
 

 
 

 
 

 

Start nieuw Chirojaar 2020-2021 
 

’t boekske 
Chiro-Berg



Beste jij-die-(nieuw)-bij-de-chiro-bent 

 

Het nieuwe Chirojaar is begonnen het lijkt ondertussen al meer 

dan honderd jaar geleden dat het nog eens vakantie was! 

Sommigen onder jullie zullen dit niet erg vinden want dan zien jullie 

je schoolvriendjes terug hoewel anderen misschien gehoopt 

hadden op toch nog een extra maandje vakantie :-) Vakantie 

of niet, iets waar iedereen ongetwijfeld naar uitkeek is ook van start 

gegaan, namelijk het nieuwe Chirojaar! Op 4 oktober zijn we 

van start gegaan, iedereen met zijn nieuwe leiding, misschien zelfs 

in een nieuwe groep. Ook hebben we een heel aantal nieuwe 

leden mogen verwelkomen! Welkom dus, niet enkel aan al de 

nieuwe gezichten maar ook aan al de rest die mee in een nieuw 

Chirojaar zijn gestapt! 

 

In dit boekske vind je allerlei informatie over het komende Chirojaar 

en datums die je alvast in je agenda kan noteren! Je kan 

informatie vinden over je nieuwe leiding maar ook de verslagen 

van het voorbije kamp. Verder staan er enkele spelletjes en een 

kleurplaat in om je mee te amuseren op een regenachtige 

herfstnamiddag als je eens niet op de Chiro bent ;-) 

 

Bij eventuele vragen over onze Chiro, aarzel niet om de leiding of 

hoofdleiding te contacteren, hun telefoonnummer vind je 

verderop in dit boekske. 

 

We hopen er alvast een heel fijn Chirojaar van 

te maken! Veel leesplezier! 



Het kamp zit er jammer genoeg weer op! 

Het nieuwe jaar kan van start gaan 

dus zetten we heel de keet hier op zijn kop! 

Oud wordt nieuw en eens zo plezant 

want wij zijn immers de plezantste jeugdbeweging 

van het land! 

WANT CHIRO DAS PAS TOF !!! 
 
 

 
 
 
 
 
 



Zoals altijd konden we de voorbije activiteiten weer rekenen op heel wat 
 

 

Zoals altijd konden we de voorbije activiteiten weer rekenen op heel 

wat helpende handen om alles een beetje in goede banen te 

leiden. 

Daarom dit bedankje aan alle mama’s, papa’s, oud-leiding en 

sympathisanten die mee tenten zijn gaan opstellen, afbreken en 

geholpen hebben op de smoutebollendag en andere 

activiteiten. Al jaren kunnen we op hun rekenen en daarom 

mogen we niet vergeten hen hiervoor te bedanken , dus… 

BEDANKT!!! 
 

We hopen dat jullie natuurlijk blijven helpen want we hebben jullie 

steun hard nodig! 

 

Wie we zeker ook niet mogen vergeten zijn onze geweldige 

kookouders , die weer al maar eens zorgden voor het aller-

lekkerste op kamp. 

 

DANKUWEL!!! 
 

 

 



 

 

WAT IS CHIRO? 
Al vele jaren komen elke zondag 

tientallen kinderen en jongeren naar 

Chiro-Berg om er zich een namiddag lang 

rot te amuseren! Maar wat is het juist? 
Chiro? 

 

Over  heel Vlaanderen zijn er zo’n 100.000 jongeren aangesloten bij de Chiro, 

de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen. Op zaterdag of 

zondagnamiddag komen zijn dan samen om hun spelletjes te spelen of 

gewoon om leuke dingen te doen met hun leiding. 

 

Op Chiro-Berg worden de leden onderverdeeld in 6 groepen die zowat 

gelijklopen met de schooljaren: 

 

1 Speelclub: 1ste-2de  leerjaar 

2 Flurkie: 3de-4de leerjaar 

3 Rakwi: 5de-6de leerjaar 

4 Tito: 1ste-2de middelbaar 

5 Keti: 3de-4de middelbaar 

6 Aspi: 5de-6de middelbaar 

 

Iedereen is welkom! Je kan op een zondag gewoon eens een keertje 

langskomen, een dagje meespelen met jouw leeftijdsgroep en als het je 

bevalt kan je lid worden van de grote Chirofamilie! Het jaar wordt 

traditioneel afgesloten met een groot Bivak, 10 dagen dolle pret (of 7 

dagen voor de kleinste die nog niet zo lang van huis willen zijn) weg van de 

bewoonde wereld. 

 

Als  je  zin  heb, kom gerust eens een kijkje nemen aan onze  Chirolokalen. De 

activiteiten starten om 14u en eindigen om 17u. 



ZONDAGNAMIDDAG 
Hoe zit een ‘gewone’ Chirodag er uit? 

 
 

 

13u45 Opvang van de leden aan het Chiroheem 
(Indien leden vroeger aanwezig zijn is de leiding niet verantwoordelijk voor 

gebeurtelijke ongevallen) 

14u Begin van de activiteiten: 
▪ Het begint met een formatie, elke groep zingt zijn eigen 

afdelingslied en de leiding vertelt in het kort wat er gedaan 

wordt die dag. 

▪ Dagactiviteiten: De leden komen naar hun leiding en de 

activiteiten beginnen , dit kan 1 groot spel zijn of meerdere 

kleinere spelen. Elke  week  is  er  een  programma  voorzien.  Elke 

Chirodag wordt ook een drankje voorzien (1 jeton 

meebrengen). 

17u Einde van de  Chironamiddag 
 
 
 
 
 

 

Indien er speciale activiteiten gepland staan of men 

iets speciaals moet meebrengen worden de leden 

daar op  voorhand  voor  verwittigd. 

Je fiets meebrengen is aangeraden! 



LIEDJES 
Elke groep heeft hun lied dat ze bij de aanvang van een Chirodag samen uit volle 

borst en met massa’s enthousiasme zingen: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SPEELCLUB 

Kiekeboe, wat ben ik blij, 

Bij de speelclub, bij de speelclub. 

Kiekeboe, wat ben ik blij, 

Bij de speelclub hoor ik bij! 

KETI 

Blauw, wauw, 

wauw Mêrretse 

keti’s zijn we En onze 

kreet is: 

Gooi je baksteen niet weg! 

Hevig intens en als 

vriendenploeg vurig 

Zijn we blauw-is-spelturig 

Maar met ieder zijn 

zeg! 

TITO 

Bij de tito’s zit je goed, 

Van je kikker wordt je kwikker, 

Voel de kriebels in je 

bloed. 

Bij de tito’s zit je goed! 

FLURKIE 

Hopsasa tralala flurkies 

overal Het is zo fijn om bij te 

zijn Flurkies bovenal 

Heuj! 

ASPI 

We beleven gekke spelen 

Ook al staan we aan de 

rand Van het grote 

Chiroleven 

Wij zijn immers aspirant! 

RAKWI 

Zet je groene bril maar 

op Om de rakwiploeg te 

zien. 

Een verhaal, een lied van 

een, Krijgt applaus van 

iedereen. 

We sluipen door het bos, 

’t avontuur dat trekt ons aan. 

Van indi-boy en cowboy-aan. 

Hoy, hoy! 



LEIDING 
 

 

 
 
 

 

  

Jonas Van de Weyer 

Gestelsesteenweg 50 

2450 Meerhout 

0474 13 51 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VeeBee (Volwassen Begeleider) 



 

 

 

 
 

 

Mirte Van de 
Ven  

Bokkenrode 14 
2450 Meerhout    

0470 60 46 19 

 

 
 

 
Jasper Van Baekel, 

Rooiaarde 8 

2450 Meerhout 
0471/574288 

 

 

 
Kiana Geukens 

Olmsebaan 104 

2450 Meerhout 

0468 27 59 38 

 

 

 
Jitse Van Bael 

Voortbossen 21 

2450 Meerhout 

0497 57 75 72 

 

 
 

Cis Peeters  

 Gervoortstraat 9 

2450 Meerhout 

0492 96 85 92                         

 

  

Speelclub (1ste – 2de leerjaar) 



 

 

 

 

 
 

Zoë Mertens 

Rooiaarde 14 

     2450 Meerhout 

     0499 47 79 18 

 

 
 

Daan Hus 

Laagland 29  

2450 Meerhout 

0475 77 90 75 

 

 

 
Robbe Cools 

Kromstraat 106 

2491 Olmen 

0489 25 56 09 

 

 

 

 
Nina Verheyen 

Hoogstraat 12 

2450 Meerhout 

0468 41 21 01 

 

 

 

 
Helena Verheyen 

Moenstraat 14a 
2450 Meerhout 

0497 13 96 65 

  

Flurkie (3de – 4de leerjaar 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
     Bowin Cai 

Stationstraat 155                              

2440 Geel 

0499 73 78 14 

 

 

 
Niels Verheyen 

Hoogstraat 12 

2450 Meerhout 
0468 10 95 17 

 

 

 

 
Sietske Smet 

Heistraat 6 
2450 Meerhout 

0483 72 37 93 
 

 

 

 

Jinte Van Braband 

Vlasstraat 18 
2450 Meerhout  

0499 74 45 88 

 

 

 
Arne hus 

Laagland 29, 

2450 Meerhout 

0470657458 

  

Rakwi (5de en 6de leerjaar) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giel Sprengers 

Heesterweg 5 

2450 Meerhout 

0494 04 47 87 

 

 

 
Ward Belien 
Heesterweg 3 

2450 Meerhout 

0498 85 01 44 

 

 
Kenneth Machiels 

Jagersweg  
2450 Meerhout 

0471 84 95 64 

 

 

Rob Lee                 
B. Adriaensenlaan     

2450 Meerhout        
0470 08 88 60 

 

Tito (1ste en 2de middelbaar) 



 

 

 

 
 

 

 
Sien Hus 

Olmsebaan 56 

2450 Meerhout 

0490 45 88 78 

 

 

 

   Ben Nuyts 

Neerstraat 2C 

2450 Meerhout 
0497 77 23 22 

 

 

 

 
Siegen Mertens 

 Rooiaarde 14  

2450 Meerhout 

0491 11 13 71 

 

 
 

 

 

 
  Braam Smet 

  Heistraat 6 

  2450 Meerhout 

 

 

 

 

Keti (3de en 4de middelbaar) 



 
 

 

 

 

 
 

Tom Beckers 

Kerkstraat 6 

2430 Vorst-Laakdal 

0491 11 46 40 

 

  
 

Jorre Van Mechelen 
Gestelsesteenweg 30 

2450 Meerhout 

0498 54 85 49 

Aspi (5de en 6de middelbaar) 



WE NEMEN DIT JAAR 
AFSCHEID VAN… 
 

Toke Liefhooghe 

 

 

Julie Dockx 

Toon Verheyen 

 

 

Lente 
Verheyen 



 
VERSLAG SPEELCLUB 

 

 

 

We 

We hebben 

We hebben niet 

We hebben niet veel 

We hebben niet veel woorden 

We hebben niet veel woorden nodig 

We hebben niet veel woorden nodig om 

We hebben niet veel woorden nodig om te 

We hebben niet veel woorden nodig om te zeggen 

We hebben niet veel woorden nodig om te zeggen dat 

We hebben niet veel woorden nodig om te zeggen dat het 

We hebben niet veel woorden nodig om te zeggen dat het een 

We hebben niet veel woorden nodig om te zeggen dat het een topkamp  

We hebben niet veel woorden nodig om te zeggen dat het een topkamp was! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERSLAG FLURKI 
 
 

Wat een knotsgek jaar! We startten het jaar vol met enthousiaste Flurkies, maar het duurde niet 

lang en we moesten ons Chirojaar alweer on hold zetten voor het Coronavirus. Gelukkig kreeg 

dit stomme virus ons niet klein! Elke week kregen onze Flurkies weer een nieuwe opdracht, 

telkens weer kreeg de leiding schitterende resultaten te zien. En dan na weken lang te 

wachten, kregen we het mega zalige nieuws dat we op kamp mochten vertrekken!!  

Na veel gepuzzel kreeg de leiding het voor elkaar om een Corona-proof kamp in elkaar te 

flansen, en wat hadden we er zin in!  

18 juli was dan eindelijk de grote dag daar, het kamp ging van start voor onze leden. Als 

iedereen goed en wel was aangekomen was het tijd om afscheid te nemen van de mama en 

papa en te vertrekken richting de kampplaats. We hadden al meteen door dat de kids er zin in 

hadden, ze zongen de longen uit hun lijf!  

Een kamp in bubbels heeft ook wel eens zijn voordelen, zo hadden we dit jaar een super groot 

zwembad voor onze groep alleen. We konden onze leden dan ook niet tegenhouden, want 

voor we het goed en wel doorhadden kwamen ze al in hun zwemkledij vragen of ze weer in 

het zwembad mochten plonsen.  

Onze Flurkies zijn ook echte feestbeesten, op ons avondfeestje werd er hard gezongen en heel 

veel gedanst. Dansen op de tafels werd voor één keer toegelaten, maar dat was misschien 

toch niet zo’n heel goed plan. Omdat onze Flurkies zo hard stonden te dansen en te springen 

viel te tafel plotseling uiteen. Gelukkig zijn onze kookouders handige harry’s en konden zij de 

tafel weer repareren. Al een geluk! 

Naast hun dansmoves kunnen onze leden ook heel goed macheren en zich vermommen. Op 

onze soldatendag trokken we de bossen in moesten de Flurkies zich zo goed mogelijk 

vermommen met allerlei natuurelementen voor de vijanden.  

Bij vele van ons was het hoogtepunt van het kamp tie-dye T-shirts maken, met prachtige en kleurrijke T-

shirts als resultaat. Dit was dan ook het perfect aandenken om terug te kijken op een zalig kamp! 

We hebben er weer allemaal van genoten. Tot snel xxx 

Mirte, Sien, Ben, Kenneth en Robbe 

 

 



VERSLAG RAKWI 
 

 

 

Kampverslag Rakwi 

Het kamp van 2020, we zullen het niet snel vergeten. Enerzijds met het gehele 

coronareglement, anderzijds omdat het weer een super geslaagde editie was! 

Wat hebben wij ervan genoten. En wat hebben de rakwi’s zich geamuseerd. 

Onze rakwi’s hebben echt wel laten zien wat zij allemaal in hun mars hadden. Dit 

is wel heel duidelijk geworden op onze super leuke fitness dag. Het was tof om te 

zien hoe IEDEREEN altijd meespeelde en er altijd vol voor ging. Al ging  het om 

experimentjes uitvoeren of zelfs insecten eten! Wij willen alle rakwi’s hier enorm 

voor bedanken dat wij dit geweldige kamp met hen hebben mogen 

meemaken, we gaan jullie enorm hard missen.  

Wij wensen jullie nog heel veel plezier in jullie komende Chiro carrière! 

 

Ward, Giel, Siegen, Julie, Toke en Jeroen 
 

 



VERSLAG TITO 
Verslag Tito’s 

 

We vertrokken met volle moed aan onze 

heenweg, niet eens één platte band 

gehad. Aangekomen in Essen waren de 

jongens meteen aan het praten over het 

welgekende ‘lavertje’. We zijn hier dan 

ook direct aan begonnen. Na wat werk 

zag het er mega gezellig uit! Terwijl we 

luisterden naar ons favoriete liedje: als je 

van beren leren kan, deden we de 

volgende dagen toffe spelletjes zoals 

verkrachtertje, de olympische spelen en 

blackbox. We gingen ook de strijd aan in 

een blaaspijpgevecht, nadat we onze blaaspijpen helemaal zelf gemaakt hadden. Diezelfde dag 

probeerden we een lucifer achtbaan te maken. Maar deze mislukte jammer genoeg wonderbaarlijk 

hard. In het midden van nacht 6 werden alle tito’s gewekt door een megagroot supergeweldig 

awesome fantastisch vuur, Braam dus. Nee nee, ze moesten een echt vuur doven door met water in 

hun mond over het veld te lopen. Na deze lange nacht speelden ze het beruchte mafiaspel, hierbij 

leerden de tito’s alles wat ze al dan niet moeten leren over de maffiawereld. Zo leerden ze bijvoorbeeld 

de techniek van het smokkelen, de douane had het bij onze tito’s zeer moeilijk.  

Wij vonden het alleszins een top kamp!  

We hebben ook nog een verrassingsbarbecue gedaan met z’n allen. Dit om ons te gekke chirojaar af 

te sluiten. Heel erg bedankt voor het geweldige jaar. 

Groetjes jullie superdupercoolemegageweldige leiding xxx 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



VERSLAG KETI 
 
 

Het kamp van dit jaar was niet alleen speciaal omwille van de corona, we zaten namelijk met een mol! 

Voor we vertrokken was er al een mol aangeduid die tijdens het hele kamp activiteiten zou saboteren. 

Na 80km fietsen, met veel platte banden kwamen we eindelijk op de kampplaats aan. Het kamp kon 

beginnen! We konden onze kampdagen vullen met onder andere uit: een Chinese themadag, een 

vermoeiende bal-dag, bosspelen, een nachtspel, … Noem het maar op! Na elke dag vielen er 2 

personen af in het molspel.  

Dit jaar konden we gelukkig het kamp terug afsluiten met een spetterend kampvuur. 

Voor de leiding vloog het kamp vooruit, we hopen dat jullie het ook zo tof vonden. 

Bedankt voor het toffe kamp Keti’s! 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



VERSLAG ASPI 
Welle als aspi leiding kunnen dit jaar niet op de woorden komen om zo’n geweldig kamp te 

beschrijven. Het is ook moeilijk om een verslag in te leveren zonder woorden dus moesten we dit jaar 

eens creatief zijn en laten we de leden voor ons spreken en zien we zo hoe zij het kamp beleefden: 

 

Dus aspijaar 2019-2020 Da was gewoon top, nie gwn top ma topppp me meerdere p’s. Onze fuif was 

ook een groot succes en de groep was geweldig! En we moge ook die fantastische leiding niet 

vergeten! Welle doen hie weejal alles! 

~ Jente Van de Weyer 

 

Dit was een van de leukste kampen die ook ooit heb gehad! We hebben een hele goede band in onze 

groep en dat zag je zeker elke dag op kamp. Als ik terugdenk aan het kamp denk ik aan heel veel 

leuke dingen, zoals een dropping in de nacht (die trouwens keispannend was) of vettige spelen met 

frituurolie en scheerschuim  voor mij was het kamp zeeeeer geslaagd!! Dankjewel aan onze 

geweldige leiding :)) 

~ Sietske Smet 

 

Het was een heel ander kamp als normaal door de corona maar gelukkig hebben wij er het beste van 

gemaakt door gewoon alle frituurvleesjes te gaan halen en op te eten! Door ons is goed te verwennen 

in onze zelfgemaakte welness. En natuurlijke hebben we ook andere leuke dinge gedaan zoals een 

dropping midden in de nacht. 

~ Kiana Geukens 

 

Aspi jaar, een jaar om nooit te vergeten met of zonder corona! Wat een gaaf kamp met zoveel leuke 

activiteiten zelfs te veel om op te noemen  geef mij dit elk jaar maar! 

~ Zoë Mertens 

 

Wat een geweldig kamp!! Iedereen van de Aspi's vult elkaar zo goed aan en dat creëert een heel 

sterke en speciale band. Maaaar dan hebben we het nog niet over onze fantastische leiding! Zonder 

hun hadden we de zalige, grappige, spannende, avontuurlijke, luxueuze en lekkere momentjes niet 

kunnen beleven op kamp. Samen (vooral Toon en Jente ) hebben we een sauna gebouwd. We 

hebben ons laten verwennen met maskertjes, massage olie en waxstrips die er voor zorgde dat Jente 

geen beenhaar meer had. Een ander moment van het kamp dat mij zeker gaat bijblijven is dat we om 

4u 's nachts in een super eng bos een groot spel speelden gebaseerd op The Hunger Games. De 

adrenaline die toen door ons lijf ging was niet normaal. Na negen dagen zat het erop voor ons. Zoals 

elk jaar was het kamp veel te kort en mocht het voor ons veel langer duren. Het was een kamp om 

nooit te vergeten!! 

~ Helena Verheyen 

 
 



UNIFORMVERKOOP 
Uniformen zijn kleren die vuil mogen worden en tegen een stootje 

kunnen.  Met een uniform zijn de leden ook allemaal heel goed te 

herkennen in een grote groep. 

Het is helemaal niet de bedoeling dat ze in hun mooiste kleren 

naar de Chiro komen. Een uniform aanschaffen is vrijblijvend. 

 
Waar? 

 

Er  zijn  twee  mogelijkheden. De  eerste   mogelijkheid  is  in  de 

Banier. Dit is een winkel waar je uniformen en andere 

benodigdheden die te maken hebben met de Chiro kunt 

kopen. 

 

We bieden aan de ouders ook een ander alternatief: 

Elk jaar houden we een uniformverkoop, dan kan je op de Chiro 

een rok, T-shirt, broek of hemd komen passen en bestellen. 

 

Dit     zal  doorgaan  op  18 oktober en  25  oktober  om  13:00u   aan het 

heem. 

 

Dit jaar willen we ook werk maken van een KOOPJESHOEK! 

Ouders die de Chirokleding van hun zoon/dochter terug willen 

verkopen, kunnen deze kleding (voorzien van een 

vooropgesteld bedrag, hun naam en telefoonnummer) 

binnenbrengen bij Vera Heylen, Heistraat 4 in Meerhout. Graag even 

een belletje vooraleer je langs komt op het nummer 0474 78 77 93.



JETONVERKOOP 
 

Beste leden, ouders 

 

Sinds enkele jaren stijgt ons ledenaantal enorm. 

Daarom werken we sinds enkele jaren met een nieuw drankgeld systeem. 

 

De werking van de jetons is idem als het eurosysteem. Elke jeton komt overeen 

met een drankje. Wanneer je 2 jetons geeft, geldt dit voor twee drankjes. De 

prijs van één jeton bedraagt €1,20. De bedoeling is dat je bij ons op zondag 

(aan onze lokalen) of online het aantal jetons aankoopt naar keuze. 

Elke eerste zondag van de maand is er de mogelijkheid tot het aankopen van 

jetons. Bestel je ze online en heb je je betaling online uitgevoerd, dan kan je je 

jetons elke eerste zondag van de maand komen ophalen bij de leiding aan de 

Chirolokalen. 

Wees er dus altijd op tijd bij met het bestellen van je jetons. 

Op andere zondagen is er niet te mogelijkheid tot aan koop van jetons. Let er 

goed op dat je steeds voldoende jetons in huis hebt! 

Een overzicht van de verkoopdagen vind je hieronder. 

 

• 4 oktober 

• 11 oktober 

• 18 oktober 

• 1 november 

• 6 december 

• 3 januari 

• 7 februari 

• 7 maart 

• 4 april 

• 2 mei 

• 6 juni 

 

Heb je vragen? Stel ze gerust aan de leiding of via mail.  

 
  



  

 



JAARPROGRAMMA 
Beste ouders en sympathisanten, 

 

Doorheen het hele Chirojaar zijn er ook nog vele andere activiteiten 

dan de ‘gewone’ Chironamiddag. Hiervoor willen wij jullie graag 

uitnodigen en daarom geven wij alvast volgende data met jullie mee: 

 

 4 oktober 2020 Startdag 

22 oktober  2020 Dag Van de 

Jeugdbeweging 

22 november  2020 Christus Koning 

29 november 2020  Sinterklaas 

18 - 19 december                    2020 Kerstdrink 

21 februari  2021 Smoutebollennamiddag 

18 april 2021 Paasontbijt + paasfeest 

9 mei 2021 Ontbijtmanden 

22 mei 2021 Infoavond kamp 

14-24 juli  2021 Chirokamp naar ??? 

21 augustus 2021 Kattenfeesten 

10-11 september 2020 Chirofeesten 

12 september 2020 Startdag nieuw Chirojaar 

 
Vele handen maken licht werk, alvast heel hard bedankt aan zij die 

ons vorig en dit Chirojaar hebben geholpen en zullen helpen, 

 

MERCI ! 

 

 



KAMP 
 
Het kamp gaat volgend jaar door van 14 – 24 juli.  

Zet het nu alvast in je agenda, uitzonderingen worden niet 

gemaakt. 

 

Bedankt voor jullie begrip! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

     BELANGRIJKE INFORMATIE 
 

Na elk trimester vind je op onze 
website ‘’t’ boekske’’ Hierin staat 

informatie in over onze 
evenementen, verslagen, etc. 

 

Belangrijk, check af en toe eens je 
email en de website 

Zo ben/ blijf je telkens op de 
hoogte bij nieuwtjes! 


