’t Fientje
Oktober-november
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Voorwoord
Liefste Chiromeisjes
Beste ouders

Nu de zomervakantie voorbij is, zijn wij helemaal klaar voor het nieuwe
Chirojaar! We zijn weer paraat om elke zondag samen met jullie te ravotten en
plezier te beleven. Toch hebben we ook tijdens de vakantie niet stilgezeten:
Net zoals de voorbije jaren deden we ook weer dit jaar mee met de
druivenstoet waarbij wij de prijs “beste ambiance” hebben gewonnen. We
mogen trots zijn op deze prestatie! Daarom willen wij jullie bedanken voor jullie
enthousiasme en talrijke opkomst.
We zijn er zeker van dat ook dit jaar een super-de-max Chirojaar wordt. Dat
kan ook moeilijk anders met 21 toffe leidsters die niet kunnen wachten om jullie
zondagnamiddagen op te vullen met knotsgekke spelen, leuke uitstappen en
spannende avondactiviteiten.
We hopen jullie met het Fientje zo goed mogelijk op de hoogte te houden van
al

onze

Chiroactiviteiten.

In

dit

boekje

vind

je

onder

andere

de

contactgegevens van de leidingsploeg, de algemene afspraken en wat
informatie in verband met de uniformen. Mocht je nog vragen hebben, aarzel
dan niet om iemand van de leiding te contacteren. Wij helpen jullie graag
verder!
Hopelijk staan jullie net zoals ons te springen voor het nieuwe jaar! Wij zijn er
alvast klaar voor en wachten jullie met veel plezier op aan de lokalen!
Tot zondag! De leidingsploeg,
Laurine, Astrid, Annelies, Estelle, Lisa, Lise, Noa, Annika, Alice, Ilke, Klara, Lissa,
Lina, Amelie, Emma, Louise, Kato, Laure, Manon, Zoë en Sterre
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Leidingsploeg 2021-2022
Hoofdleiding
Astrid Baus
0474 11 30 63

Estelle Vergeylen
0494 68 64 51

Kadeekes
Alice De Moraes
0468 27 38 64

Astrid Baus
0474 11 30 63

Lissa Coenen
0490 64 59 60

Speelclub
Sterre Verlinden
0468 29 88 60

Lise Heyrbaut
0468 33 93 46

Zoë Deraemaeker
0478 52 43 82
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Kwikken
Emma Brankaer
0471 78 15 37

Louise Van Bever
0498 74 21 21

Lisa Corten
0471 67 65 45

Manon Orban
0499 81 53 91

Tippers
Laure Hartoch
0477 73 75 13

Amelie Vaneeckhout
0491 36 78 54

Kato Brankaer
0488 53 48 94

Ilke Baus
0489 08 10 16

Lina Bernaerd
0495 75 95 00

Tiptiens
Annika Vermeir
0470 35 65 76
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Aspi’s
Annelies Van Exem
0479 70 30 57

Estelle Vergeylen
0494 68 64 51

Akabe
Noa Van Laere
0470 64 51 13

Laurine Vaneeckhout
0493 53 58 56

Klara Vandeuren
0499 61 97 21
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Belangrijke data
Ook dit jaar organiseren wij enkele grote
Chiroactiviteiten. Hier vinden jullie de grote
evenement voor ons komend Chirojaar.
Specifiekere data voor oktober-november
staan verder in dit Fientje. Duid al onze
evenementen alvast aan in je agenda!

❖ Vrijdag 22 oktober is het ‘De dag van de jeugdbeweging’. Die dag mag je in
je chiro-uniform naar school, Joepieeeee!!! De scouts en de chiro van Overijse
organiseren, ook weer een leuke lasershooting met snack en drankje. Verdere
info volgt!
Zondag 24 oktober is het dan ook geen chiro.
❖ Op zaterdag 13 en zondag 14 november organiseren we ons eetfestijn Hasta la
Pasta! Die dag kan je met je hele familie in Ter IJse komen smullen van
verschillende zelfgemaakte pasta’s. Verdere info volgt nog!
❖ Zoals elk jaar, zullen we in mei op uitstap gaan met de hele Chirogroep. Waar
we dit jaar naartoe gaan houden we nog even geheim. We kunnen wel al
vertellen dat onze uitstap in de maand mei zal plaatsvinden.
❖ We sluiten het Chirojaar af met een grote barbecue, die we samen met de
Scouts organiseren. Tijdens deze BBQ kan je je inschrijven voor het kamp.
Bovendien kan je die dag ook met al je vragen over het kamp terecht bij je
leiding en de hoofdleiding! Traditiegetrouw vindt de barbecue plaats op het
einde van het schooljaar (eind juni/begin juli). Ook hierover houden we jullie
tijdens het jaar zeker nog op de hoogte.
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❖ Kadeekes, speelclub, kwikken en tippers, gaan dit jaar op binnenlands kamp
naar locatie X (jullie komen dit te weten op de eindbarbecue). Kwikken en
tippers gaan van 22 juli-31 juli op kamp, kadeekes en speelclub van 25 juli-31
juli.
❖ Tiptiens en aspi’s gaan op buitenlands kamp. We vertrekken 1 juli en keren
terug op 11 juli. Meer informatie en het land waar we naartoe gaan, komen
jullie te weten op de infodag die zal plaatsvinden in de chirolokalen op vrijdag
15 oktober om 19u.
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Algemene afspraken
❖ Het inschrijvingsgeld voor een heel jaar Chiroplezier bedraagt €25. Dit geld
gaat hoofdzakelijk naar de verzekering van je dochter. Deze verzekering
gebeurt via de algemene verzekering van Chiro Nationaal.
Om je dochter in te schrijven dien je zowel de online inschrijvingstool in te
vullen, waarvan de link terug te vinden is op onze site (chirooverijs.be), als
het inschrijvingsgeld te storten naar het chirorekeningnummer BE40 7360
4033 2563 met als mededeling: Inschrijvingsgeld 2021 + naam kind + groep
kind. Indien een van deze twee dingen niet gebeurt, is uw kind niet
ingeschreven en ook niet verzekerd. Inschrijven kan ten laatste tot en met
31 oktober.
❖ Een doorsnee Chirozondag begint om 14u en eindigt om 17u. Probeer
steeds op tijd te komen zodat wij na de formatie onmiddellijk kunnen
beginnen spelen.

❖ Om mee te kunnen gaan op kamp moet je minstens 12 keer naar de Chiro
geweest zijn. Wie geen 12 keer aanwezig was, kan helaas niet mee. Wie 12
keer of meer kwam, nemen we daarentegen met veel plezier mee op ons
superleuke kamp. Met deze regel willen we ervoor zorgen dat de kinderen
een hechte groep vormen voor ze op kamp vertrekken.

❖ Wij willen jullie graag vragen om jongere kinderen na de Chiro bóven op de
Ramberg (aan de lokalen) af te halen en niet beneden op de parking. Zo
hebben wij een beter overzicht over de kinderen die naar huis vertrekken
en proberen we te vermijden dat kinderen alleen naar huis gaan of lange
tijd alleen op de parking moeten wachten.
❖ Op de laatste zondag van de maand is het geen Chiro. Zo kunnen jullie een
bezoekje brengen aan je oma en opa, verre tantes en nonkels, …. Let wel
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op: het zou kunnen dat er uitzonderlijk wel eens Chiro wordt gegeven op de
laatste zondag van de maand (door leidingsweekends, vakanties en
dergelijke). Lees daarom steeds het programma na in het Fientje en houd
de facebookpagina in de gaten.
❖ Als je een keertje niet kan komen, verwittig dan op tijd je leidsters. Zo weten
zij voor hoeveel kinderen ze een activiteit moeten voorbereiden. Hun
telefoonnummers kan je in het Fientje en op de site vinden.

❖ We vragen jullie om steeds in perfect uniform naar de Chiro te komen. Op
de volgende bladzijde hierover meer informatie.

❖ Geld is in de Chiro echt overbodig, je hebt het er niet nodig. Wij voorzien
steeds een vieruurtje op zondag, dus ook snoep of koekjes hoef je niet mee
te nemen, tenzij je natuurlijk graag wil trakteren voor de hele groep!

❖ Wanneer wij op pad gaan, staat veiligheid steeds voorop. Wanneer er een
avondactiviteit op het programma staat waarbij de kinderen op straat
komen, trekken we daarom steeds onze blitse fluovestjes aan. Wanneer er
een fietstocht op het programma staat, vragen wij met aandrang uw kind
te voorzien van een fietshelm. Ook op kamp is het gebruik van een fietshelm
verplicht. Kinderen die niet uitgerust zijn met een fietshelm zullen bij
fietsactiviteiten helaas niet kunnen deelnemen. Op deze manier hopen we
nog net dat ietsje veiliger aan het verkeer te kunnen deelnemen.
❖ Als je met specifieke vragen zit voor de hoofdleidsters, aarzel dan niet om
hen aan te spreken of te bellen. Je kan ook een mailtje sturen naar

chiro-

overijse@hotmail.com. Weet dat enkel de hoofdleiding toegang heeft tot
dit adres. Je kan er altijd terecht met vragen, problemen of positieve noten.
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❖ Op

onze

website

www.chirooverijse.be

vind

je

alle

informatie over onze Chirowerking. Ook het Fientje en
nieuwtjes kan je bekijken op onze site.
❖ Nieuwe foto’s worden niet meer op onze site geplaatst,
maar

op

onze

Facebookpagina

(https://www.facebook.com/chirooverijse?fref=ts).Wij
nodigen jullie van harte uit om deze pagina te liken.

Wat verschijnt er allemaal op deze Facebookpagina?
•

Foto’s: zowel de foto’s van de voorbije kampen (binnenlands en
buitenlands) als de foto’s die tijdens ons Chirojaar genomen worden,
zullen hier systematisch op verschijnen. Ouders die geen Facebook
hebben, zouden normaal ook de foto’s kunnen bekijken.

•

Nieuwtjes: interessante weetjes, eventuele persberichten

•

Zoekertjes

•

Promo’s voor onze evenementen: foto’s, filmpjes…
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Uniform
Waar je ons ook tegenkomt, je kan ons steeds herkennen aan onze kleren:
blauwe sweaters, beige broekrokjes of rokken, bordeaux T-shirts, gekleurde
sjaaltjes. Het zijn de symbolen van dezelfde grote Chirofamilie. Ze drukken onze
verbondenheid uit. Én met onze Chirokleren laten we ook zien dat we
gelijkwaardig zijn: dezelfde outfit, geen onderscheid door rang of stand en
geen uiterlijke tegenstellingen. Bovendien zijn het kleren die lekker vuil mogen
worden en waarin iedereen kan ravotten. Het dragen van het uniform telt voor
jong en oud!
Tegen begin november zou iedereen in perfect uniform naar de Chiro moeten
komen. Voor T-shirts, sjaaltjes en embleempjes kan je terecht in onze eigen
Chirowinkel (in het speelclublokaal (geel)). Voor een rok of pull moet je naar
de Banier tenzij je er een bij ons tweedehands koopt!
Op onderstaande tekening heb je een overzichtje van alle kledingstukken die
gedragen moeten worden (broekrok of rok met embleempjes, sweater, T-shirt
& sjaaltje).

Onze Chiro heeft ook een kleine tweedehandswinkel voor uniformen. Je kan
er Chirokledij in goede staat kopen en verkopen voor €15. Let wel op: we
nemen geen T-shirts en oude Chiropulls (het oude model) meer over.
Voor meer info kan je steeds terecht bij uniformverantwoordelijken Lissa en
Zoë.
Ter info: Adressen ‘de Banier’: Leuven, J.P.Minckelerstraat 17, 3000 Leuven 016 29 97 84 Brussel, Kolenmarkt 85, 1000
Brussel 02 511 44 31
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Kamp!
Graag willen wij alle Chiromeisjes bedanken die mee waren op ons spetterend
Binnenlands Chirokamp in het prachtige Poederlee! Dankzij jullie werd het
weer een onvergetelijke versie.
Hieronder staan alvast enkele foto’s om na te genieten, de vele andere foto’s
vind je terug op onze facebookpagina.
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Iets vergeten?
Ook dit jaar heeft de chiro nog enkele verloren voorwerpen van op kamp. Kom
zeker eens een kijkje nemen bij de verloren voorwerpen. De eerste
Chirozondagen zullen we buitenstaan met de verloren voorwerpen. Eind
oktober schenken we alles wat niet is opgehaald aan spullenhulp.

Embleempje
Alle kindjes die dit jaar mee waren op kamp, krijgen een speciaal
empbleempje om op hun chirorok te naaien. Degenen die hun embleempje
nog niet gekregen hebben, krijgen het zeker één van de eerste
chirozondagen!
Een dikke dankjewel aan leidster Farah voor het ontwerpen van ons superstoer
kampaandenken!
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Algemeen programma
Hier geven we wat meer uitleg bij de speciale activiteiten in oktober en november.
Lees zeker ook nog eens het programma van je eigen groep na!
❖ Zondag 17 oktober: Vriendjesdag. Op Vriendjesdag mag iedereen
vriendinnetjes meenemen naar de Chiro die de Chiro nog niet kennen. Als ze
het leuk vonden, kunnen ze zich inschrijven zodat ze ook de volgende
zondagen met ons kunnen meespelen!
❖ Vrijdag 22 oktober: Dag van de jeugdbeweging. Op deze dag trekt iedereen
die in een of andere jeugdvereniging zit in uniform naar school of naar het
werk. Ook jij mag je uniform aantrekken om aan héél de school te laten zien
dat je van Chiro Overijse bent! Na een lange schooldag kunnen jullie komen
lasershooten met de leidsters, joepie! Verder info volgt!
❖ Zaterdag 13 en zondag 14 november: Hasta la Pasta. Dit weekend kunnen jullie
samen met familie en vrienden van enkele pastavariëteiten komen smullen in
Ter IJse op onze ‘Hasta la Pasta’. Zowel zaterdagavond als zondagmiddag
kunnen jullie kiezen uit enkele heerlijke zelfgemaakte pastaschotels.
Zondagnamiddag is er daarom géén Chiro. Meer info vind je op de site en de
facebookpagina.
❖ Zondag 21 november: Christuskoning. Dat vieren we met een Chiromis in de
Sint- Martinuskerk van Overijse. We spreken af om 10.45u aan de kerk (voor de
mis van 11u) in perfect uniform. Ook je ouders, grootouders en vrienden zijn van
harte welkom! De misviering zal ongeveer tot 11u duren. Daarna gaan we al
spelend verder feestvieren aan de lokalen. Je ouders mogen je om 13u weer
komen ophalen aan de Chirolokalen.
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Liedjes van de maand
Vlaggenlied
(Het vlaggenlied zingen we aan het begin van elke formatie en elke ochtend
op kamp)
Als de vlaggen, in de wind, in de wind
Zijn we fleurig, en gezwind en gezwind
Steeds paraat tot de daad
Voor elkanders kameraad
Daar klinkt ons lied
Door bos- en wandelwegen
Ons fiere kerelslied, de Chirojeugd, ooh ooh ooh ooh
Wij trekken ongestoord door sneeuw en regen
Alleen de dapperen
Stappen men ons mee
Tadadada, tshing boem peut peut

Avondlied
(Het avondlied wordt aan het einde van elke formatie gezongen en op kamp
zingen we het elke avond)
O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, heer, verlaat ons niet!Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze bee
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vree.
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Hieronder volgt het programma per groep!
Neem zeker een kijkje want af en toe wijkt dit
af van het algemene programma!
Tot zondag!
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Welkom in Circus Kadeekus!
Circus Kadeekus staat voor 2 maanden op de Ramberg. Wij zijn nog
op zoek naar fantastische acrobaten, clowns en danseressen!
Zo 10 oktober: De circusdirecteur wilt jullie zijn nieuwe dieren tonen! Komen
jullie kijken van 14u-17u op de Ramberg?
Zo 17 oktober: Breng jullie vriendjes mee naar Circus Kadeekus! Het is
vriendjesdag van 14u-17u op de Ramberg!
Vrij 22 oktober: Het is dag van de jeugdbeweging! Jullie mogen op school
gaan pronken met jullie Chiro-uniform. Na een lange schooldag zijn jullie
welkom om te komen lasershooten! Verdere info volgt!
Zo 24 oktober: Vandaag is het geen Chiro, want we hebben ons vrijdag samen
al heel hard geamuseerd!
Zo 31 oktober: De clowns zijn moe van de shows. Helaas, geen Chiro ☹
Zo 7 november: De acrobaten zijn ziek, we hebben dringend nieuwe
acrobaten nodig! Komen jullie ons helpen van 14u-17u op de Ramberg?
13 – 14 november: HASTA LA PASTA! Nodig jullie vriendjes en familie uit om
te komen smullen van onze heerlijke pasta in Ter Ijse!
Zo 14 november: Onze buikjes zijn zo rond gegeten dat we nood hebben aan
een rustdag, vandaag is er geen Chiro!
Zo 21 november: Onze grote slotshow gaat van start! Jullie worden verwacht
in de kerk om 10u45, jullie ouders mogen jullie om 13u weer komen ophalen
aan de Chirolokalen!
Zo 28 november: We moeten de slotshow nog opruimen, geen Chiro
vandaag!

Clown Lissa

Clown Alice
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Clown Astrid

Liefste speelclub,
Zijn jullie klaar voor het nieuwe jaar? Trek jullie mooiste uniform aan, warm jullie
stembanden al maar op en schud die dansbenen los! Wij hebben er alvast
suuuuuuper veel zin in!!!

10 oktober: yes, audities vandaag! Allen naar de Chiro van 14u tot 17u.
17 oktober: Hanne, Marthe en Gert zoeken verder naar een nieuw Klaasje met nog
meer audities en kandidaten! Jullie mogen allemaal een vriendje
meenemen naar de leukste Chiro van het land!
Chiro van 14u tot 17u.
22 oktober: Geen audities vandaag maar wel met je leukste outfit naar school want
het is dag van de jeugdbeweging! Daarna kunnen we de bootcamp
starten met een super toffe lasershoot. Verdere info volgt.
24 oktober: Helaas zitten Marthe en Hanne niet in hun container vandaag. Geen
Chiro.
31 oktober: Nog een extra weekje tijd om je voor te bereiden op de volgende audities.
Geen Chiro.
7 november: Kan jij de luisterbox vandaag overtuigen? Chiro van 14u tot 17u!

13-14 november: Onze kandidaten kunnen dit weekend hun buikje vullen met super
lekkere pasta want het is Hasta la pasta. Allen daarheen! Zondag is
het dan ook geen Chiro.
21 november: Voor de liveshows van start gaan hebben we een laatste generale
repetitie. Het is Christus koning waar we onze mooie stemmetjes
kunnen laten horen in de kerk en onze dansbenen losschudden tijdens
het volksdansen! We spreken om 10u45 af aan de kerk en om 13u
mogen jullie opgehaald worden aan de lokalen.
Tot op de audities lieve vrienden!

Lise
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3090 Overijse
Zoë

KWIKKEN!!!
Zijn jullie klaar voor dit monsterlijk leuk jaar? Zet je schrap want wij hebben
er heel veel zin in! Wanneer we nog eens luid kunnen schreeuwen KWIKKEN
OP HET DAK KRAK:
➢ Zondag 10 oktober: Laat het beest in je los op deze
fantastische Chiro dag → Chiro van 14u tot 17u
➢ Zondag 17 oktober: Breng al je gekste vrienden mee want
het is vriendjes dag → Chiro van 14u tot 17u
➢ Vrijdag 22 oktober: Kom dat zien, kom dat zien! Het is
vandaag Dag van de jeugdbeweging
. Ga allemaal in Chiro
kledij naar school en kom lasershooten achteraf!
➢ Zondag 24 oktober: Geen Chiro
➢ Zondag 31 oktober: Haal het monster in je boven want het is
HALLOWEEN. Helaas geen Chiro vandaag.
➢ Zondag 7 november: Chirooo van 14u tot 17u
➢ Zaterdag 13 tot zondag 14 november: Kom mee smikkelen van de
allerbeste pasta’s van de wereld op HASTA LA PASTA! Zondag is het geen
Chiro
➢ Zondag 21 november: In elk monstertje schuilt een prachtig hartje en dat
laten we vandaag zien → Christus Koning om 10u45 aan de kerk van
Overijse, erna vind je ons aan de lokalen om 13u
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TIPPERS <3 TIPPERS <3 TIPPERS
Allerliefste tippers,
Love is in the air! Wij kijken er alvast suuuuper hard naar uit om een
jaar lang samen met jullie te kunne roddelen over jullie crushes en om
er kei hard tegen aan te gaan! Zet deze datums maar meteen in je
agenda want dit wil je echt niet missen!!!

10 OKTOBER: Er hangt liefde in de lucht op de chiro! Kom jij je
droomjongen tegen? Ontdek het op de chiro van 14u tot 17u!
17 OKTOBER: We hebben even genoeg van al die jongens, tijd voor
girlpower. Neem al jullie BFF’s mee naar de chiro vandaag!
22 OKTOBER: Vandaag mogen jullie aan iedereen jullie sexy chirokleren
showen want het is dag van de jeugdbeweging!
24 OKTOBER: Wij laten een traantje vandaag… nee niet om een jongen
natuurlijk, geen chiro vandaag en wij missen jullie!
7 NOVEMBER: Tijd voor een feestje op de chiro vandaag! Zing luid de
leukste liefdesliedjes met ons mee van 14u tot 17u!
13-14 NOVEMBER: Jullie mogen jullie beste kookkunsten bovenhalen,
want jullie gaan dessertjes verkopen op hasta la pasta!
21 NOVEMBER: Jullie mogen vandaag jullie mooiste engelengezang laten
horen want wij gaan samen naar de kerk van 10u45 tot 13u!

WIJ KUNNEN ALVAST NIET WACHTEN!!!!!
Heel veel liefde van jullie liefste leidsters xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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ALLERLIEFSTETOFSTELEUKSTECOOLSTE TIPTIENS
Zet jullie schrap, want wij vliegen samen met jullie dit onvergetelijke
Chiro-jaar in tegen 500 km per uur!!!
De vraag is dus niet, zijn wij klaar voor het Chiro-jaar, maar is het Chirojaar wel klaar voor ons???
Zet al deze data als prioriteit in je agenda, want dit knaljaar wil je
èèèèèèècht niet missen

3/10: Vandaag gaan jullie jullie oren niet geloven, want vanaf vandaag
zijn wij officieel jullie leiding, wij zijn er zoooo klaar voor!!!

10/10: Yeeeesss, Chiro van 14u-17u, wij kunnen al niet wachten om onze
bff’kes alweer terug te zien!!!!

15/10: Jullie zijn samen met jullie mama en papa welkom in de
chirolokalen vanaf 19u, om te weten te komen waar wij op buitenlands
kamp gaan, exciteeeed!

17/10: Neem al jullie bff’kes mee naar de Chiro van 14u-17u want het is
vriendjesdag, woehoeeew!!!

22/10: Blaas iedereen op school omver in je allermooiste Chiro-uniform,
want het is dag van de jeugdbeweging!!!

24/10: Wij moeten onze bff’kes een week missen, trieeeest, geen Chiro
27/10-30/10: HET IS ZOVEEER, INLEEFWEEK, DAT WORDT
GENIEEEETEEEEN (info volgt nog)

7/11: Zelfs tijdens de vakantie zien we elkaar, yes!!! Chiro van 14u-17u
13/11-14/11: Hmmmmm, Hasta La Pasta, jullie zijn meer dan welkom om
te genieten van de beste spaghetti ooit & om alle borden te doen blinken
(afwassen, yes!)

21/11: Wij gaan met onze bff’kes op verplaatsing naar de kerk, Chiro van
11u-13u

28/11: Geniet van jullie vrije zondag, wij missen jullie, geen Chiro
Duizend kusjes van jullie leiding
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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JOEPIE JOEPIE JOEPIE!!!!!
Allerliefste aspis!! Zijn jullie klaar voor het ULTRA DE MAX LIT
ASPIJAAR??!! We starten de eerste 2 maanden al met elke week pure
fun, want aspis samen sterk!! We vliegen er al direct in met een
gemane inleefweek! Hopelijk zijn jullie allemaal te chaud!! Can’t wait
liefste vriendinnen!!!

Zondag 3 OKTOBER: STARTDAG VAN 14u-17u woehoeww

zondag 10 OKTOBER- VRIJDAG 15 OKTOBER: inleefweek yesket!!!!
Meer info volgt nog bbs xx

vrijdag 22 oktober: dag van de jeugdbeweging, allemaal komen
lasershooten, pjoew pjoew

zondag 31 oktober: geen chiro ☹

zondag 7 november: Fissa van 14U-17u!!

13&14 NOVEMBER: SMULLEN OP HET LEKKERSTE EETFESTIJN VAN
OVERIJSE EN OMSTREKEN: HASTA LA PASTA!!!

Zondag 21 november: van 10u45-13U chillen met priester Elia

Zondag 28 november: geen chiro ☹

Kusjes van jullie bffffffffffff’s

V.U. Astrid Baus, Bollestraat 66, 3090 Overijse

