
Speelclub programma september-december: 
 

zondag 15/09: Vandaag is het de eerste dag van ons super Speelclub-jaar! Maar wie is 
jullie leiding voor dit jaar? Dat komen jullie vandaag te weten! 
zondag 22/09: Zijn jullie het wel waard om een echte Speelclubber genoemd te worden? 
Vandaag dopen we jullie tot volwaardige Speelclubbers! Vergeet geen vuile kleren aan te 
doen! 
zondag 29/09: GEEN CHIRO: de leiding is op leidingsweekend! 
zondag 6/10: Hoe goed kennen jullie jullie eigen leiding al? Dit ontdekken we vandaag in 
het ‘leer-je-leiding-kennen’-spel  
Zaterdag 12/10: vandaag gaan we met z’n allen naar Stad Op Stelten. Om 13u45 aan de 
oude post verwacht! Hiervoor vragen we €1,50  
Vrijdag 18/10: Dag van de Jeugdbeweging, vergeet dus zeker niet jullie uniform aan te 
doen naar school! 
Zondag 20/10: Vandaag mogen jullie ons bewijzen hoe goed jullie al kunnen 
samenwerken tijdens het grote negentigminutenspel! 
Zondag 27/10: Om er een geweldig jaar van te maken, hebben we natuurlijk ook centjes 
nodig en die gaan we vandaag verdienen bij de financiële actie! Met hoe meer we zijn, hoe 
meer centjes we verdienen, hoe meer gekke dingen we kunnen doen!  
Zaterdag 2/11: Zin om jullie beentjes eens goed te strekken? Allen welkom op onze 
kinderfuif vanaf 19u - 20u30 in de fuifzaal (Sportlaan 2) 
Zondag 3/11: GEEN CHIRO! Door al dat dansen van gisteren zijn we zeer moe en slaapt 
de leiding lekker lang uit  
Zondag 10/11: Is het Mega Mindy? Of misschien LikeMe? Misschien eerder Rox? 
Iedereen welkom op onze Ketnet-pisquiz! 
Zondag 17/11: Ons lokaal kan wel echt eens een opknapbeurt gebruiken! Vandaag kleden 
we ons lokaal in hoe wij het willen! 
Zondag 24/11: Vandaag is het Kriko, jippie! Iedereen wordt om 9u00 in de kerk verwacht, 
in uniform! Daarna kunnen jullie ook smullen van heerlijke frietjes met paardenworstjes 
(meer info volgt)! 
Zondag 1/12: Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… De Sint komt ook naar 
de Chiro vandaag!  
Zondag 7/12: Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, Pasen… Vandaag vieren we elke 
feestdag!  
Zondag 15/12: Joepie, het is bijna Kerst! Dit vieren we op ons kei cool mega tof 
kerstfeestje! Eerst kijken we gezellig samen naar een film, om daarna heerlijk te smullen van 
de lekkere boterkoeken en chocomelk! Jullie moeten wel een cadeautje meebrengen ter 
waarde van maximum €5 en €1,50 voor vieruurtje!  
Zondag 22/12: GEEN CHIRO 
Zondag 29/12: GEEN CHIRO 
Zondag 5/01: GEEN CHIRO 
  
 



 
 
Kusjes jullie lieftallige  
Speelclubleiding! 


