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Chiro St.-Anneke
Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg
chirostanneke.be
chirokoekelberg@gmail.com
Facebookgroep: Chiro St.-Anneke

Beste Chiroleden, ouders en sympathisanten,
Een gloednieuw Chirojaar staat weer voor de deur met heel wat nieuwe spelen, activiteiten, leiding en
vrienden!
Hieronder vinden jullie een overzicht van de speciale dagen/activiteiten van het eerste semester,
alsook contactgegevens van elke leiding per afdeling.
➢ 25/09 – STARTDAG
Op deze dag kunnen leden worden ingeschreven tussen 13u en 14u. Nadien zullen de leden
alles uit de kast moeten halen om te ontrafelen wie de leiding van elke groep wordt.
Een complete inschrijving is driedelig:
1. Inschrijvingsstrookje; Latere inschrijvingen zijn mogelijk door ons het
inschrijvingsstrookje te bezorgen (via mail of de eerstvolgende Chiro-dag). Hierop kan
je tevens aangeven of je graag alle Facebook-berichten in je mailbox ontvangt.
(Dit document is te vinden op de Chiro site: https://chirostanneke.be/inschrijven).
2. Inschrijvingsgeld; De inschrijving is enkel voltooid indien het inschrijvingsgeld van €20
is overgeschreven op de Chiro-rekening (BE24 7341 9805 7538). De deadline hiervoor
is 31 oktober!
3. Medische fiche; Omwille van veiligheid dient dit document jaarlijks geüpdatet te
worden.
➢ 2/10 – INFOAVOND
Vanaf 18u organiseren we een infoavond voor alle geïnteresseerde ouders. Hier zal uitleg
worden gegeven over het verloop van het Chirojaar, minibivak en kamp. Uiteraard zullen we
dit op een corona-proof wijze laten doorgaan. Meer informatie volgt nog via de
facebookgroep, via mail en via de site.
➢ 18/12 – WINTERVUURTJE
Na een leuke Chiro-dag zullen we het gezellig maken op onze speelplaats met een wintervuur
en allemaal lekkers. Blijven plakken is de boodschap!
➢ 15/01 – SCHAATSEN
Op deze Chiro-zaterdag zullen we gaan schaatsen met de leden. Breng hiervoor zeker €8, je
mivb-abonnement (als je dit hebt) en handschoenen mee! Meer info volgt later.
De volledige jaarkalender zal komende dagen in de Facebookgroep gepost en via mail verstuurd
worden.
Vieruurtje – Elke Chiro-zaterdag bieden we ook een vieruurtje aan (bestaande uit een drankje en een
koekje), dit tegen een prijs van €0,70. Uiteraard zijn leden vrij om hun eigen snack meenemen.
Corona – Vanaf dit schooljaar mag jeugdwerk weer zijn normale gang hervatten zonder beperkingen.
Wel zullen we de volgende richtlijnen, die zijn meegegeven door de algemene Chiro-organisatie
(https://chiro.be/corona), naleven:
➢
➢
➢
➢

Activiteiten gaan bij voorkeur buiten door.
Verluchting en ventilatie van binnenruimtes blijven van groot belang.
Basishygiëne blijft cruciaal. Was regelmatig je handen, nies en hoest in je elleboog, ...
Wie ziek is, ziektesymptomen heeft, of in contact is geweest met iemand die ziek is, blijft
thuis.
Concreter: wie ziek is of ziektesymptomen had in de drie dagen voor de activiteit mag niet
deelnemen. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree en moeilijk
ademen.

➢ +12 draagt een mondmasker wanneer er onvoldoende afstand kan gehouden worden
tegenover externen.
➢ Er wordt een logboek bijgehouden opdat we ten allen tijde weten wie er aanwezig was op de
activiteiten.
➢ Verlaat je je terrein? Dan hou je je steeds aan de maatregelen die daar gelden voor de brede
samenleving.
We kijken er alvast enorm naar uit om er weer in te vliegen!
Groetjes,
De leiding

Contactgegevens per groep
Tintels:
Amadou: 04 71 63 60 73
Charlotte: 04 96 79 58 52
Liene: 04 76 72 35 16

Speelclub:
Jacoba: 04 68 03 30 43
Lena: 04 89 39 35 33 (Groepsleiding)
Lili: 04 70 39 21 22

Rakwi:
Emeline: 04 96 22 49 05
Rogier: 04 83 63 52 59
Thomas: 04 83 12 22 40

Tito:
Ellen: 04 71 26 72 15
Jeanne: 04 76 50 06 17

Keti:
Asma: 04 88 03 50 98
Juliette: 04 70 21 97 95 (Groepsleiding)

Volwassen Begeleiding (VB):
Christophe: 04 73 37 93 01
Elena: 04 74 08 20 81
Laure: 04 75 66 92 65
Website: chirostanneke.be
E-mail: chirokoekelberg@gmail.com
Facebookgroep: Chiro St.-Anneke

Tintels
September
●

25/09/2021: Startdag :)

Oktober
●

2/10/2021: Schat kraken!

●

9/10/2021: We zetten onze mooiste koksmuts
op!

●

23/10/2021: We gaan op zoek naar het magisch konijn... (neem jullie MIVB
abonnement mee als je dit hebt)

November
●

6/11/2021: Wie is het creatiefste van ons allemaal?

●

20/11/2021: Kom jullie buikjes rond eten op ons spaghettifestijn

●

27/11/2021: We gaan op trektocht!

December
●

4/12/2021: Zie ginds komt de stoomboot…

●

18/12/2021: Wie kan er het beste mikken? + Wintervuurtje na 18u

Januari
●

15/01/2022: Schaatsen! Neem zeker handschoenen en MIVB abonnement mee

●

29/01/2022: We gaan op avontuur...

Februari
●

12/02/2022: We gaan op schattentocht!
Groetjes van jullie leiding,
Amadou, Liene, Charlotte

Speelclub
25/09/2021
Het chirojaar begint!

😁👍🎉

02/10/2021

🎊 🎨 🖼 🖌 👩🎨 ✨
09/10/2021

🌍 🧭 🗺 ✈️ 🧳
16/10/2021
Vandaag is er geen Chiro

😭 😢 ☹️

23/10/2021

🦄 🐲 🐉 🧙♂️ 🪄 🧝♀️ 🧚♀️
06/11/2021
Kom allemaal verkleed…

🌳 🍂 🍁 🎃 👻 ☠️

13/11/2021
Vandaag is er geen Chiro

😭 😢 ☹️

20/11/2021

🍽🍝🍷🥛
27/11/2021
Wie een MOBIB-kaart heeft mag deze vandaag meenemen!

🌆🚇👣📸🤳

04/12/2021

🎠🥕🚢🎈🧸🎁
11/12/2021

👽 🛸 🛰 🪐 🌜 🚀 🧑🚀 ⭐️
18/12/2021

🎅🏼 🎄 🧦 ❄️ ☃️ 🎁 💫
❄️

De volgende chirodag is 15 januari. We gaan dan schaatsen. Tot dan! ⛸
Jacoba, Lili en Lena

😁 🤪 😎 🥳 🤩 ✌️

RAKWI
Beste leden,
We zijn eindelijk af van corona (of toch bijna), dus dit jaar is het tijd om jullie te bewijzen
als lid!
2/10: Tijd om jullie te bewijzen voor de leiding!
9/10: Wie van jullie kan het beste overweg met een handicap?
16/10: Hou jullie zakdoeken klaar, want deze week is er geen chiro…
23/10: Binnenkort is het halloween...
30/10: We zijn te bang van de spoken dus er is geen chiro
6/11: Hoe goed kunnen jullie met blokken spelen?
13/11: Deze week geen chiro want...
20/11: Het is spaghettifestijn!!!
27/11: Hoe efficiënt kunnen jullie zijn?
4/12: Hoog bezoek vandaag...
11/12: De leiding moet studeren voor de examens, dus geen chiro vandaag...
18/12: We zullen onszelf eens laten horen

Tot volgende keer,
Jullie leiding ROTHOËM

25/09/2021 – 05/02/2022
14:00 – 18:00
TITO

TITO

TITO

TITO

ZATERDAG (6/11)

Vanaf OKTOBER (2/10, 9/10, 23/10)

We gaan onze kassa spijzen
door koekjes te verkopen!

Kwek kwek

Dat kan hier wel een
bekke vuil worden ja

ù
Vergeet zeker jullie
MIVB abonnement
niet!

Vanaf NOVEMBER (20/11, 27/11)
ZATERDAG 4/12

Er komt groot bezoek
langs op de Chiro!

Kom genieten van heerlijke
spaghetti op het spaghettifestijn

Last minute avontuurtje jaa
tochhhh

ZATERDAG (18/12)

We hebben iets te
vieren!!!

SLUITINGSDAGEN

ZATERDAG 29/01

Niet te vergeten: MIVB
abo + handschoenen

ZATERDAG 15/01

-

16/10
30/10
11/12
25/12
1/01
8/01
22/01
5/02

Ellen & Jeanne

2/10

9/10

zijde zeker
dadde naart
2c zijt
geweest?

-.-. .- -. / -.---- ..- / . ...
-.-. .- .--. . / .... . / .-. ----- -- ..--..

23/10Van het

Jubelpark tot de Marollen, van
Matongé tot het kanaal, de stad
heeft geen geheimen voor ons - pak
mobib mee!

20/11

Spaghettifestijn!!

4/12

Sinterklaas
is coming

6/11
Hier nen euro

K
E
T
I

27/11

15/1

Elfstedentocht
in ‘t mini

Vrij 17/12
18u-21u Kerstmarkt!
+
18/12
vanaf 18u
wintervuurtje

29/1
Bonding op het hoogste
niveau

Liefs, Asmette

