
 

 

 

 

 

Hier zijn we weer! Een gloednieuw jaar gaat van start en daarbij hoort natuurlijk een eerste maandlijst! 

Hopelijk ben jij veel van de partij, wij staan alvast vol spanning te wachten op jouw komst! 

 

Zondag            september 

Eeeeeeiiindelijk is het zover! Het nieuwe chirojaar staat weer klaar en we kunnen er weer helemaal 

tegenaan! Kom met z’n allen een kijkje nemen en ontdek wie jouw leiding wordt dit jaar. We verwachten 

jullie van 14uur tot 17uur aan de lokalen van Chiro Denderleeuw (Thontlaan 50). 

Zondag                september  

Kruip in de huid van jouw favoriete Disneypersonage en kom naar onze lokalen van 14u tot 17u! Vandaag 

trekken we naar Disneyland te Denderleeuw! We gaan een magische tocht maken naar het kasteel van 

Doornroosje!  

Zondag          Oktober 

Het is bijna dierendag en daarom gaan we onze dikke vrienden eens extra in de verf zetten! Hebben jullie 

ook net zoals jullie leiding een lievelingsdier? Dit zullen we ontdekken tijdens de grote dierenstratego van 

14u tot 17u! 

Zondag 8       Oktober  

Houden jullie ook zoveel van de clowns, tovenaars of acrobaten in het circus? Bereid je alvast voor want 

de grootste circusshow van het jaar komt eraan … En jullie mogen meedoen! Jullie worden verwacht van 

14u tot 17u op onze vertrouwde locatie.  

Zondag            Oktober 

We weten allemaal dat opdrachten uitvoeren voor de speelclub geen probleem is! Maar wat zou er nu 

gebeuren als we het wat moeilijker maken voor jullie door jullie een bepaalde ‘handicap’ te geven. Dit 

wordt een echte uitdaging!  

 LET OP: Na de Chiro is het mogelijk om de kinderen in te schrijven in de Chiro – 17u op het lokaal!  

Zondag            Oktober 

Trek vandaag je lergeroutfit aan, zorg dat je goed opgewarmd bent! Want vandaag gaat het er ruig aan 

toe! Kom allen van 14u tot 17u naar onze legerbasis!  

 LET OP: Na de Chiro is het mogelijk om de kinderen in te schrijven in de Chiro – 17u op het lokaal! 

Zondag             Oktober 

BBBRRRRRR! Weten jullie wat er bijna aankomt? HAAALLOOOWWEEEENNNN! We verwachten jullie van 

14u tot 17u voor de grote Halloweentocht, als je durft….  

  

 


