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Za 30/06 4u-... 
Vandaag betrekken we de ouders erbij! Een 
heuse familliedag gaat het worden en we 
komen nadien tot rust met een lekkere bbq. 
Maak maar dat je er bent, want het wordt 
smullen! Afspraak aan de lokalen. Het spel 
vindt plaats van 4-6u en nadien is de bbq!


Za 23/06 18u-20u 
Leidster Soetkin zit vandaag op Graspop, 
maar geen paniek! We bouwen ons eigen 
festival op de Thontlaan! Zet de muziek 
maar luid want we gaan der hard 
tegenaan! Het festival begint om 18u aan 
onze lokalen.

Zo 17/06 2u-5u 
Mystery dag! Elke goede maandlijst heeft 
een dag dat volledig geheim is, en dat is 
vandaag! Nieuwsgierig? Het mystery wordt 
onthuld aan de lokalen om 2u.

Za 09/06 18u-20u  
Vandaag doen we het rustig aan. We bouwen 
onze eigen cinema! We spreken om 18u af 
aan onze lokalen.

Za 02/06 18u-20u  
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Vandaag leiden we jullie op tot goede soldaten! 
Geef acht! Jullie training begint om 18u aan onze 
lokalen.

Za 26/05 18u-20u 
Niks beter dan nog eens je eigen dorp 
verkennen. Vandaag zetten we heel 
Denderleeuw op z’n kop! We verzamelen 
aan de lokalen om 18u

Za 19/05 14u - 17u 
Chiro op verplaatsing vandaag! We gaan naar 
“Patro del Mundo“, een klein wereldfeest waar 
naast een sport- en spelactiviteit (begeleid door 
jullie fantastische leiding) er nog heel wat leuks te 
doen is! Benieuwd? Allen aanwezig op 
Fosselstraat 109a 1790 Affligem (Hekelgem) 
om 14u 

Za 12/05 18u-20u 
Flower Power! 🌸 Trek die olifantenpijpen al 
maar aan en zet die zonnebril op je kop, want 
vandaag zijn we echte hippies! We chillen 
vanaf 18u aan onze lokalen. Peace! ☮ 

Inschrijvingen voor het kamp zijn mogelijk 
vanaf 8u

Zo 6/05 geen chiro :(

Za 5/05 10u30 - 19u  
Carwash!  Kom met jullie fiets en auto 
zeker tot bij onze lokalen, want ze 
krijgen een goede wasbeurt!




