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Voorwoord
Liefste Chirovrienden

Het nieuwe Chirojaar is weer van start gegaan. We hopen dat we het
Coronavirus stilletjes aan achter ons kunnen laten en dat dit jaar
weer vlot zal verlopen. Plezier zal sowieso gegarandeerd zijn! Zoals
velen al weten, zijn we vorig jaar met de bouw van ons nieuwe lokaal
begonnen. Daarom gaat onze Chiro nog steeds door aan het oude
gemeentehuis van Massenhoven.
We zijn weer volop bezig met het organiseren van onze jaarlijkse
evenementen, die dit jaar hopelijk terug normaal kunnen doorgaan.
Hou zeker onze facebookpagina in de gaten om van al onze laatste
nieuwtjes op de hoogte te blijven! Bij vragen kunt u natuurlijk ook de
leiding aanspreken.
Naar jaarlijkse traditie hebben we ook dit jaar afscheid moeten
nemen van enkele leiding. Voor Stan, Ward, Stef, Sterre en Cedric
eindigde het Chiro-avontuur vorig kamp. Het goede nieuws is dat we
natuurlijk ook een aantal nieuwe leiding hebben mogen
verwelkomen: Sabrina, Vic, Emma, Lieza, Gaétan en Pek zullen dit
jaar het beste van zichzelf geven!
In ons Chimake zult u kunnen mijmeren over het voorbije kamp, u
zult de leiding per groep leren kennen en aan het einde vindt u, zoals
gewoonlijk, de wist-je-datjes en nog enkele spelletjes.

Veel leesplezier!
De leiding
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Sloeberkamp
De sloebers op kamp in Zutendaal dat was…

met z’n allen aan één
heeeeele lange tafel eten!

om ter mooist de bungalow
versieren.

een vettige dag houden
met verf en modder.

op dagtocht gaan.

terugkomen van
dagtocht en zien dat er
2 springkastelen waren
om op te spelen.

heel laat opblijven aan het
kampvuur.

leiding krijgen van de 2 oudste
groepen.

Dankjewel sloebers voor dit
fantastische jaar!!!!
XXX
Sterre, Charlot en Kato

om ter gekst op de foto staan!
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Speelclubkamp
Nu het nieuwe Chirojaar begonnen is, hopen we dat jullie deze
hoogtepunten van het kamp nog herinneren…
- plassen achter de tent
- de rakwi’s lastig vallen tijdens de platte rust (voor voetbal of
kampen bouwen)
- ons afragen waar Joyce gebleven is (Seppe, Ena en Jutta zijn ook
tijdens het kamp verdwenen)
- tattoos tekenen en op ons lichaam plakken
- spelen op het springkasteel
- met onze slaapzakken in het gras gaan liggen om naar muziek te
luisteren
- afzien op het blotevoetenpad, maar beloond worden met
frietjes nadien
- dierengeluiden nadoen op dagtocht toen we een famillie
roofvogels zagen of op grassprietjes leren fluiten
Hopelijk hebben jullie zelf nog honderden andere herinneringen en
verhalen om nooit te vergeten en om met anderen te delen. Jullie
waren een topgroep!
Tot op de Chiro,
xxx Ena, Gilles, Ignace
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Rakwikamp

Dag Rakwi’tjes en keuteltjes!
Het kamp is nu al 2 maanden achter de rug maar
toch voelt het als de dag van gisteren! Hopelijk
hebben jullie er hard van genoten! We missen jullie
geroep en getier, geravot en zelfs jullie rare vragen
zoals :
- Is een pauw een reptiel?
- Moet ik nu een KW of een regenjas
meepakken?
- Hoelaat is het middag?
- Moet mijn RUGzak op de grond of op mijn rug?
- Komen uw schoenen uit een schoenenwinkel?
- ….
Maaaar rakwi’s, we hebben nog 1 vraagje…: “Can I
get a HOOOYAAAH ?!”
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Titokamp
Tito’s,
Jullie waren een zalige groep op kamp. Wij hebben nog enkele mooie
herinneringen die we even willen ophalen met jullie!
Om te beginnen, tijdens het 24-uren spel hadden we nooit gedacht
dat jullie zo’n sterke sjorconstructie gingen neerzetten én er de hele
nacht op zouden doorbrengen… De meesten onder jullie hadden zelfs
nog nooit gesjord! Ook de dagtocht was fantastisch! Eerst met de
fiets naar het aquapark met luchtkussens op het water, daarna nog
frietjes gaan eten om uiteindelijk met een volle buik aan tafel te
zitten op de kampplaats…
Wij hebben er van genoten! Veel plezier in jullie nieuwe groep dit
jaar
Groetjes,
Wannes & Stan
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Ketikamp
Jooooo Keti’s, beelden zeggen meer dan 1000 woorden, dus blik even
terug op dit mooie en oh zo onvergetelijke kamp!
PS.: mede mogelijk gemaakt door de wegwerpcamera x

MERCIMERCIMERCIMERCIMERCIMERCIMERCIMERCIMERCIMERCIMERCIMERCIMERCI – Ben & Helen
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Aspikamp
Liefste aspi’s
Bedankt voor het fantastisch kamp in Zutendaal! Wij hebben er
enorm van genoten en wensen aan de laatste jaar aspiranten maar
ook de eerste jaars nog een fantastisch jaar bij jullie nieuwe leiding.
Of ze ons jaar gaan kunnen verbeteren, ik hoop het voor jullie maar
het zal niet simpel zijn. Super hard willen wij jullie bedanken voor
geweldige momenten die we nooit zullen vergeten. Rakke, Sab, Get,
Wokke, Tokke Beton, Robin Papillon, Max, Rosse Voenk, Margo,
Memoeke & Lauke Beton nen dikke dikke merci!
Salut en de kost, Ce & Warre

PS: Zo ne stevige piramide maken ze nimeer xxxxxxx
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Kookiekamp
Koken in Zutendaal, dat is…
… tomaten snijden
… soep kruiden
… frieten bakken
… ijsjes uitdelen
… kippen uitbenen
… afvalputten schuppen (als je een schup kan vinden)
… elke dag schuiven met het menu
… de aspi’s hun tent leeghalen
… gaan winkelen
… extra gaan winkelen
… nog gaan winkelen
… afgaan in de gotcha
… veel te laat opblijven (zeker Lotte)
… veel te vroeg opstaan (behalve Lotte)
… elke dag tien teken weghalen
… een beetje zagen over de leiding
… een beetje zagen over elkaar
… daarna veel lachen met elkaar én met de leiding
… goudvis Bert-José verzorgen met Joris
… Werner of Kevin zoeken om het gas aan te steken
… den Benny (onze koelwagen) vullen
… den Benny leeghalen
… den Benny op slot doen tegen nachtelijke hongertjes
… meezingen met Bart Peeters in de douche
… smullen!!!
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Emma stelt zich voor…
Leeftijd: 18 jaar
Woonplaats: Massenhoven
Studies: Interieurarchitectuur
Jaren in Chiro: 12 jaar
Leiding over: Sloebers
Heb je nog hobby’s naast de Chiro?
- Ja! Ik dans meerdere keren in de week en in mijn vrije tijd ben ik
graag bezig met fotografie en reizen!
Waar zie je jezelf binnen 10 jaar?
- Hopelijk heb ik een leuke job die me ook de kansen biedt om
veel te reizen. Verder verwacht ik alleen te wonen of samen
met (hopelijk ;)) een toekomstige vriend waarmee ik een
misschien al een kindje heb? Op Chirokamp ga ik nog graag mee
als kookie!
Wat is het ultieme Chirolied?
- Het Bivaklied uiteraard!!
Wat zijn je sterktes en zwaktes?
- Bij mij kan je altijd terecht en zal ook altijd een luisterend oor
bieden! Soms ben ik wel een beetje perfectionistisch…
Wat is je leukste Chiroherinnering?
- Nachtje door op de tent met Sabrina! Uiteraard ook nog veel
meer, te moeilijk om te kiezen! ☺
Welke levenswijsheid zouden jouw leden nooit mogen vergeten?
- Durf je grenzen verleggen!
Dilemma’s
Leiding zijn
Leefweek
Nachtje doorhalen
Doop
Tweedaagse

Lid zijn
Kamp
Slapen
24-uren spel
Nakamp
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Lieza stelt zich voor…
Leeftijd: 18 jaar
Woonplaats: Massenhoven
Studies: Kinderzorg
Jaren in Chiro: 3 jaar
Leiding over: Sloebers

Heb je nog hobby’s naast de Chiro?
- Naast de Chiro dans ik samen met Emma.
Waar zie je jezelf binnen 10 jaar?
- In een gezellig huisje met tuintje, veel liefde en een goede job.
Wat is het ultieme Chirolied?
- Het bivaklied
Wat zijn je sterktes en zwaktes?
- Ik ben een zeer zorgzaam persoon, maar ik kan ook wel
overbezorgd zijn. Ik ben ook een creatief iemand en samen met
Emma en Pek gaan we kei leuke activiteiten doen!
Wat is je leukste Chiroherinnering?
- Het bezoekje bij de alpacaboerderij!
Welke levenswijsheid zouden jouw leden nooit mogen vergeten?
- Alleen kun je vaak net iets sneller, maar samen kom je veel
verder!
Dilemma’s
Leiding zijn
Leefweek
Nachtje doorhalen
Doop
Tweedaagse

Lid zijn
Kamp
Slapen
24-uren spel
Nakamp
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Pek stelt zich voor…
Leeftijd: 19 jaar
Woonplaats: Zandhoven
Studies: ICT en Administratie
Jaren in Chiro: een half jaar
Leiding over: Sloebers
Heb je nog hobby’s naast de Chiro?
- Ik heb geen hobby maar in mijn vrije tijd leer ik programmeren
of gamen.
Waar zie je jezelf binnen 10 jaar?
- Ik zeg je eerlijk, het maakt me een beetje bang om te weten dat
ik over een klein decennium 29 jaar oud zal zijn en dat mijn
jeugdjaren ten einde lopen, maar ja ''aan al het moois komt een
einde''. 10 jaar geleden heeft iemand mij dezelfde vraag gesteld
en toen zei ik tegen die persoon dat ik binnen 10 jaar een
familie zou hebben, maar dat is niet gebeurd, tien jaar is heel
kort, dus ik denk dat ik binnen 10 jaar hetzelfde zal zijn zoals nu.
Wat is het ultieme Chirolied?
- Het bivaklied.
Wat zijn je sterktes en zwaktes?
- Ik kan goed samenwerken met de anderen en ik zal ervoor
zorgen dat iedereen van hun tijd bij ons geniet. Ik kan me soms
moeilijk concentreren.
Wat is je leukste Chiroherinnering?
- De affiches voor de Kermisfuif gaan plakken met de leiding.
Welke levenswijsheid zouden jouw leden nooit mogen vergeten?
- Stop met pesten.
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Vic stelt zich voor…
Leeftijd: 18 jaar
Woonplaats: Massenhoven
Studies: Handel
Jaren in Chiro: 12 jaar
Leiding over: Speelclub
Heb je nog hobby’s naast de Chiro?
- Naast de Chiro speel ik nog voetbal in Zandhoven.
Waar zie je jezelf binnen 10 jaar?
- Ik hoop een leuke job te hebben en ik zou graag kookie zijn.
Wat is het ultieme Chirolied?
- Mijn favoriete Chirolied gaat over een toverbal
.
Wat zijn je sterktes en zwaktes?
- Ik kan goed overeenkomen met iedereen en ik ben zo veel
mogelijk positief. Mijn zwakte is dat ik soms een beetje moe
kan zijn.
Wat is je leukste Chiroherinnering?
- Zoveel mogelijk baksaucisse eten.
Welke levenswijsheid zouden jouw leden nooit mogen vergeten?
- Geniet van het leven. Hakuna matata.
Dilemma’s

Leiding zijn
Leefweek
Nachtje doorhalen
Doop
Tweedaagse

Lid zijn
Kamp
Slapen
24-uren spel
Nakamp
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Sabrina stelt zich voor…
Leeftijd: 17 jaar
Woonplaats: Zandhoven
Studies: Vliegtuigtechnieken
Jaren in Chiro: 11 jaar
Leiding over: Rakwi’s

Heb je nog hobby’s naast de Chiro?
- Nee
Waar zie je jezelf binnen 10 jaar?
- Ik hoop in het leger als piloot of vliegtuigtechnieker in een
ander land op missie.
Wat is het ultieme Chirolied?
- Hét ultieme Chirolied is het bivaklied!
Wat zijn je sterktes en zwaktes?
- Voor sfeer en gezelligheid kan er altijd op mij
gerekend worden! Planning en op tijd komen,
daar moet ik zeker nog aan werken.
Wat is je leukste Chiroherinnering?
- Het nachtspel in 2020 met Kato in het bos in
Oplgabbeek. Samen de 2 stoer mannen aan ’t
uithangen maar toch een beetje schrik hebben
Welke levenswijsheid zouden jouw leden nooit mogen vergeten?
Dilemma’s
Leiding zijn
Leefweek
Nachtje doorhalen
Doop
Tweedaagse

Lid zijn
Kamp
Slapen
24-uren spel
Nakamp
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Gaétan stelt zich voor…
Leeftijd: 18 jaar
Woonplaats: Massenhoven
Studies: Ondernemen en marketing
Jaren in Chiro: 7
Leiding over: Rakwi’s
Heb je nog hobby’s naast de Chiro?
- Ik ga vaak karten en soms loop ik ook.
Waar zie je jezelf binnen 10 jaar?
- Ik zou het heel leuk vinden als ik mijn vaste job heb bij de
politie. Dit is iets waar ik al heel lang van droom.
Liefst wil ik ook heel veel van de wereld gezien hebben om
mooie herinneringen te hebben voor later.
Wat is het ultieme Chirolied?
- De wereld is een toverbal!
Wat zijn je sterktes en zwaktes?
- Ik ben iemand die niet bang is om zijn handen vuil te maken en
ik kan mij heel hard inleven in bepaalde momenten. Echter
neem ik soms iets te impulsief een beslissing die af en toe wel
eens fout lopen.
Wat is je leukste Chiroherinnering?
- De volleybalmatchen op kamp waar iedereen tot het uiterste
ging.
Welke levenswijsheid zouden jouw leden nooit mogen vergeten?
- Deelnemen is belangrijker dan winnen!
Dilemma’s
Leiding zijn
Leefweek
Nachtje doorhalen
Doop
Tweedaagse

Lid zijn
Kamp
Slapen
24-uren spel
Nakamp
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Inschrijvingsavond

INSCHRIJVINGSAVOND 17 oktober
Voor zij die staan te popelen om hun kind in te schrijven
voor aankomend Chirojaar…

Dit kan op ZONDAG 17 OKTOBER

van 13u tot 14u

én van 17u tot 18u

Heb je nog vragen
over onze Chiro?

De leiding staat tijdens de
inschrijfmomenten klaar om al jouw
kleine en grote vragen te beantwoorden!
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Uniform
Je hebt maar één blik nodig om te weten: dat is Chiro. We zien er
allemaal anders uit maar toch is het duidelijk dat we samen horen en
dat is nu net waarom we voor een uniform kiezen. We voelen ons
verbonden met mensen over heel Vlaanderen. Als we op zondag een
andere Chirogroep tegenkomen met hun beige broekjes of rokjes,
dan voelen we een grote verbondenheid. We hechten veel belang
aan het uniform omdat het een deel van onze identiteit is en omdat
we fier zijn dat we in de Chiro zitten. Bij de jongsten verwachten we
dat de ouders hier mee op toekijken maar daar hebben we alle
vertrouwen in . Bij de oudere groepen zal er op ludieke wijze een
kleine straf worden toegekend. In de winter of bij koud weer is een
lange broek toegestaan. Het uniform is van uitstekende kwaliteit en
moet daarom enkel worden vervangen als de leden eruit groeien.
Normaal gezien krijgen ook alle leden die mee op kamp gaan na het
kamp een T- shirt, dus enkel de leden die voor het eerste jaar in de
Chiro komen moeten zich buiten een broek ook nog een T-shirt
aanschaffen.
Wat kost zo’n uniform?
T-shirt kindermaat: 20 euro
T-shirt grote maat: 22 euro
Korte broek/rok kindermaat: 33 euro
Korte broek/rok grote maat: 36 euro
Trui kindermaat: 33 euro
Trui grote maat: 36 euro
Hemd kindermaat: 33 euro
Hemd grote maat: 36 euro
Waar kan ik alles kopen?

Vorig jaar hebben we ook
onze eigen trui ontworpen!
We hebben de truien liggen
van 7-8 jaar tot XL. Deze trui
kost €20.

Je kan heel het uniform bij De Banier kopen. (www.debanier.be) Wij
bieden enkel nog kamp T-shirts en onze eigen Chirotrui aan.
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Bouw
Ons nieuwe Chirolokaal krijgt meer en meer vorm! Het onderdak ligt
er op en vanaf 6 september zullen de werkmannen van de gemeente
het metselen van de gevelsteen verder op zich nemen. De
vrijwilligers blijven elke zaterdag hun handen uit de mouwen steken
en kunnen hierbij nog steeds alle hulp gebruiken! Verder worden ook
de binnenmuren gevoegd, de ramen opgemeten, etc.
We willen nogmaals alle vrijwilligers enorm bedanken voor al hun
hulp!
Gezocht:
Gemotiveerde ouders, sympathisanten, oud-leiding,… die graag hun
handen uit de mouwen steken! Elke zaterdag van 8u – 16u op ‘den
bouw’ van Chiro Massenhoven.
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Sloeberleiding
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Speelclubleiding
Hey Speelclubbers
Wij willen jullie van harte welkom heten in onze groep dit jaar. Bereid
jullie al maar voor op zondagen die overlopen van plezier,
kattenkwaad en avontuur.
Jullie zijn een gekke bende en daar gaan wij als leiding maar al te
graag in mee, wat ongetwijfeld tot onvergetelijke momenten zal
leiden.
Velen onder jullie waren vorig jaar nog Sloeber dus wij zullen voor
jullie even uitleggen wat het inhoudt om Speelclub te zijn.
- Bij de speelclub ga je nieuwe spelletjes leren spelen!
- Bij de speelclub ben je niet meer de kleinste op de Chiro. (de
speelclub worden ook wel de keti’s van de lagere school
genoemd)
- Speelclubbers hebben gele sjaaltjes op kamp en mogen een
beetje later gaan slapen!
Kortom, Jullie worden groter en wij maken de Chiro zo dat jullie er
optimaal van kunnen genieten maar het leuke en vertrouwde van de
Chiro blijft gewoon hetzelfde.
Zodat jullie ons al een beetje beter kunnen leren kennen hebben wij
een spelletje voorbereid. 2 waarheden en 1 leugen. Zo meteen kan je
over ons steeds 3 stellingen lezen, en daarvan is er ééntje gelogen.
Het is de bedoeling dat jullie raden welke stelling vals is, en zo weten
jullie meteen iets meer over ons. Hier is een voorbeeld…
(in de speelclub-leiding zitten 0 meisjes, wij zijn gecombineerd de
oudste leidingsploeg dit jaar, wij werken alle drie voor de
Massenhovense Maffia)
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Victoire (Vic voor de vrienden) P. Junior Daenen:
* Ik start mijn eerste jaar als leiding
* Ik kan goed een alpaca nadoen
* Ik ben eerder deze zomer ontvoerd en daardoor kon ik niet mee op
kamp
Dr. Gunterson G. Michiels (also known as Gilles):
* Toen iemand in mijn famillie dood ging kwam ik erachter dat ik
famillie was van Victoire
* Ik ben minstens 4 keer blijven zitten
* ik heb een ‘speelclub’ tattoo op mijn been
Wannannannes (Wannes afgekort) Fade Away Vandereycken:
* Ik kan raketten bouwen en lanceren
* Ik heb twee katten die hun eigen populaire Youtube kanaal hebben
* Ik ben al van alle leeftijdsgroepen leiding geweest (sloeber,
speelclub, rakwi, tito, keti, aspi en nu ook groepsleiding)

Tot op zondag x
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Rakwileiding
Allerliefste Rawki’s,
Hopelijk zijn jullie er

allemaal klaar voor… want
we vliegen samen een
bangelijk Chirojaar in!!
We zullen onze krachten
moeten bundelen om er
een

jaar van te

maken maar wij zijn er
zeker van dat dat met
jullie fantastisch goe gaat
lukken!!
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Titoleiding

 Verantwoordelijk
 Goede student
 Schoenenverslaafd

 Praat te veel
 Creatief
 Mama van de groep

 Speelvogel
 Fashion queen
 Chille Chiroleider
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Ketileiding
KIEKEBOE Keti’s!
Zoals jullie ondertussen wel al gemerkt hebben en op de foto kunnen
zien, zal dit een jaar vol girl power en ongetrouwde echtgenoot zijn!
Nadat we vorig jaar de sloebers hard gemaakt hebben, is het nu tijd
om ook van jullie de ultieme Chirovrouwen (en mannen) te maken.
Jullie weten niet wat jullie te wachten staat…
X Kato & Charlot
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Aspileiding
Kleine keuteltjes worden grote keutels!!
Aspi’s, hou jullie stevig vast want dit jaar wordt een knaljaar !!

Leider Dilan

&

Leidster Ena
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Bier-, wijn- en bingo-avond
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Fuif

28

Spaghettidag
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Wist je dat…
…het nieuwe jaar alweer gestart is?
…het kamp dus 2 maanden geleden is?
…we al enorm uitkijken naar het volgende kamp?
…we afscheid hebben moeten nemen van leiders Sterre, Stef, Cedric,
Stan en Ward?
…we er nieuwe knallers bij hebben gekregen?
…dit Gaétan, Sabrina, Emma, Pek, Lieza en Vic zijn?
…zij veel zin hebben in hun eerste leidingsjaar?
…we terug Tettenkotconcerten gehad hebben?
…de rakwi’s soms domme vragen kunnen stellen?
…zij bijvoorbeeld dachten dat een pauw een reptiel is?
…een pauw een vogel is?
…we terug een bingo avond en een fuif organiseren?
…we 2 springkastelen hadden op kamp?
…we dit jaar terug een startdag doen?
…de rakwi’s heel goed zijn in ‘Can I get a OOOHYEAAH?!”?
…heel de refter dan stil was wanneer we dit riepen?
…hij ook agressief kan worden van tomaten?
…de leiding graag kiekeboe speelt?
…Kato en Ena niet zo goed zijn in kubben?
…Charlot en Dilan altijd van hen winnen?
…Charlot ook graag slaapzakken steelt?
…dit het laatste wistje-datje is?
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Spelletjes
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Contactlijst
Sloeberleiding
Emma Sterkens
0493 50 26 78
Emma@chiromassenhoven.be
Lieza Coppens
0494 81 70 07
Lieza@chiromassenhoven.be
Pek (Tetnyrot) Un
0489 89 28 99
Pek@chiromassenhoven.be

Speelclubleiding
Gilles Michiels
0485 33 31 75
Gilles@chiromassenhoven.be
Wannes Vandereycken
0492 75 99 67
Wannes@chiromassenhoven.be
Vic Daenen
Vic@chiromassenhoven.be
0470 19 17 95

Rakwileiding
Sabrina Nayci
0470 39 59 00
Sabrina@chiromassenhoven.be
Ben Donckers
0491 64 77 88
Ben@chiromassenhoven.be
Gaétan Engelen
0472 86 52 67
Gaetan@chiromassenhoven.be

Titoleiding
Lander Vanminsel
0491 43 66 24
Lander@chiromassenhoven.be
Helen De Wulf
0496 60 38 97
Helen@chiromassenhoven.be
Ignace Van Reusel
0471/29.51.54
Ignace@chiromassenhoven.be

Ketileiding
Charlot Van den Bogaert
0483 61 38 89
Charlot@chiromassenhoven.be
Kato Janssens
0474 76 76 87
Kato@chiromassenhoven.be

Aspileiding
Dilan Van Linden
0488 14 00 50
Dilan@chiromassenhoven.be
Ena Walschaerts
0493 62 16 88
Ena@chiromassenhoven.be
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Groepsleiding
Dilan Van Linden
0488 14 00 50
Dilan@chiromassenhoven.be
Wannes Vandereycken
0492 75 99 67
Wannes@chiromassenhoven.be
Charlot Van den Bogaert
0483 61 38 89
Charlot@chiromassenhoven.be

Volwassen begeleider
Werner Sterkens
0494/56.02.63
vb@chiromassenhoven.be
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Kalender
September
19/09: Startdag
26/09: Chiro
Oktober
1/10: Bier-, wijn- en bingo-avond
2/10: Kermisfuif
3/10: Familiezondag
10/10: Chiro
17/10: Chiro + inschrijvingsavond
24/10: Spaghettidag → familiezondag
31/10: Halloween op de Chiro
November
7/11: Chiro
14/11: Familiezondag
21/11: Chiro (Christus Koning)
28/11: Chiro
December
5/12: Chiro (Sinterklaas)
12/12: Chiro
19/12: Chiro
26/12: Familiezondag
Januari
2/01: Familiezondag
9/01: Chiro (Driekoningen)
16/01: Chiro
23/01: Chiro
30/01: Chiro (Schaatsen)
34

