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Dag Iedereen!
Welkom in het schommeltje, het tweemaandelijks boekje waar je alle info en
activiteiten voor de komende 2 maanden in terug vindt. Je vindt er ook een
artikeltje van jouw afdeling en achteraan de contactgegevens van iedereen.
De eerste 2 maanden terug Chiro zitten er weer bijna op. We zagen vele
nieuwe gezichtjes en het chirojaar is goed ingezet. We zijn met de
leidingsploeg ook terug op weekend kunnen gaan. Hier hebben we naast
teambuilding om de ploeg nog hechter te maken, de rest van het jaar
ingepland. We hebben zelfs het kampthema vastgelegd! Voorlopig blijft het
nog een varrassing, maar we kunnen al wel meedelen dat het een spetter
wordt.
De komende 2 maanden beloven minstens even leuk worden als de
voorgaande. Zo gaan we bijvoorbeeld met de ganse groep terug zwemmen op
zondag 21 november, komt de goede Sint langs op zondag 5 december, staan
we met de leiders op 17 december op de kerstmarkt in Hoboken en kunnen
jullie op 31 december terug smullen van onze verse pompoensoep,
garnaalkroketten, kaaskroketten, oesters en tiramisu op de Kroket&Go.
Naast al deze toffe activiteiten zijn er in de afdelingen ook nog geweldige
spelen gepland.
Helemaal achteraan vind je ook de jaarkalender. Die houden we up to date om
jullie te informeren over speciale groepsactiviteiten. Die kunnen jullie alvast
noteren in jullie eigen kalender. Op deze manier hoef je die niet te missen.
Houd zeker ook onze website, facebook en instagram in de gaten voor
wekelijkse updates.
Heel veel leesplezier!
Tot zondag!
Jan en Othman
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Dag speelclubbertjes,
Het chirojaar is weer begonnen en we zijn er goed ingevlogen he! Hopelijk
vinden jullie de leiders een beetje leuk en komen jullie nog graag op zondag.
De leiders komen in ieder geval elke zondag met veel zin naar de chiro. Weten
jullie nog dat we leider Lars gingen zoeken in het polderbos en dat we allemaal
olympische medaille winnaars werden? Of dat we de speeltuin van polderstad
helemaal op zijn kop hebben gezet? Dat waren nog maar een paar
voorbeelden van de toffe programma’s die we dit jaar al hebben gedaan en
waarvan er zeker nog veel zullen komen. Dit kunnen de leiders met zekerheid
zeggen.
Zoals jullie zelf misschien al gemerkt hebben zijn we nog niet met super veel
leden in de speelclub. We zijn uiteraard blij met de speelclubbers die we nu
elke zondag zien aankomen maar er is zeker plaats voor wat extra leden. De
leiders zullen hiervoor een paar extra inspanningen leveren maar ook jullie
kunnen helpen! Binnenkort is het namelijk VRIENDJESZONDAG!! Op die zondag
mag je 1 of 2 of 3 of zelfs 10 vriendjes meenemen naar de chiro. We zullen hen
dan kennis laten maken met onze chiro en laten zien dat het bij ons super
mega plezant is. Wanneer die vriendjeszondag juist is zal je zeker nog horen
van ons maar maak je dus al klaar en begin al je vriendjes uit te nodigen. Het
wordt namelijk een spetterende zondag om nooit te vergeten. En wie weet
overtuig jij al je vrienden wel om naar de chiro te komen, dan zullen ze je voor
altijd dankbaar zijn
.
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Ook komt er binnenkort een mega toffe leuke filmavond aan! We zullen dan
leuke spelletjes spelen op onze chiro, films kijken (uiteraard) en zelfs blijven
slapen in het chirolokaal! Spannend he? We hebben jullie al eens getest zonder
dat jullie het wisten, namelijk toen we de film ‘Cars’ keken op een chirozondag.
Dit om te zien hoe graag jullie naar films kijken. We zijn positief verrast en
kijken al uit naar de filmavond met jullie! De datum van deze filmavond en
andere informatie volgt nog. Wij hebben er alvast ongelooflijk veel zin in.
Hopelijk tot volgende zondag!
Veel groetjes en een dikke knuffel
Jullie leiders Robbe, Toon en Lars
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Beste Bengels,
Wat een knaller van een start. Of niet soms? Al vanaf de eerste chiro-zondag,
was het meteen dolle pret met jullie. En sinds die eerste zondag, hebben we
jullie beter leren kennen en is die (soms wel heel dolle)pret alleen maar
gegroeid. Deze eerste maanden waren al een veelbelovende start voor de rest
van het chirojaar.

Kijken jullie ook al uit naar al die zondagen die ons nog te wachten staan. Naar
een echt bengels weekend? Of misschien wel al naar een fantastisch kamp
deze zomer? Wij wel. Hoe kan het ook anders, na al die leuke dingen die we
gedaan hebben? Weten jullie nog toen we met zen allen vast zaten in het
lokaal en de sleutel in een ballon zat, die aan het plafond hing? Wat was me
dat? Of toen we met zen allen gezellig film keken en bleven slapen op de
Chiro? Dat was me wat! Altijd feest bij de bengels. En wanneer jullie allemaal
staan te dansen of het lokaal op stelten zetten mag je dat “altijd feest” vrij
letterlijk nemen. Gelukkig maar dat jullie leiders ook zo graag plezier maken.
Uit je dak gaan in het bengels lokaal zijn ervaringen om nooit te vergeten!
Uiteraard moeten we af en toe ook wel eens wat rustig aan doen. We kunnen
niet elke dag in de voetbalgoals klimmen. Of wel Milo? En we kunnen niet elke
dag met de voordeur vechten. Hé Jack? Want een avonturen toch. Kom dus
zeker naar de Chiro volgende week, zo kunnen we ons lijstje met straffe
verhalen en zotte kuren nog heel wat kilometers langer maken.
We kijken er al naar uit!
Jullie enthousiaste leiders,

Sander, Willem, Sten
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Siuuuuu
Hey hongerige aapjes
We zijn ondertussen al twee maanden bezig. Wat een dolle pret hebben
we al gehad, hehe poe poe! We begonnen het jaar met elkaar te leren
kennen en kampen te bouwen. Het verhaal over in de vijver
“zwemmen” is niet volledig juist maar wel iets om te onthouden (he
Keanu;)). Onze filmavond was ook zeker geslaagd. Over de eerste tien
minuten van de film hebben jullie zwijgrecht gekregen, voor de rest
mogen jullie alles vertellen over spiderman en zijn chickie. Dat we Kielse
ratten in onze groep hebben, is nu ook al duidelijk. Al had Beerschot wel
beter gewonnen!! Dat volledig ter zijde, hebben we er toch nog een
feestje van gemaakt met zotte snacks.
Over wat we verder gaan doen mogen wij nog niet veel vertellen, maar
dat zullen jullie zelf wel zien als jullie elke zondag rwina komen zetten.
Over het weekend mogen wij al wel wat kwijt. Namelijk, dat het
programma al af is en het een zot weekend gaat worden. Ten tweede
dat we een zotte locatie hebben en ten derde dat het voor velen het
eerste weekend zal zijn.
Soit genoeg gebbabeld. Geen woorden maar daden, we zien jullie snel
weer! Xxx
Jullie dappere strijders
Leider swakke, Dizzy Dylan en Joren de krijger van de goden.
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Beste Toppers,

De eerste 2 maanden van het nieuwe chirojaar zijn al voorbij gevolgen. Jullie
leiders zijn enorm blij met de groepssfeer op dit moment. We genieten van
elke zondag en zijn blij als jullie goedlachs op de Chiro aankomen. We maken
plezier, kunnen lachen met elkaar en hebben het naar ons zin. Ook zetten jullie
je enorm hard in op zondag tijdens de programma’s, waarvoor een
welgemeende dankjewel.

Jammer genoeg hebben we afscheid moeten nemen van leider Quinten. Hij
heeft het enorm druk met zijn gevechtsporten en kon daar de Chiro jammer
genoeg niet mee combineren. Toch zijn we heel blij dat hij bij ons was tijdens
de eerste maanden. Allowiejo!

Enkele dingen zijn ons al opgevallen:

-

Liam is een komisch talent.

-

Kirubel fiets op olympisch niveau.

-

Youssef zijn GSM is plat.

-

Kamiel had bijna 2 ouderbezoeken aan zijn been.

-

Kai de benen heeft van een bodybuilder.

-

Adriaan niet de sterkste is in afvallerke.

-

Jullie de twee tofste leiders van heel de leidingsploeg hebben.
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We horen jullie nu al vragen: maar leider, wat staat er ons de komende 2
maanden te wachten? Wel, in het weekend van Halloween plannen we een
toffe filmavond. Ook zullen we met kerstmis een tof kerstdiner organiseren.
Lekker samenzijn, goed eten en pakjes opendoen zullen die avond centraal
staan. Ook is het bijna tijd voor de eerste zondag met een andere Chiro (lees:
meisjeschiro). Leider Yannick heeft uitstekende contacten met een naburige en
toffe (lees: knappe) Chiro (nogmaals, lees: meisjeschiro). Die zondag zullen
jullie uit je comfortzone moeten komen om contacten te leggen met anderen.
Het belooft een knaller te worden, aanwezig zijn is de boodschap!

Laat ons deze lijn doortrekken, we zijn tof gestart!

Drie kussen van jullie geliefkoosde leiders,

Jasper en Yannick
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Beste toppers ,

Eerst en Vooral aan alle die dit lezen proficiat aan alle
die dit niet lezen… GEEN PROFICIAT!
De eerste 2 maanden van het jaar zijn alweer voorbij
gevlogen ze zijn zelfs zo snel gegaan dat wij nog niet
eens doorhadden dat wij al bezig waren. En wat voor
een 2 maanden zijn het al geweest zo hebben we jullie al
warm kunnen maken voor het buitenlands kamp waar
iedereen jaloers op is dat wij kunnen gaan en zij niet
.
Want ooh ja wij hebben een mailtje binnen gekregen dat
we bij de gelukkige hier in België zijn die ons daar mogen
gaan amuseren!!
Zo na het goede nieuws te hebben overlopen hebben we
natuurlijk al wel wat gedaan dit jaar zo hebben we al
eens een klein beetje kennis gemaakt met de knuppel
alsook Hoboken (en de mooie meisjes ervan *wink ,
wink* Toon). Maar alsook hebben we eens bekeken wat
jullie nu eigenlijk allemaal bij hebben op een zondag en
laten we zeggen dat er wel wat rare dingen bijzitten
zoals grote elastieken en 2 jullie lezen het goed 2 Gsm’s!
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Bon, maar buiten dat hebben we ook al wat dingen gedaan deze 2 maanden en
staan er ook nog heel veel dingen op onze lijst die we willen doen. Zo hebben
we al een paar van jullie wat bijnamen kunnen geven he Barry , Trevor en mini
voor de rest zullen wij tegen het einde van het jaar wel bijnamen voor vinden
geen stress ;).
Maar genoeg over de bijnamen natuurlijk staat er nog wel wat op de planning,
veel gaan we jullie er nog niet van vertellen maar we kunnen al wel enkele
hints geven. Zo gaan we in November die film/ game avond houden! Alsook
zou ik ervoor zogen dat jullie al maar wat leren kaartlezen dit kan in deze
maanden wel eens heel belangrijk worden als jullie terug thuis willen geraken.
Maak jullie borst ook al maar wat nat voor wat hevigheid dat in jullie richting
kan komen en hevig spel is nooit ver verwijderd van ons (Net zoals de
befaamde knuppel).
Laten we er nog een jaar van maken die jullie nooit niet meer zullen vergeten!

Ps: begin jullie Engels en Deens al maar wat bij te werken, jullie gaan het nodig
hebben
Jullie geliefde leiders,
Brent en Bryan
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Gegroet Aspiranten en leiders in spe,

De eerste twee maanden zijn ondertussen al voorbijgevlogen.
Tussen al de regen en wolken waren er gelukkig ook regenbogen.
Al is het lokaal soms wat zielig en alleen,
Want meeste zondagen ziet hij niet iedereen.

Leider Maarten en leider Stijn doen dan zo hun best om programma te maken.
Dan zit de ene in Brussel om voor het klimaat te staken.
De andere zit dan bij zijn vriendin in weet-ik-veel-waar,
En de leiders op de chiro met hun handen in hun haar.

We hopen dat dit gedrag zich snel weer aanpast,
Want jullie zijn altijd op de chiro te gast.
(en anders halen we de paintballetjes uit de kast)

Nu staat er ook wel al veel programma gepland,
Wie weet gaan we wel eens naar het buitenland?
Want dat is volgens ons meestal wel plezant.
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Alle gekheid op een stokje. De leiders hopen dat jullie meer en meer aanwezig
zijn de komende chirozondagen. Er staat heel veel leuks gepland en we willen
niet dat jullie dat allemaal missen. We gaan sowieso de kas ook moeten
spekken, dus blijf jullie agenda goed in het oog houden. Wij zullen altijd op tijd
communiceren wanneer er speciale activiteiten plaatsvinden. Over het
algemeen zijn de leiders wel heel tevreden over jullie hoor
.

Met vriendelijke groet,

Leider Maarten en leider Stijn.
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Hoor wie klopt daar kinderen?
Zoals jullie allemaal wel weten is het bijna zes december. Dat betekend dat het
koud wordt buiten en er overal mandarijntjes in de etalages liggen, maar ook
dat er hoog bezoek komt, helemaal vanuit Spanje. Ook op onze Chiro zullen de
Sint en zijn vriend Piet een bezoekje brengen om te kijken of de kindjes wel
braaf zijn geweest dit jaar. Dus doe maar goed jullie best op school en luister
naar jullie leiders, want misschien neemt hij wel een verrassing voor jullie mee.
Het wordt een superleuke dag op de Chiro en laten we er voor zorgen dat de
Sint het ook naar zijn zin heeft, het is tenslotte zijn verjaardag.
Kom 5 December dus zeker naar de Chiro want de sint komt maar één keer per
jaar met zijn boot naar hier gevaren. Om de dag zo soepel mogelijk te laten
lopen is het voor de jongste drie afdelingen (Speelclub, Bengels en Rakkers)
Chiro van 14 tot 17u en voor de oudere afdelingen van 18 tot 20u30.
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Bij de Speelclub zijn er de volgende 2 maanden geen jarigen. Hopelijk hebben
jullie volgende keer meer geluk en is het wél feest!

Bij de Bengels is Isam de eerste die kaarsjes mag uitblazen. Hij wordt op 5
november 9 jaar, proficiat! Daarna is Liam aan het feest. Ook hij wordt op 18
december 9 jaar. Hopelijk wordt zijn verjaardagsfeestje een knaller, al twijfelen
we er niet aan. Als laatste bij de Bengels verjaart Ilyas. Later kan letterlijk niet,
hij verjaart namelijk op de laatste dag van het jaar. Een dubbel feestje dan,
gelukkige 9de verjaardag!

De eerste die aan het feest is bij de Rakkers is Tami. Hij wordt op 6 november
11 jaar. Op 7 december is Deniz aan het feest. Deze sterke jongeman mag ook
maar liefst 11 kaarsen uitblazen. Gelukkige verjaardag! Een dag later is Tobi
jarig. Deze krachtpatser wordt op 8 december 10 jaar oud. Op 22 december is
het tijd voor de laatste verjaardag bij de Rakkers van dit jaar. Kristan wordt dan
11 jaar. Geniet ervan!

Bij de Toppers is de eerste jarige Kamiel. Hij wordt op 29 november 12 jaar
oud! Het zal weer dik feest zijn bij de Toppers. Op 11 december is het tijd voor
de volgende gelukkige. Mohammed verjaart dan en wordt ook 12 jaar. Adriaan
sluit het rijtje en wordt op 13 december 13 jaar. Wat worden ze al snel groot!
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Bij de Kerels is er wel een heel speciaal duo: Jasper en Idriss. Zij worden
namelijk 14 jaar op dezelfde dag. Verder is dat niet zo’n gewone dag. Zij
verjaren immers allebei op de laatste dag van het jaar. Maak er een knaller van
jongens!

Bij de Aspiranten is enkel Miles aan het feest. Hij verjaart op 28 november en
wordt zo 16 jaar. Deze hunk zal sterk mogen blazen, wil hij alle kaarsjes ineens
uitblazen. Gelukkige verjaardag!
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Aii!! Leider Jasper is zijn fluitje kwijt gespeeld, helpen jullie hem om
het terug te vinden?

18

www.sentroem.be

Kleur jij deze stoere piraat in? Geef hem aan je favoriete leider als je
klaar bent, misschien heeft hij wel een verrassing in petto.
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Vriendschap, fijnheid scheppen vreugde
Als wij samen spelen gaan
Vriendschap, fijnheid scheppen vreugde
Als wij samen spelen gaan

Wees ludiek en stoei nu mee
Voel je in de groep oké
Wees nu lief en speel het spel
Van de vriendschap, weet je wel!
Vriendschap, fijnheid scheppen vreugde
Als wij samen spelen gaan
Vriendschap, fijnheid scheppen vreugde
Als wij samen spelen gaan

Alle kansen krijg je hier
Gun elkander veel plezier
Maak niet slechts een beetje lol
Schenk je vriendschap vreugdevol

Vriendschap, fijnheid scheppen vreugde
Als wij samen spelen gaan
Vriendschap, fijnheid scheppen vreugde
Als wij samen spelen gaan
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Dag iedereen,
Binnenkort is het weer zo ver! We gaan terug ZWEMMEN!!! Nadat we dit
anderhalf jaar niet meer hebben kunnen doen, zijn we blij dat we er eindelijk
teug aan kunnen beginnen. Voor sommigen onder jullie zal het misschien de
eerste keer zijn. Maar wij kunnen jullie verzekeren dat het een spetterende
dag gaat worden! De datum van het zwemmen is al bekend. Het zal doorgaan
op 21 november 2021, dit is dus gewoon op een zondag. Het zwembad waar
we naartoe gaan blijft nog even geheim, er komt uiteraard nog een brief aan
met alle nodige informatie op. Wij kijken er in ieder geval al naar uit, hopelijk
jullie ook!
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In de chiro dragen wij een uniform. Dit staat symbool voor het
samenhorigheidsgevoel binnen onze chiro. Naar de buitenwereld toe tonen we
zo ook dat we trots zijn tot deze groep te mogen behoren. Het uniform is dan
ook steeds verplicht te dragen tijdens de opening en de sluiting vanaf de
rakkers. Bij de speelclub en de bengels is dit nog niet verplicht, al mag dit
natuurlijk wel.
Ons uniform bestaat uit een T-shirt en chirobroek. Op koude dagen kan je
daarover een chirotrui dragen. Een T-shirt en chirotrui kan je bij ons
aanschaffen. Je bestelt deze simpelweg via onze website (www.sentroem.be)
en op zondag liggen deze op jou te wachten op de chiro.
Omdat we pas een nieuw uniform hebben, hebben we ook nog heel wat
oudere uniformen over. Deze kan je deze nog steeds kopen aan de helft van de
prijs. Uiteraard mogen deze ook nog steeds gedragen worden op zondag.
Onze prijzen:
T-shirt
Trui

Nieuw model
€10
€18

Retro model
€4
€9

Wij bieden ook 2de hands hemden, broeken, sweaters en T-shirts aan.
(Afhankelijk van de voorraad.) Daarvoor vragen we een kleine vergoeding van
2,5 per stuk.
Voor een chirobroek of chirohemd moet je naar chirowinkel de banier gaan.
Gegevens Banier:
Kipdorp 30
2000 Antwerpen
Tel: 03-202 24 71
Je kan bij de Banier ook bestellen en zelfs laten leveren via www.debanier.be.
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Sentroem’s Kroket & GO

... van oud naar nieuw...

Na het grandioze succes van vorig jaar staan wij dit jaar weer paraat als het
over kroketten gaat!
Chiro Sentroem wil het jaar mooi afsluiten met een kraakverse kroket &
oerlekkere oester ... of wat dacht je van een door de kookmoeders vers
bereide luxe pompoensoep? Als afsluiter een versgemaakte tiramisu? Mmm...
het water loopt al in de mond... Allemaal gecombineerd met een glaasje
heerlijk druivensap met of zonder bubbels !!
Af te halen op vrijdag 31 december 2021 tussen 12u en 16u
Waar? Chiro Sentroem, Oudestraat 81, Hoboken
Bestellen via de chirosite: Sentroem.be (voor maandag 27 december)
Lekkers op oudejaarsavond en/of nieuwjaarsdag:
........ x Luxe versgemaakte pompoensoep 1 liter € 6 = .................
........ x Oesters Zeeuwse creuse Nr. II 12 stuks in houten kistje € 19 = ..............
........ x Oesters Zeeuwse creuse Nr. II 25 stuks in houten kistje € 36 = ..............
........ x 6 Kaaskroketten (vers) van 70 gram € 11 = .................
........ x 4 Garnaalkroketten (vers) van 70 gram € 11 = .................
........ x Tiramisu – huisbereid / voor 2 personen € 6 = ................
........ x Cava Brut 0,75cl € 10 = ……………..
........ x Witte wijn – droog 0,75cl € 10 = ……………..
........ x Rode wijn 0,75cl € 10 = ……………..
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Ook in 2021 hebben wij met onze Chiro veel ‘kas-spek’ activiteiten moeten
schrappen! Om onze Chiro-werking betaalbaar te houden voor iedereen moet
er van alles georganiseerd worden. Als Chiroleiding vinden wij dat elk kind
recht heeft om naar de Chiro te kunnen komen! Vandaar deze actie – geniet
van al het lekkers met oudjaar & zo staan weer 100 kinderen klaar ... om op
kamp te gaan. Toch mooi, niet?
Concreet:
1. Kijk snel op sentroem.be & bestel (bij vragen bel naar de kroket-o-foon
0475 403 101)
2. Bevestiging met details van bestelling wordt gemaild (met uitnodiging
om vooraf te betalen)
3. Kom op oudejaarsdag 31 december tussen 12u en 16u alles ophalen
(pick & go)
Chiroparking oprijden - bij slecht weer wordt het tot aan de auto gebracht.

Geniet van de Feestdagen & van het lekkers
Veel dank, Chiroleiding Hoboken Sentroem

Tip van het jaar: steek je diepvriezer vol kroketten en geniet er nog van in 2022
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Dit jaar zullen de leiders van Chiro Sentroem een
kraampje uitbaten op de gezelligste Kerstmarkt van
Hoboken

Vrijdag

17 december

18 – 22 u
Kioskplaats

Hoboken

Kom ons zeker eens opzoeken – De leiders wensen
jullie graag persoonlijk Zalige Kerstdagen toe
Hartverwarmende drankjes staan klaar!

Democratische prijzen – de winst gaat volledig naar onze Chiro-werking
Chiro, een warm hart voor iedereen!
25
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Zondag 7 november
Speelclub: De appel valt niet ver van de boom.
We kijken vandaag of dit klopt.
Bengels: Er was eens…
Rakkers: Rakkers got talent!
Goocheltruccen direct naar de finale
Toppers: Haters zijn maar praters
drinken veel waters
Kerels: Op zoek naar de aflossing.
Aspiranten: dday, normandie
vechten om ons land
Zondag 14 november
Speelclub: Nog 3 maanden tot Valentijn.
Wie van de speelclub heeft al een cadeau?
Bengels: KOEKOEK!!!
Rakkers: Groepke Rwina
We breken essen af.
Toppers: lijpe chickie ouleh
poook pokpokpok
Kerels: Leider ik ben moe.
Aspiranten: winx club
Probeer de kracht te voelen, voel de stem van de natuur.
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Zondag 21 november

Zwemmen 1: info op pagina 22.

Speelclub: Het leger is enkel voor de strengste.
Warm jullie thuis maar alvast op!
Bengels: Wat een gekke professor.
Rakkers: De chap spelen
Wie overleeft het langst?
Toppers: de mannen van de undercover
Niet te vinden
Kerels: Is het nog ver?

Avondchiro tot 19u

Aspiranten: whats 9+10
ik mis vine

Avondchiro tot 20u30

Avondchiro tot 19u30
Avondchiro tot 20u

Zondag 28 november
Speelclub: Vinden we dan nu wel echt die schat?
Hopelijk kunnen jullie allemaal goed zoeken.
Bengels: We bouwen een team!
Rakkers: Take me higher!
Kaarsje blaas ofwa
Toppers: Battren
Haal u neven
Kerels: Free for all
who will win
Aspiranten: Brrrr
ijskoud a mattie

Avondchiro tot 19u
Avondchiro tot 19u30
Avondchiro tot 20u
Avondchiro tot 20u30
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Zondag 5 december
Speelclub:
Bengels:
Rakkers:
Toppers:
Kerels:
Aspiranten:

Hij komt!
Hij komt!
De lieve goede sint.
Meer info op pagina 15!

Zondag 12 december
Speelclub: Op de 346 dag van het jaar,
staat hopelijk iedereen van de speelclub klaar!
Bengels: Wortel versus rendier.
Rakkers: Squid game
Alleee gast!!!
Toppers: Imposter
AMOGUS
Alleen avondchiro van 17u30 tot 19u30
Kerels: Waar zijn we nu?
a whole new world
Alleen avondchiro van 17u30 tot 20u
Aspiranten: wat een mooie dag
het is koud en ik haat exames
Alleen avondchiro van 17u30 tot 20u30
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Zondag 19 december
Speelclub: De winter komt eraan.
Hopelijk kunnen we een sneeuwman maken.
Bengels: Wat doen die kalkoenen hier?
Rakkers: Bende van Jan de Lichte
Maffiadinge enzuu
Toppers: Dripping ice
dripped out
Alleen avondchiro van 17u30 tot 19u30
Kerels: Van zuid tot oost.
aardrijkskunde 10 op 10
Alleen avondchiro van 17u30 tot 20u
Aspiranten: Kerstontbijt!?
lekkere kerststronk
Alleen avondchiro van 17u30 tot 20u30

Avondchiro tot 19u

Zondag 26 december
Speelclub:
Bengels:
Rakkers:
Toppers:
Kerels:
Aspiranten:

Geen chiro!
Prettige feesten!!
Gelukkig nieuwjaar!!
Hopelijk zien wij jullie 9 januari terug!
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OPGELET: AVONDCHIRO! (vanaf rakkers)
De eerste 2 zondagen van de maand is het nooit avondchiro. Alle andere
zondagen wel! (Dat wilt zeggen dat het dus vanaf de 15de van de maand
avondchiro is.)
Avondchiro betekent dat de chiro niet stopt om 18u voor rakkers en ouder. Na
18u eten ze samen hun boterhammen op en spelen ze nog een paar spelletjes.
De laatste zondag van iedere maand is nog iets specialer. Dan vragen we om
€5 mee te nemen zodat we samen iets lekkers kunnen eten. (Frietjes, pita of
misschien zelfs eens zelf koken.)
Bij avondchiro is de chiro dus gedaan om 19u voor rakkers, 19u30 voor
toppers, 20u voor kerels en 20u30 voor aspiranten.
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Noteer de volgende data alvast in jullie agenda:

21 november

Zwemmen 1

5 december

Sint op bezoek

17 december

Leiding op Kerstmarkt

31 december

Kroket&Go

5 en 6 maart

Mosselsouper

26 juni

Slotzondag

4 tot 14 augustus

Kamp

7 tot 14 augustus

Kamp speelclub
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Speelclub

Bengels

Robbe Eerdekens
0468/10.44.41
Toon Gibens
0491/93.04.33
Lars Verbaenen
0470/48.41.48
speelclub@sentroem.be

Sander Senten
0491/52.04.91
Sten Wouters
0470/36.67.83
Willem Gibens
0468/32.17.67
bengels@sentroem.be

Rakkers

Toppers

Dylan Eichinger
0476/78.17.26
Jarne Buysse
0472/09.37.85
Joren Vandenbruaene
0487/90.77.20
rakkers@sentroem.be

Jasper Coenegrachts
0497/68.01.78
Yannick Van Malderen
0488/63.76.42

Kerels

Aspiranten

Bryan De Feyter
0475/59.80.35
Brent Tuyteleers
0472/21.45.12
kerels@sentroem.be

Maarten Gibens
0468/27.45.46
Stijn Van Bael
0499/74.64.50
aspis@sentroem.be

toppers@sentroem.be

Véébéé’s
Jan Vanden Branden
0475/40.31.01
Othman Jadam Raso
0474/55.05.00
groepsleiding@sentroem.be

Technische Ploeg
Tom Segers
0495/48.54.10
info@sentroem.be
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