
Maandlijst Tito’s maart-april 

 
 
 
 
 
 

 
Zondag 4 maart:  
Vergeet vandaag zeker je hersenen niet, ze zullen nog goed van 
pas komen! We stappen namelijk in de schoenen van Sherlock 
Holmes, en alleen echte detectives zullen de weg naar buiten 
kunnen vinden...  
Op onze lokalen van 2 tot 5 (als jullie ten minste op tijd naar 
buiten geraken ) 

 
Zondag 11Maart: 
Beste jongens & meisjes vandaag geven we Chiro op locatie!!! Dus doe 
allemaal zeker jullie uniformen aan & wij zie jullie aan het schooltje in 
Leeuwbrug kruisstraat 40 Denderleeuw. 
Van 2 tot 5 

 
Zondag 18 Maart: 
Monopoly? Ganzenbord? Pffff... daar zijn we veel te groot voor. 
Maar als wij te groot zijn voor de bordspelen, dan maken we de 
bordspelen toch gewoon groter! Veel groter: levensgroot! Vandaag 
blazen we oude bordspelen nieuw leven in. Klaar voor de levende 
bordspelen? Ga dan naar de startplaats bij de lokalen, want het spel 
begint om 2u tot 5u! 
 

Zondag 25 maart: 
Kleed jullie goed warm & doe goede 

schoenen aan: de paashaas heeft jullie nodig om zen eieren te gaan 
verstoppen, maar we moeten heel vroeg beginnen dus neem een 
drankje mee en misschien iets om te eten.  
Van 10h tot 17h aan het lokaal. 

 
Zondag 1 april: Het is PASEN en dat betekent een weekje geen 

Chiro  Maar geen zorgen, volgende week zijn we er weer. 

 
6-7-8 april: Jongens & meisjes, nu is ons weekend! Meer 
informatie krijgen jullie van de leiding. 
 
Zondag 14 april: Vandaag gaan we ergens naartoe waar veel 
andere Chiro’s ook zullen zijn; hoe, waar & wanneer krijgen 
jullie allemaal te weten van jullie leiding. 



 
 
Zondag 22 april:  
Accio bezemsteel! Vandaag vliegen we op onze Nimbus 2000 rond 
tussen de torens van Zweinstein en over de huizen van Zweinsveld. 
Zin om zwerkbal te spelen en magie te leren? Kom dan zeker langs op 
onze lokalen van 2 tot 5 waar we de wereld van Harry Potter induiken!  
 
 
 
 

Zondag 29 april: 
Vandaag is het Groepsfeest JEEE! Dus gaan jullie iets vroeger zijn 
voor nog een te repeteren voor de grote show! Wij zien jullie van 12h 
tot 17h op het lokaal & al wie dat wilt komen kijken! 

 
 
 
 
 
Zijn jullie klaar voor een spetterende lente? (& misschien nog 1 of 2 verrassingen...) Kom dan 
naar de Chiro!!! Thontlaan 50!! Tot binnenkort! 
Veel groeten van jullie leiding!! 


