SPEELCLUB
16/09

Ninove Speelstad !  ZIE WEETJES

23/09

Ken jij de grootste geheimen van leider Seppe al? Of het nieuwe liefje van
leider Ruben? Vandaag kom je het allemaal te weten bij de super, mega
zotte speelclubbers-kennismakings-spelletjes. Als je nog vriendjes hebt die
naar de Chiro willen komen, breng ze gerust maar mee.

30/09

Bij een nieuw Chirojaar hoort ook een nieuw lokaal. Jullie mogen vandaag
jullie creativiteit boven halen om ons lokaal wat op te vrolijken. Breng
gerust maar een poster of andere dingen mee om het lokaal op te fleuren.

07/10

Ben jij benieuwd hoeveel bladeren de bomen al hebben laten vallen? Of
nog beter, wat een speelclubber allemaal kan doen met die bladeren? Je
komt het allemaal te weten want vandaag gaan we naar het BOS. Om
13u(stipt) aan de lokalen met stevige stapschoenen

14/10

We gaan nog eens genieten van de laatste zonnestralen op onze snoet en
tonen dat het plein van Meerbeke het plein van de speelclubber is!!!

21/10

De leiders hebben een super spannende ontdekking gedaan. Op de Chirozolder lag diep verscholen onder het stof een echte oude schatkaart, met zo
een stippellijn en een groot rood kruis op. Deze spannende zoektocht mag
je zeker niet missen.

28/10

HALLOWEEN: OEHOEH tijd van enge spoken en boze geesten. …maar ken jij
spookje ARTHUR al? Van hem moet je zeker niet bang zijn, hij wil zelfs graag
met jullie een spel spelen!

Rakkers
16/09

Ninove Speelstad !  ZIE WEETJES

23/09

Overgang  ZIE WEETJES

30/09

Maak die vuile neusgaten maar leeg, vandaag gaan we namelijk op
verkenning door Meerbeke en maken gebruik van onze neus! *snif* *snif*

07/10

Vandaag spelen we op een mengsel van cement, kalk, zand, water met
kiezel enz. dlǝᴉusdǝlǝu

14/10

Basoan jolasean/Jugando en el bosque/sa pagdula diha sa
kalasangan/spelen in het bos; stevige schoenen en kledij die vuil mag
worden is een must! 13u (stipt) aan de lokalen!

21/10

Echte mannen jagen op hun voedsel! Vandaag gaan we koken met de
natuur, Grrrr, oeka oeka boeka!

28/10

Verassing! Nee verrasing! Wacht nee verasing! Of was het nu toch
verrassing? In ieder geval, spanning verzekerd!

Toppers
16/09

Ninove Speelstad !  ZIE WEETJES

23/09

Overgang  ZIE WEETJES

30/09

Vernsaping , of was het nu versassing of eerder verassing?

07/10

Zuid-west-noord-oost koken

14/10

Pleinen in spel of eerder pleinspelen toch

21/10

Droppppppping, doe die stapschoentjes maar aan…

28/10

Halloween is m’n favoriete feest we verkleden ons in een griezelbeest,…
We spelen een groot halloweenspel!

Kerels
16/09

Ninove Speelstad !  ZIE WEETJES

23/09

Voorbereiding van het weekend: de beentjes trainen! Allen aanwezig voor
een fantastische fietstocht!

30/09

Bekomen van vorige week: saunaken doeeen.

07/10

DRIE DAAGSE: AANWEZIGHEID = VERPLICHT --> extra bericht volgt nog.

14/10

Durfspielerei.

21/10

Een grote verrassing.

28/10

JENEVERVERKOOP: AANWEZIGHEID = VERPLICHT --> extra bericht volgt nog.

Aspi’s
16/09

Ninove Speelstad !  ZIE WEETJES

23/09

lokaal kennismaken en met elkaar opruimen!

30/09

Escaperoom

07/10

De slimste Aspi ter wereld!

14/10

Sniberto’s fitnessclub

21/10

Dude Perfect

28/10

Bekomen van Flos Fever

WEETJES
NINOVE SPEELSTAD: Op het dokter Hemerijckxplein komen vandaag
alle jeugdbewegingen van Ninove samen om zich te amuseren. Het
centrum van Ninove wordt voor een volledige namiddag omgetoverd
tot een groot speeldorp met een heleboel animaties, initiaties,
workshops, knutselfabriekjes, kindershows, springkastelen en nog
veel meer randanimatie! OPGELET De leden worden om 13uur aan
de chiro verwacht.
UNIFORM: Misschien vraag je je wel af waar de leiding en de andere
chirojongens die leuke uniformen vandaan halen. Wil je ook laten zien dat
je bij de chiro zit, dan kan je terecht in de Banier, Molenstraat 65 te Aalst.
Ook zijn er chiropulls en t-shirts van onze chiro te verkrijgen, vraag uitleg
bij leider Ben!

INFORMATIE: Als er vragen zijn kan u steeds onze hoofdleider
bereiken of de leiding van uw zoon zijn afdeling. Gsm nummers en
email-adressen vindt u zoals altijd op onze site.
www.Chiro-sjaloom.be

- www.chiro-sjaloom.be -

