
 
V.U.: Chiro St.-Anneke, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg 



Beste leden, ouders en sympathisanten! 
 

Een nieuw krantje, voor een nieuw semester! De feesten komen eraan en wij willen 

iedereen alvast een prettige Kerst wensen en een gelukkig nieuwjaar! 

 

Op 19 januari gaan we schaatsen! Iedereen brengt dus zijn mobib, 

handschoenen en €8 mee voor de inkom (vieruurtje is inbegrepen).  

 

Minibivak gaat dit jaar door het weekend van 15, 16 en 17 maart! 

Hierover volgt later nog een brief. Houd het weekend zeker vrij en zoals 

elk jaar zullen we ook de hulp nodig hebben van de ouders om naar de 

bivakplaats te rijden.  

 

De winnaar van onze tombola op spaghettifestijn is niemand minder daaaan 

*tromgeroffel*: Willem Defieuw! U zal gecontacteerd worden en zal uw prijs overhandigd 

krijgen!  

Het was weer een schitterende editie! Bedankt allemaal om hiervoor te zorgen. 

 

Hierbij ook nog eens ons rekeningnummer: BE24 7341 9805 7538 

Als je een overschrijving doet naar ons, gelieve dan ALTIJD de naam van het kind te 

vermelden én de reden van overschrijving, bv. inschrijving, kamp, trui…  

 

Een groot deel van de kampfoto’s staat al in de facebookgroep, maar via deze link zijn 

ze ook te zien: https://mega.nz/#F!iSw1nQJL!EFfB4z1YjP-KWOZCoAOjsg 

 

Wij zamelen nog steeds kleren in voor het goede doel, waarbij wij ook een extra 

zakcentje krijgen. Dus breng gerust oude kleren, knuffels, gordijnen, dekens, naar de 

lokalen, ipv ze weg te smijten! 

 

De Chiro is ook op zoek naar keukenhanddoeken, heb jij er liggen die stof liggen te 

vergaren, die je niet meer gebruikt of gewoon heel lelijk vindt? Dan kan je ons daar een 

groot plezier mee doen! 

 

Groetjes van de leiding 

 

 
 

 

 

https://mega.nz/?fbclid=IwAR12xtFSSwsaj5OA5CVCca7Z8bZDAekWK1RnEB4bwGzBX1m1E_mlF4QdxdE#F!iSw1nQJL!EFfB4z1YjP-KWOZCoAOjsg


Tintels 
19/01 
We gaan schaatsen! Allemaal komen dus met 8€, jullie MOBIB-abonnement en warme 
kleren. 

26/01 
Vandaag is er helaas geen chiro. Rust allemaal goed uit van het schaatsen en kom volgende 
week zeker. 

02/02 
Deze week is er terug chiro, maar op een heel speciale manier… 

09/02 
Ook deze week moeten wij jullie missen, maar niet getreurd. We zien elkaar snel weer. 

16/02 
Vandaag wordt een heel spannende dag… Allemaal komen dus om te ontdekken wat er zo 
spannend is. 

23/02 
We gaan ons verdiepen in de mysteries van het weer… 

02/03 
Het is bijna lente en daar moeten we ons op voorbereiden 

09/03 
Deze week geen chiro zodat jullie allemaal goed kunnen uitrusten voor het minibivak 

15/03-17/03 
Eindelijk is het minibivak daar! Vergeet jullie knuffels en een extra paar sokken (dat niet 
heelhuids terug moet komen) niet mee te nemen 

23/03 
De lente is gearriveerd. De vogeltjes fluiten en de bloemetjes beginnen te ontluiken. Maar 
wat doen wij? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Speelrakkers!!! 
 

19/01: Schaatsen!! neem zeker handschoenen, extra paar 

kousen, 8 euro en MIVB abonnement mee ;) 

2/02: samen is beter dqn alleen... 

16/02: we gaan de stad ontdekken! neem jullie MIVB 

abonnement mee :) 

23/02: hoe goed kunnen jullie ontsnappen? 

2/03: verrassing!!! 

15-17/03: Minibivak! 

23/03: Speelkwiks 0 - Speelrakkers 0 

 
Jullie leiding, 

Basma & Charlotte 
 

 

 

 

 

 

 



 

Keti2to! Hey ja jullie! 
 

Hoe ist? 

 

19 januari! Schaatsen! Breng €8 mee en handschoenen en sokken en je goed 

humeur en je vrienden en je ouders en sneeuw 

 

2 februari! De speelrakkers denken: samen beter dan alleen, maar wij zijn 

daar niet zo zeker van! Of wel? Of niet? Wel natuurlijk! 

 

16 februari! Wie zoekt, die vindt en wie niet zoekt, die vindt niksssssssss 

 

23 februari! We hebben iets voor te bereiden, wij niet, maar jullie! Dus kom 

talrijk!  

 

2 maart! We gaan de verrassing van de rakkers stelen en blijkbaar is het 

ook Carnaval 

 

15/16/17 maart! EINDELIJK MINIBIVAK EINDELIJK EINDELIJK 

EINDELIJK!  

 

23 maart! Het einde is in zicht, zie je het aan de horizon?  

 

 

 



 
 



 
 

Voor Chirokledij, Chiro-merchandise en alle knutselspullen waar je maar 

kan van dromen: 

De Banier aan de Kolenmarkt 85, 1000 Brussel 

 

 


