wij 

1 liter melk gratis mee op kamp.  

 

 

We willen een warme oproep doen aan alle leden, ouders, vrienden, 

kennissen, buren en sympathisanten van onze Chiro om met ons mee te 

sparen. Houd onze facebookpagina in de gaten om te weten wanneer 

deze acties van start gaan.  

 

Alvast bedankt! 

 

  

http://www.soubryopkamp.be/
http://www.soubryopkamp.be/?fbclid=IwAR31i3VLrakW9JAbbtlEEGSuT4EOdHuLd74_wSy7-nolHaeYpjkrYvbyKIM


 

Uniform 

Bij elke Chiro hoort vanzelfsprekend ook een uniform. Wij verwachten dat 

alle leden vanaf de kwiks (5e en 6e leerjaar) volledig in Chirokleren zijn 

uitgerust.   

 

De Chiromeisjes Wevelgem hebben ook een eigen trui, een t-shirt en 

kousen! Deze zien er als volgt uit.  

 

 

 

Heeft uw kind nog een oude Chirotrui, vormt dit helemaal geen 

probleem.  

Alle Chirokleren kunnen aangekocht worden bij Geert en Ilse 

Verschuere-Calland.  

Email: geert.verschuere@proximus.be   

Adres: Akkerwindestraat 3, 8560 Wevelgem  



 

Verhuur 

Wij verhuren al enkele jaren de materialen die we 

gebruiken op kamp zoals: borden, bestek, glazen,  

friteuse, gasvuren, au bain-marie …  

Kortom: heb je binnenkort een evenement?  

Dan kan je bij ons alles huren! 

Voor verdere vragen kan je 

terecht bij Claude: 0473749047 

 
 

  



 

Evenementen 
 

Hallo allemaal, de aspi’s hier! 

 

Dit jaar organiseren wij een ontbijt, dit is ten voordele van ons voorkamp 

en tweedaagse. Graag zouden wij hier natuurlijk een onvergetelijk kamp 

van maken en dat kunnen wij enkel door jullie steun. Op 8 mei 

organiseren wij een ontbijt. En jawel, dat is op Moederdag! Zijn jullie nog 

op zoek naar een cadeautje voor jullie mama/vrouw/plusmama? Twijfel 

dan niet langer en verras ze met een superlekker ontbijt! De 

ontbijtpakketten kunnen jullie dan op 8 mei komen ophalen aan onze 

Chiro lokalen.  

 

p.s. er zit een extraatje in het pakket voor alle mama’s!!! 

 

Groetjes  

De Aspi’s 



 

Spelletjes  
 

Weet jij de antwoorden op deze paasquiz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ken jij net als deze twee kuikens  

een mopje dat te maken heeft  

met Pasen? 
 

 

 



 

 

Help de paashaas bij het paasei te geraken ! 

 
 

 

 

Rarara …  


