
 

 

 

 

Hoort wie klopt daar kinderen, hoort wie klopt daar? Het is een vreemde zeker 
die verdwaald is zeker? Jaja onze goedheilige man komt ook dit jaar weer langs 
zelfs bij de Aspi’s van Woluwe. Welke toffe en lekkere dingen er allemaal in de 
zak van Zwarte Dennis zitten komen jullie hier te weten! 

 

Op 2 november trekken SintNicklaas en Zwarte Dennis naar het park om de 
ganzen te voederen. Zwarte Dennis probeert om         
een gans te pakken te krijgen en op een bord           
te leggen. 

 

 

 

Aangezien de rondreis van SintNicklaas en Zwarte Dennis bijna van start gaat 
oefenen ze op zondag 9 november hun oriëntatiegevoel door op verplaatsing te 
gaan spelen.  

 

Na hard gewerkt te hebben op de aspiration, organiseert Zwarte Dennis op 16 
november voor alle kindjes een filmavond met filmpjes van het geweldige kamp.  
’s Morgens zal SintNicklaas de mis opdragen aan chiro Woluwe (meer info in ‘in 
de marge’). 

 

Op 22 november maakt Zwarte Dennis zijn wereldberoemde 
spaghetti. Iedereen is van harte welkom om mee te komen 

eten en ook te helpen met afwassen ;). De dag nadien is 
SintNicklaas last van zijn maag en last hij een pauze in.  



 

30 november is het tijd om het paard van SintNicklaas,            
Slecht weer vandaag, te gaan ophalen bij de boer.        
Maar hier gebeurt een verschrikkelijk bedrog en het is                 
aan de Aspi’s om dit bedrog te ontdekken zodat             
SintNicklaas aan zijn tocht kan beginnen.	  	  

	  

Vandaag (7 december) zullen jullie SintNicklaas en Zwarte Dennis moeten delen 
met alle andere groepen. Zorg maar dat jullie braaf zijn geweest en zet een 
schoentje thuis klaar. 

 

Zaterdag 13 december maakt de sint even plaats                             
voor de kerstman op de kerstmarkt. Maar niet 
getreurd zondag 14 december zijn ze er al weer 
met een combo van bal&plein en ruwe spelen.  

 

 

Spijtig genoeg moeten SintNicklaas en Zwarte Dennis al terug naar Spanje en is 
het 21 en 28 december geen chiro. Maar iedereen is natuurlijk welkom 31 
december – 1 januari in Ons Huis om samen met ons nieuwjaar te vieren!	  

	  

Veel succes met jullie examens, een zalige kerst en een gelukkig nieuwjaar!	  

	  

 


