
AMEZEIDA



IN DE MARGE 
 

 
 
Hallo allemaal, 
 
Wij willen jullie bedanken voor jullie aanwezigheid op ons spaghettifestijn. 
Wij hopen dat jullie genoten hebben van een lekkere spaghetti, en dankzij 
jullie is onze groepskas weer wat aangedikt. Bedankt!  
 
De feestdagen 
Op zondag 24 en 31 december geven wij geen chiro, zodat iedereen 
ten volle van de feestdagen kan genieten. Op zondag 7 januari 
hervatten we het zondagse gebeuren! Dan gaan we met alle leden drie 
koningen zingen dus wie wil mag verkleed als koning naar de chiro 
komen. We wensen alle leden en hun familie een spetterend Nieuwjaar en 
een schitterend 2018 !  
 
Witlooffestijn 
Wij organiseren dit jaar samen met de dorpsraad het witlooffestijn dat 
plaats vindt in Ons Huis op zondag 4 februari. Jullie zijn allemaal welkom! 
 
Kamp 2018 
Dit jaar gaat het kamp door in Wuustwezel. Wij willen er zeker van zijn dat 
iedereen meekan, daarom geven wij nu al de datum mee: 21-31 juli 2018.  
 
Vele Nieuwjaarsgroeten,  
De leiding 
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LIEDJE VAN DE MAAND: JANUARI 
 

DE WERELD IS EEN TOVERBAL 

 

De wereld is een toverbal, 

geen mens weet hoe hij worden zal,  

maar één ding dat weet iedereen:  

je kunt het niet alleen. 

Refr.:   Dus zullen we er samen iets van moeten maken de 

wereld is een mooi maar werklijk ding, dus zullen we er 

samen iets van moeten maken, hé, hé, hé, hé, kom maar 

in de kring. 

Bekijk een keer de wereldkaart,  

een mens is toch iets beters waard,  

je ziet dat het een puinhoop is,  

zo gaat het zeker mis. 

We praten zus,  

we praten zo,  

we roepen ach en wee en oh,  

maar wil j'elkaar echt goed verstaan,  

dan doe je er iets aan. 

  



LIEDJE VAN DE MAAND:  FEBRUARI 
 

TUIMELING 

Ben je bijna uitgekeken?  

Denk je: wat heeft het voor zin?  

Tijd om frisse moed te kweken, maak een flinke tuimeling.  

Voel je vrij tussen je vrienden,  

blijf niet langer vreemdeling.  

Tracht die vlam snel weer te vinden, maak een flinke tuimeling!   

Refr.  Tuimel, tuimeling, schud jezelf dooreen. Gooi alles 

ondersteboven, laat het vuur in jou niet doven. Tuimel, 

tuimeling, smijt jezelf erin. Gooi alles ondersteboven, blijf 

er rotsvast in geloven!  

 

't Chirowerk is vaak geen pretje,  

soms wordt het een marteling.  

Geef dan vlug jezelf een zetje, maak een flinke tuimeling.  

Voel je hartslag hevig bonken,  

zonder spoor van hapering. Laat die gloed weer hevig vonken, maak een 

flinke tuimeling! 



HAPPY BIRTHDAY!! 
 

Manon  Rakwi   11/01 

Lotte  Aspi    20/01 

Eline   Speelclub 31/01 

Falke  Rakwi   11/02 

Rita   VB    20/02 

Ahmed  Speelclub 20/02 

Arno   Leiding  20/02 

Lara   Tito    23/02 

Witte  VB    24/02 

  
  

 



  TIJD OM TE SPELEN    

Zoek de 10 VERSCHILLen 

 

LOS DE REBUS OP.  

…………………………………………… 

……………………………………………

…………………………………………...  



 



Liefste aspi's,  

Voor januari - februari krijgen jullie voor de zondag een sms met wat we zullen doen.  

Groetjes jullie allerliefste leiding.  

      

Mette    Ulle     Arno 

 

 

 

 

 



Leidingsploeg 2017 – 2018 

Speelclub:  
 
Aurore Vroome   Sander Geerkens   Amelie Chanet 
Driewilgenstraat 10   J. Monnetwijk     Korenveld 69 
3071 Erps Kwerps   1932 SSW    1932 SSW 
04 75 82 35 06   04 92 63 50 68     04 99 30 62 99   
     (hoofdleiding) 

Rakwi: 

Lore Geerkens    Nils Van Reusel   Chloe Ockerman 

J. Monnetwijk 4   Leuvensesteenweg 149  F. Smoldersstraat 6 

1932 SSW    1932 SSW     1932 SSW 

04 87 33 67 54   02 721 20 01    04 94 32 21 71 

Tito: 

Vince Van Eeckhaute   Matilde Sybertz   Charlotte Tossyn 

Leuvensesteenweg 363  Kleine Daalstraat 12   Moeshof 21 

3070 Kortenberg    1930 Zaventem   1932 SSW 

04 74 44 60 67   04 92 84 89 44    04 70 54 35 54 

Keti: 

Lore De Mars    Jules Sybertz    Yelka Ockerman 

J. Monnetwijk 13   Kleine Daalstraat 12   F. Smoldersstraat 6 

1932 SSW    1930 Zaventem   1932 SSW 

04 86 16 30 34    04 96 88 10 47   04 95 92 88 39 

          (hoofdleiding)  

Aspi: 

Ulrik Van Hecke   Matthew Verheesen   Arno Vancraenenbroeck 

Kleine bosstraat 60   Bosrankstraat 15   Billaststraat 13 

1932 SSW    1930 Zaventem   1820 Steenokkerzeel   

02 720 09 46    04 93 53 81 28   04 98 30 10 12   

  

 


