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‘ t JeeKaeReke 
Jaargang:  5  //  Nr.2 

We hebben het Chirojaar samen zalig ingezet, maar wat vliegt de tijd? 
Zowel de oudere leiding als de nieuwe leiding hebben er al 2 fantastische maanden opzitten en wij hopen dat de vol-

gende maanden minstens 10 keer zo leuk worden! 
Want er staat heel wat spannends te gebeuren… 

November ’19 - februari ‘20 

EXAMENS > CHIRO 

 
Tijdens de maand januari is er helaas 
(pindakaas) geen Chiro! Wij sluiten 
het eerste deel van het Chirojaar af 
met een gezellig kerstfeestje en we 
zijn er op 24 januari terug met Pierke 
Pierlala!  

Waarom deze tussenstop? Eerst en 
vooral heeft het grootste deel van de 
leiding grote examens en valt het 
vaak moeilijk te combineren met ons 
Chirowerk. Bovendien moeten wij 
gedurende de winter vaak binnen 
spelen, omdat het té koud wordt. 

Onze Chirolokalen zijn te klein om 
elke groep te voorzien van een 
deftige ruimte om welk eender 
activiteit te spelen.  

De leiding hoopt alvast op jullie 
begrip, we zullen ook zeker en vast 
rekening houden met de examens 
van de +12!  

 

CHIRO RUIEN OP ZWIER 

 
De leiding en de leden van Chiro 
Ruien trekken er weer op uit.  
Dit jaar maken we het prachtige, landelijke Lo-
keren onveilig! 
 
In het weekend van 14-16 februari zijn we 
weg! Yes! 
Goed nieuws voor alle ouders: 
jullie kunnen gezellig genieten van een 
Valentijnweekendje! Hopelijk zullen ze dan 
goed uitgerust zijn tegen de 
zondagnamiddag want dan mogen ze hun 
b(engeltjes) weer komen ophalen. 
 
Omdat verschillende dieren ons gezelschap 
zullen houden op de weekendplaats, besloten 
we een toepasselijk thema te kiezen…… BOER-
DERIJ!!!! 
Dit wil zeggen dat jullie allemaal op zoek mo-
gen gaan naar verkleedkledij! 
Ben jij een geboren landbouwer of boerinn-
netje? Of verkleed jij je liever als een strobalk 
of een zwijntje? 
 
Verras ons met je prachtige outfit! 

 
 

KERSTMARKT RUIEN: BE THERE 

Op 28/12 organiseren verschillende Ruiense verenigingen een gezellige kerstmarkt op het Rui-
enplein & dit vanaf 16u! 
Er zullen verschillende standen aanwezig zijn vol lekkers en leuks! 
& het beste nieuws van allemaal: een deel van de winst wordt geschonken aan Chiro Ruien, om 
onze lokalen een nieuwe look te geven! 
Wij danken alvast alle medewerkers voor dit hele gebeuren! 

Jullie komen toch zeker langs? 

TD TEEDEE 29 

VOOR DE DEUR 
 

Op 23 november vindt 
de 29e editie van TD-
TEEDEE CHIRO RUIEN 
plaats! Het belooft 
weer een fantastische, 
spectaculaire en vooral 
crazyyyy editie te wor-
den!  
 
We verwelkomen tal 
van bekende DJ’s en in 
combinatie met frisse 
pintjes, wordt dit een 
feestje met alles erop & 
eraan! 
 
 Nodig alvast jullie 
vrienden, kennissen, fa-
milie & ouders uit en 
noteer 23/11 zeker in 
de agenda! 
 
Dit jaar verhuizen we 
naar Brugzavel maar 
niet getreurd: het 
wordt minstens even 
vet! 
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TD TEEDEE EDITIE 29, DE fuif van HET jaar 
 

WE KUNNEN BEGINNEN AFTELLEN: op 23/11 organiseert, the one and only, CHIRO RUIEN, de ZALIGSTE fuif van ’t 
jaar: TD TEEDEE! 
We zijn ondertussen al aan onze 29e editie toe en tellen samen met jullie af naar onze 30e, die heel speciaal zal 
worden! 
 
Dit jaar verwelkomen wij jullie in zaal Brugzavel en staan we paraat met een nieuw concept! 
 
Je wil graag komen & wil een bandje kopen voor slechts €5??? TOP, je kan een (stoffen!!!!) bandje verkrijgen 
bij de leiding, de Aspi’s & enkele hoofdsponsors: Slagerij Kut, Bakker Wim, Slagerij Jurgen & Kapsalon Eveline. 
Aan de kassa betaal je €6. 
 
Alvast bedankt aan iedereen die er zal zijn en zeker ook DIKKE MERCI aan onze sponsors: zij maken 
dit evenement elk jaar weer mogelijk. Maar wie zijn dit jaar onze (hoofd)sponsors? Die vind je achteraan in ons 
boekje terug! 
Kan je niet komen? Dan kan je ons altijd steunen door ook een bandje te kopen, 
want wat is er leuker dan een stoffen Chirobandje op je Chirorok / broek te naaien? 

En dat aan je vrienden te tonen? 
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WARMSTE WEEKEND VAN KLUISBERGEN 

Dit jaar wordt er opnieuw het warmste weekend georganiseerd in Kluisbergen! 
Er worden tal van activiteiten georganiseerd en CHIRO RUIEN zal daar (uiteraard!) ook vertegenwoordigd zijn! 
 
De leiding zal aanwezig zijn het volledige weekend & enkele sportievelingen lopen mee tijdens de  
Warmste Loop! Vergezellen jullie ze? 
 
Dit is er allemaal te doen in het weekend van 6 tem 8 december: 
 

 

DE KNOTSGEKKE AVONTUREN VAN  

PIERKE PIERLALA 

Vrijdag 24 januari mogen we Pierke weer in onze Chiro verwelkomen! YES!  
We hebben er weer een jaar moeten op wachten hé!  
 
Jullie worden verwacht om 19u in Zaal Volkswelzijn. Jullie kunnen vooraan binnen langs de Grote Herreweg en 
hoeven dus niet langs het paadje naar de CHIRO te komen. Om 21u mogen jullie terug opgehaald worden door 
jullie ouders. 
 
Brengen jullie allemaal 5 euro mee? Daarmee betalen jullie de inkom en krijgen jullie ook een drankje en een 
zakje chips om te genieten tijdens de fratsen van Pierke! 
 
Iedereen is welkom! Dat wil zeggen dat jullie neefjes, nichtjes, broertjes, zusjes,… mogen meenemen! 
Ouders die graag meegenieten van de avonturen van Pierke, zijn ook zeker welkom. 
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SINTERKLAAS 

Hij komt, hij komt die lieve goede Sint! Jouw beste vriend, mijn beste vriend, de vriend van 
ieder kind! Jaja, onze beste vriend komt op zondag 1 december zijn verjaardag vieren in 
onze Chiro! WIJS ZEG! 
 
Maak jij een leuke tekening voor de Sint? En misschien ook eentje voor zijn pieten? Verder in het boekje 
vind je alvast leuke tekeningen om in te kleuren! 
Wij denken zo stilletjes in ons hoofd, dat hij ook dit jaar een heleboel lekkere dingen mee zal hebben! 
Toch voor de brave kindjes ;-) 
 
(Oei? Ben je stout geweest dit jaar? Wees dan nog maar twee maanden lekker flink, 
want anders …) 

KERSTFEESTJE 

Op 20/12 is er voor alle -12 en Tito’s een plezant kerstfeestje in de Chirolokalen. We spreken af om 19 
uur en ronden af om 21 uur. Jullie mogen allemaal een cadeautje meenemen van ongeveer €5, wees 
origineel! Breng je wel een cadeautje mee dat leuk is voor zowel jongens als meisjes? 

De Keti’s en Aspi’s gaan bowlen in Oudenaarde! We spreken om 19 uur aan Bowling Stones, spreek af 
om samen te rijden! Jullie brengen best ook een centje mee om iets te drinken, de bowlingspelletjes 
betalen wij voor jullie. Om 21 u mogen jullie opnieuw afgehaald worden in Oudenaarde. 

HO HO HO! 

 
JEUGDMIS  

Op kerstavond, 24 december om 17 uur, organiseren alle jeugdbewegingen van Kluisbergen opnieuw een 
Jeugdmis. Dit gaat door in de kerk van Berchem. 

De leiding zal aanwezig zijn maar ook alle leden zijn welkom! Achteraf worden jullie uitgenodigd voor de 
receptie. 

We zoeken nog enthousiaste leden die graag een tekstje willen voorlezen! 

Kan jij je goed inleven en wil je graag Chiro Ruien vertegenwoordigen? Laat het dan weten aan je leiding! 
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WEEKEND 

➔ WAAR 
Dit jaar trekken we naar het gezellige & landelijke Lokeren! Dit op een kampeerboerderij waar 
tal van diertjes aanwezig zijn! 
 

➔ WANNEER EN HOELANG 

Jullie worden verwacht 14/02 ter plaatse (Hillarestraat 121, 9160 Lokeren) om 19u, gepakt en 

gezakt! Jullie ouders mogen jullie komen halen op zondag 16/02 om 11u.  

➔ HOE 

Omdat Lokeren maar een uurtje rijden van Ruien is, spreken we allemaal TER PLAATSE AF.    Jul-

lie ouders mogen jullie zondagnamiddag opnieuw mogen ophalen. 

➔ QUANTA COSTA 

Voor het weekend vragen wij €35 per persoon. Hier zit in: het verblijf, het eten & vooral veel 
ambiance ! 

➔ THEMA 

Omdat er tal van dieren aanwezig zijn op de weekendplaats, is het thema dit jaar ‘boerderij’. 

Zoek of knutsel de leukste verkleedkleren ! 

 

 OVERSCHRIJVEN TEN LAATSTE TEGEN 25 JANUARI 
➔ Rekeningnummer : BE72 8002 1762 3016 
➔ Vermelden : weekend- afdeling- naam kind(eren) 

➔ Als je overgeschreven hebt, stuur dan zeker 
een berichtje naar Brent (0471/02 35 86) om 
te laten weten dat je meegaat. 
Heb je niet overgeschreven voor 25/01? Dan kan je 
niet mee. 

 

MEENEMEN 

➔ MEDISCHE FICHE : is er iets     

veranderd aan de medische 

toestand van uw kind(eren) ? 

Of dient uw kind medicatie te    

nemen ? Gelieve dan opnieuw 

een medische fiche in te vullen 

en mee te nemen! 

➔ IDENTITEITSKAART: iedereen 

dient zijn identiteitskaart mee 

te nemen en af te geven aan de 

leiding bij aankomst. 
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WEEKEND 

➔ BAGAGE 
- Voor de Tsjoepkes en de Speelclub: kussensloop, hoeslaken & laken 

- Voor de Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s: veldbed/matras, slaapzak & kussen 

- Dekentje als je het snel koud hebt 

- Pyjama, knuffelbeer & pantoffels 

- Warme kleren, die ook vuil mogen worden. (Neem zeker voldoende warme kleren mee, in 

februari durft het wel eens erg koud te zijn!) EN verkleedkledij (thema : boerderij) 

- Sterke en warme schoenen (2 paar, zo kan het ene paar drogen als het nat geworden is) 

- Tandenborstel, tandpasta, zeep, handdoekje & waslap 

- Jas, sjaal, muts & handschoenen 

- Eventuele medicijnen met naam en uitleg! 

- Identiteitskaart & medische fiche: die geef je af bij aankomst aan de leiding in een gesloten            

enveloppe met je naam op. 

- Enkele belangrijke tips: 

  Wil je niets verliezen? Schrijf overal je naam op!!!!! 

Zorg voor een sterke en handige valies of zak (liever één grote zak, dan 4 kleine zakken!) 

 
➔ THEMAKLEREN 

- Ons weekendthema van dit jaar is BOERDERIJ !  
 
Dus wees creatief en maak/zoek verkleedkleren van een persoon/voorwerp/dier dat thuishoort op 
de boerderij…  
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CHIRO 
 

KIEKEFRET 

NOTEREN: op 14 maart is de Kiekefret er weer! KOT KOT KEDEI? 

Kom allen heerlijke kippetjes met frietjes eten. Natuurlijk is eten en drinken niet het enige wat wij die 
avond aanbieden! 

Die avond kan je genieten van een fantastisch leuke show, die wij en onze leden samen in elkaar gezet 
hebben!  

Zet de datum snel in jullie agenda: meer informatie volgt. 

 

WINNAARS BALLONNENWEDSTRIJD 

Omdat dit jaar het weer niet echt meezat op Startdag, sneuvelden er al snel heel wat ballonnen op ons 
Chiroterrein zelf    

Dat maakt onze wedstrijd natuurlijk ietsje spannender!!! 

Want…. we kregen slechts 2 strookjes terug gestuurd dus hebben we 2, terechte, winnaars! 

‘Tromgerofffffffel’, de winnaars van de ballonnenwedstrijd Chiro Ruien 2019-2020 zijn… 

➔ Marieke Meuret, Speelclubber, haar ballon kwam aan op de Grote Herreweg nr 187 !  Dit is op 500 

meter  van ons terrein. 

➔ Kaat Orins, Tito, haar ballon kwam aan in Waver, helemaal in Waals-Brabant, op zo’n 124 kilometer 

van Chiro Ruien ! WAUW ! 

Beiden mogen zich verwachten aan een Chirocadeautje! 
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Dag sloeberkes!!!!!! 

 

We zijn er weer met een nieuw boekje!!! Hopelijk hebben jullie elkaar al wat beter leren kennen en hebben jullie zin 
om dit Chirojaar veel plezier te maken samen met ons!  

Er komen nog super leuke dingen aan zoals PIERKE VAN GENT JOEPIE!!!!! Maar ik denk dat jullie wachten op iets veel 
leukers namelijk onze goede vriend die uit Spanje komt.. hopelijk staan de schoentjes al want je kan nooit te vroeg 

zijn!! Natuurlijk hebben wij de Sint ook uitgenodigd in de Chiro!! Dus allemaal braaf zijn!!!!  
 

Spijtig genoeg zien we jullie niet in januari omdat de leiding toetsen moet maken.. BOEEEEEE. Maar we zien jullie dan 
snel terug!!! 

 

Veel liefde van jullie super, coole, leuke leiders Torben, Lore en Linde!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/11 Geen Chiro  

1/12 Chiro- Sinterklaas!!! 

6/12 Geen Chiro 

13/12 CHIRO 

20/12 (19u-21u) KERSTFEESTJEEEEEEEEE 

24/01 PIERKE PIERLALA 

2/02 CHIRO 

9/02 CHIRO 

14/15/16 Februari WEEKEND 

23/02 CHIRO 

PLEZANTE TSJOEPKESPAGINA 
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Dag allerliefste SPEELCLUBJES, 

Wawwwieee, wat gaan we snel, alweer het volgende boekje! 

Dat wil zeggen dat we bijna het nieuwe jaar induiken. Maar daarvoor moeten we eerst nog door november en 
december natuurlijk. Buiten begint het ook wel weer kouder te worden dus als je naar de Chiro komt mag je zeker 
niet vergeten een dikke jas (en een regenjas!) en een mutsje of hoedje of sjaaltje of pruikje of helmpje of... aan te 
doen. Ik weet het ook niet wat je allemaal op je hoofd kan zetten. Dus hebben we er een gedichtje over geschreven, 
getiteld: op je hoofd.  

Op je hoofd, kan je zetten, 6 mutsen en 3 petten, je moet er eens op letten wat mensen op hun hoofden zetten. Ze 
doen dan soms een sjaal, of een boa rond hun nek, en soms zijn de mensen kaal, maar die zijn gewoon gek. Bij zo'n 
heel koud weer, zonder haartjes op je kop, als een hele kale beer, door de winter heen, dus kom je naar het heem, 
doe dan iets warmers aan, zo zal je nooit of nimmer meer, met koude kopjes staan. 

KLAAR VOOR DE VOLGENDE LEUKE MAANDEN, SPEELCLUB? 

Vele knuffels van jullie ALLERLEUKSTE leiding Jitske, Bartel & Clémence xxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEELCLUBTOPPERS 
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ELABAAA LIEFSTE RAKWI’S 

We zijn er terug goed ingevlogen en hopelijk zijn jullie nog steeds even enthousiast als de voorbije Chiro zondagen!! 
Wantttttt er komen er nog veel meer aan. JOEPIE!  

Wij ( jullie geweldige leiding ☺ ) zien dat ook zitten en hebben super leuke activiteiten in petto , speciaal voor jullie! 
Zo gaan we nog eens naar het bos om lekker vuil te worden , naar de speelweide of de koeienweide hihi. Wees maar 
gerust dat ondanks het koude weer, wij geen koud zullen hebben.  

Er komen ook speciale mannen op bezoek , wie zou dat zijn? 

 Er komt ook een leuk kerstfeestje aan en het Chiro weekend staat ook te wachten op ons. YES , JOEPIE , 
WOEHOEW,…!!!!!!  

Hopelijk tot snel xxx 

Vele groetjes jullie leiding 

Wodan , Febe , Eva en Lana  

 

 

 

 

24 Nov : geen Chiro      
 
1 dec: SINTERKLAAS op bezoek 
 

6 dec ( vrijdag) : geen Chiro      
 
13 dec (vrijdag) : Chiro  
 
20 dec (vrijdag) : KERSTFEESTJE! 
 
Hier tussen heeft de leiding het druk 

met studeren voor hun examens       
 
24 jan: Pierke Pierlala  
 
2 feb: Chiro  
 
9 feb : Chiro  
 
14-15-16 feb : CHIROWEEKEND 
 
23 feb: Chiro  
 
 
 

Ons prachtplaatje + Febe 

RAKWIKRIEBELS 
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BEESTIGE TOTI’S 

 

Zoziezo, hier zijn we weeral of is het alweer met 
het tweede boekje. We zijn ondertussen al een 
stuk verder in het chirojaar en dat betekent dat 
we nog meer leuke dingen gaan beleven?!!!! 

We hebben ondertussen al gemerkt dat jullie 
een pittige groep zijn, maar gelukkig zijn wij 
geboren leiders en leideressen xp 

We gaan dan eens kijken wat er nog allemaal op 
de planning  

staat van leuke, zalige, spannende & misschien 
wel vuile activiteiten >>> 

 

23 november: onze weireldse TD-TEEDEE (aanwezig 
zijn is DE boodschap!) 

→ geen Chiro op zondag dus  

1 december: SINTERKLAAS KOMT!! 

6 december: geen Chiro  

13 december (vrijdag): 19-21u want het zijn examens 
voor jullie, maar een beetje ontspanning mag wel! 

20 december: KERSTFEESTJEEE 

Kerstvakantie… 

24 januari: Pierke Pierlala 

2 februari: Chirooo 

9 februari: Chirooo 

14-16 februari: Chiroweekend!!! 

23 februari: Chirooo 

 

Mede 
mogelijk 
gemaakt 
door 
Laura, 
Maxime, 
Silke & 
jullie 
lievelingsl
eider: 
Jarne (of 
niet xp) 
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Beste knappe Keti’s, 
 
Het is nu al een paar keer Chiro geweest en hopelijk zijn jullie super blij met jullie leiding. 
Wij zijn alvast super blij met jullie!!! 
 
Hopelijk vinden jullie de activiteiten dat we jullie geven een beetje leuk? Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig op onze 
fuif en gaan jullie je goed amuseren. TD-TEEDEE Chiro Ruien, 29e editie, en we hopen dat het even goed is als andere 
jaren, ook nu we op een andere locatie zitten .  

Wij zouden graag hebben dat jullie onze fuif promoten tot jullie er bij dood vallen (figuurlijk natuurlijk).  
Dus het evenement delen, flyeren en affiches op te hangen! 

 
We gaan voor kerst normaal weer gaan bowlen, dat wordt opnieuw super leuk && en sinterklaas komt weer  

bekijken of jullie braaf zijn geweest! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAT 23/11 -TeeDee 

ZON 24/11 – GEEN CHIRO 

ZON 01/12 – SINTERKLAAS KOMT 

VRIJ  06/12 – GEEN CHIRO 

VRIJ  13/12 – CHIRO 

VRIJ  20/12 – KERSTFEESTJE (BOWLEN) 

JANUARI = GEEN CHIRO 

VRIJ  24/12 – PIERKE UIT GENT 

ZON 02/02 – CHIRO 

ZON  09/02 – CHIRO 

14-15-16/02 - WEEKEND 

ZON 23/02 - CHIRO 

KETI (B)ENGELS 
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Liefste dagboek……. 

Dit is al het tweede boekje van het jaar, dat betekent dat ik al alle Aspi’s heb leren kennen, alsook mijn leiding (mijn 
lievelingsleider is Brent, maar sssst).  

 
De start van het chirojaar was rustig, maar nu gaan we er stevig invliegen. Er staan een heleboel activiteiten op de agenda 
met eerst en vooral onze Chirofuif! Gelukkig kan de leiding rekenen op onze hulp!  
Later komt ook sinterklaas op bezoek en hij zal ons eens goed op de rooster leggen.  
Daarna is er de uitstap naar Oudenaarde waar we samen Kerst zullen vieren.  
In januari is er jammer genoeg geen Chiro want de leiding heeft examens (en Guillaume zal écht veel mogen leren xd). Ik 
kijk dus uit als Pierke uit Gent komt, want vanaf dan begint het Chirojaar opnieuw. 
En in het valentijnsweekend is het Chiroweekend!!!!!! <3 <3 <3 

Ohja, we gaan ook nog een leefweek, Plankgaspi en de Ronde van Vlaanderen doen, daarover later meer! (want we 
hebben echt geld nodig voor een fantastische speciale activiteit) 

grts anoniempje XXXX 

 

 

 

  
 
 

ASPIDAGBOEK 

 

Dit zijn mijn nieuw vriendjes: 
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CHIRO RUIEN DANKT ZIJN SPONSORS 
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X-FILE NIEUWE LEIDING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is je naam? Linde Muylaert  

Wanneer verjaar je? 30 Juli  

Sterrenbeeld? Leeuw  

Broers / zussen? 1 broer Florian : )  

Beroep / school: Integrale veiligheid  

Hobby’s: Paardrijden & CHIRO  

Huisdieren: Één hond & 2 katten  

Je lievelingseten? Rijst met kip cordon bleus 

Wat eet je niet graag? Patatjes  

Favoriete muziek? Een beetje van alles  

Favoriete teevee programma? Thuis : ) 

Favoriete dag van de week? ChiroZONDAG  

Favoriete chips? Pickle chips van Lays  

Favoriete non-alcoholische drank? Ice tea  

 

 

 

 

Wat voor kleur broek draag je nu? Zwart  

Ik hou helemaal van: Netflix kijken & Lezen  

Ik hou helemaal niet van: Mijn rijbewijs halen   

Mijn hartenwens is: Dat iedereen in juli mee gaat op kamp!  

Ik ben leiding van: De tjoepkes  

Hoe lang al in de Chiro? Nu mijn 13de jaar ☺  

Beste momenten in de Chiro? De gezellige avonden op kamp.  

Leukste Chiro-activiteit: Speciaal activiteit & nachtspel bij de Aspi’s  

Onvergetelijkste kamp: Mijn 2 Aspi jaren!  

Wat leerde je in de Chiro? Durven!  

  

Chiro is.. Doorheen de jaren, je thuis voelen in de 
chiro.  
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WiST JE DAT … 
onze n 

dit een primeur is op 
TD TEEDEE? 

we dit jaar verhuizen naar Zaal 
Brugzavel? 

Simon een hele goede kok is? 

er zelfs frituurhapjes zullen zijn???? 

DJ Manuals aanwezig zal zijn? Hij START 
TO DJ 2019 won bij MNM? 

de Aspi’s jullie opnieuw 
zullen verwennen met 
heerlijke hamburgers? 

er ook een Waalse Chiro bestaat 
genaamd ‘de patro’? 

1/8 Vlamingen ooit in de Chiro zat? wij binnenkort CHIRO drinkflessen zullen 
verkopen om onze kas te spijzen? 

wij dit jaar opnieuw van plan zijn om een 
TOP editie te organiseren van TD TEEDEE? 

Dit boekje gemaakt wordt door Baptist, Clémence & Laura? 

zij nu helemaaal klaar zijn om de 
(b)engeltjes te trotseren? 

we een heleboel DJ’s geregeld hebben voor jullie? 

zij dit volledig en perfect 
doorgestaan hebben? 

onze nieuwe leiding, Wodan, Jitske & Linde, 
gedoopt werden op leidingweekend? 

dat oudleiding Evy ten huwelijk werd 
gevraagd op Dag van de Jeugdbeweging? 

dat hij ons leidingsweekend bijna in 
vuur en vlam gezet heeft?  

dat de Tjoepkes heeel leuk verkleed waren voor 
een zondagje griezelen?  

dit in plaats is van onze 
(pannen)koekenverkoop? 

je deze drinkflessen zal kunnen kopen op onze 
stand op de kerstmarkt 28 december? 

wij hiermee ook denken aan het milieu? 

Brent zijn mama graag onze ‘spijs kast’? 

jullie deze hippe drinkflessen dan 
kunnen showen op school? 

wij daarom voor het thema 
boerderij kozen?  

er heel veel diertjes aanwezig 
zijn op onze weekendplaats?  

zijn bezoek vooraf gaat aan 
zijn beste vriend, de Sint?  

Pierke opnieuw 
langskomt?  

we misschien de single leiding kunnen 
inschrijven voor Boer zoekt Vrouw dan?  

we op zoek zijn naar de origineelste verklede 
boer of boerinnetje?  

de Kiekefret er ook 
alweer bijna aankomt?  

we hopen dat alle leden 
opnieuw willen meewerken 
aan een spetterende show?  
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                     GSM-
NUMMERS 

Tjoepkes 

Torben Vandenhende: 0468/359408 

Lore Messiaen: 0471/22 19 16 

Linde Muylaert: 0499/72 54 66  

 

Speelclub 

Bartel Busschaert: 0471/41 09 05 

Clémence Pauwels:0484/11 09 06 

Jitske Meuret: 0494/70 15 30 

 

Rakwi’s 

Febe Van den Abeele:0499/07 72 58 

Lana Messiaen: 0473/60 16 72 

Eva Gouwy: 0478/18 44 71 

Wodan Tas: 0487/68 82 27 

 

Tito’s 

Maxime Willequet: 0471/07 25 45 

Silke Maes: 0470/51 39 94 

Laura Desmet: 0471/62 62 69  

Jarne Meirlaen: 0473/36 58 55 

 

Keti’s 

Simon Tack: 0478/49 44 17 

Arno Baert: 0475/47 93 65 

Baptist Huysman: 0471/79 44 77 

 

Aspi’s 

Guillaume Drappier: 0497/32 22 45 

Brent D’Haese: 0471/02 35 86  
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Data Tjoepkes Speelclub Rakwi Tito Keti Aspi 

23/11 TD TEEDEE EDITIE 29 

24/11 GEEN CHIRO (OPKUIS FUIF) 

01/12 CHIRO: DE SINT OP BEZOEK 

13/12 CHIRO 

20/12                                      CHIRO: KERSTFEESTJE                                                           BOWLING                   

JANUARI GEEN CHIRO: EXAMENS      

24/01 PIERKE PIERLALA 

02/02 CHIRO 

09/02 CHIRO 

14-16/02 WEEKEND 

23/02 CHIRO 
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