
Wij hebben een grote verassing voor jullie! Om deze verassing te ontdekken, 
zullen jullie wel moeten bewijzen dat jullie echte speelclubbers zijn… Kom naar 
onze lokalen van 14u-17u en ontdek welke verassing op jullie ligt te wachten!

DDeze zondag geven wij Chiro op verplaatsing! Dit wilt zeggen dat er een speciale 
acviteit zal zijn en dat jullie TALRIJK van de parj moeten zijn! Wij verwachten 
jullie van 14u-17u in de school ’t Landuiterke (de wijkafdeling in Kruisstraat 40, 
9470 Denderleeuw).

Vandaag gebeurde er iets heel ergs op de Chiro! Wat er net is gebeurd is nog 1 
groot mysterie. Daarom hebben we jouw hulp nodig! Kom jij met ons meespeuren 
van 14u-17u?

PPasen komt er aan en daar horen vaak paaseieren bij! Daarom trekken we er om 
14u op uit om zo veel mogelijk eitjes te verkopen.

We houden een paaseierenzoektocht! Trommel al je vriendjes maar op! Per deel-
nemend kind vragen we een kleine bijdrage van €3 in ruil voor heel wat chocolade 
en tal van randanimae! De zoektocht start om 14u.

Volgende week is het groepsfeest 'rond de wereld'. Daarom trokken wij er 
al even op uit om de wereld te ontdekken. Ben je ook zo benieuwd waar 
de Speelclubleiding allemaal naartoe is gegaan? Kom het van 14u tot 17u 
te weten!

VVandaag zeen we ons beste beentje voor en tonen we het beste van ons-
zelf op ons GROEPSFEEST. Dat wordt leuk! Zeker met je familie erbij! We 
verzamelen met de speelclubbers om 12u30. Zorg dat je thuis al wat gege-
ten hebt!

 
Eindelijk is ons ledenweekend daar! Willen jullie graag een 
heel weekend vol Chiro meemaken? Dan moeten jullie 
zeker dit weekend vrijhouden! Meer informae volgt nog. 
Wij kijken er al vast naar uit!

BiBivak, weet jij wat dat is? Neen? Kom het vanaf 14u te 
weten op onze minibivak!
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