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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,  

WOEHOEW een nieuw Chiro-semester gaat van start!! Nadat we de winter reeds grotendeels hebben 

doorstaan, komen het mooie weer en tal van leuke activiteiten eraan. 

Hieronder vinden jullie een overzicht van de speciale dagen/activiteiten in het tweede semester, 

alsook de contactgegevens van elke leiding per afdeling.  

➢ 25/03 (18u) tot 27/03 (12u) – MINIBIVAK  

Goed nieuws! Het is intussen weer toegestaan om activiteiten met overnachtingen te organiseren 

voor groepen tot maximaal 80 leden. Dit betekent dat ons minibivak dit jaar een heuse comeback kan 

maken! Gedetailleerde info volgt nog, maar hier is reeds een korte samenvatting: 

Wat is het?  

Een weekend vol plezier met je groep, toffe activiteiten van de leiding en lekker eten van de kokskes! 

Corona-regels?  

• Ben je ziek, heb je symptomen of legde je een positieve test af, dan kan je helaas NIET 

deelnemen.  

• Testing voor vertrek kan mogelijk gevraagd worden (deze info volgt nog). 

We hebben er vertrouwen in dat ouders/leden hier met gezond verstand mee om gaan. 

Wat kan ik al doen? 

• Een complete inschrijving in het Chiro-jaar (moest dit nog niet gebeurd zijn): 

inschrijvingsstrookje, inschrijvingsgeld en medische fiche.   

→ Deze documenten zijn nog steeds te vinden op de Chiro-site: 

https://chirostanneke.be/inschrijven  

• OPROEP: Net als elk jaar, zouden we het  erg appreciëren moesten jullie bereid zijn om jullie 

kind(eren) en eventueel enkele andere leden te voeren naar en/of terug van de minibivak 

plaats. Op die manier kunnen we allemaal veilig op de minibivakplaats en weer thuis geraken! 

De locatie van dit jaar is Affligem. Alvast bedankt. 

 

➢ ZONDAG 1/05 – Chiro Battle  

Deze Chiro-dag vindt plaats op ZONDAG (i.e., GEEN Chiro op zaterdag 30/04). We trekken met z’n allen 

ten strijde tegen alle andere Brusselse Chiro’s.  

➢ ZONDAG 8/05 – Stadskriebels (GEEN CHIRO) 

Dit is helaas GEEN Chiro-dag, maar niets belet jullie om een uitstapje te plannen naar Brussel Centrum 

waar tal van leuke activiteiten zullen voorzien zijn. 

➢ 04/06 – Zwemmen  

Op deze Chiro-zaterdag zullen we gaan zwemmen met de leden. Meer info volgt later.  

➢ 25/06 – Dag Aan Zee  

Dit is alweer de laatste Chiro-dag van het jaar, dus moeten we er ten volle van profiteren… en dit doen 

we aan zeeee!! Bovendien volgt er daarna een lekkere BBQ (of een andere eet- & praatgelegenheid). 

Verdere info volgt nog.  

 

Wie graag een volledig overzicht heeft, kan nog steeds de volledige jaarkalender terugvinden in de 

Facebookgroep.   

https://chirostanneke.be/inschrijven


Vieruurtje – Elke  Chiro-zaterdag bieden we ook een vieruurtje aan (bestaande uit een drankje en een 

koekje), dit voor een prijs van €0,70. Uiteraard zijn leden vrij om hun eigen snack meenemen.  

Corona – Om besmettingen zo goed als mogelijk te vermijden, hanteren wij momenteel volgende 

maatregelen (Alle wijzigingen zullen in de formatie, op facebook, en via mail worden meegedeeld):  

➢ Activiteiten gaan grotendeels buiten door. 

➢ Mondmaskers verplicht voor iedereen (binnen én buiten)  

➢ 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.  

➢ Verluchting en ventilatie van binnenruimtes blijven van groot belang. 

➢ Er wordt een logboek bijgehouden opdat we ten allen tijde weten wie er aanwezig was op de 

activiteiten.  

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 

Februari 

● 26/02/2022: Louis is vermoord, wie kan de moordenaar 
ontmaskeren? 

Maart 

● 5/03/2022: Wie kan er het beste snoepjes zoeken?  
 

● 12/03/2022: Wie kan er het beste mikken? 
 

● 25/03/2022 – 27/03/2022: Minibivak! (extra uitleg volgt nog!) 

April 

● 2/04/2022: Laddercompetitie! 
 

● 23/04/2022: Avonturenparcours... 

Mei 

● ZONDAG 1/05/2022: We nemen het op tegen de andere chiro’s van Brussel :) 

 

● 14/05/2022: We gaan op reis!  

Juni 

● 4/06/2022: Zwemmen!   
● 25/06/2022: Dag aan Zee + BBQ 

Juli 

● 20-30/07/2022: KAMP  

 

 

 

Groetjes van jullie leiding,  

Amadou, Liene, Charlotte 



Speelclub
19/02
Eindelijk terug een spel met de speelclub! Kom allemaal zeker af!
26/02
Vandaag kijken we hoe snel jullie elkaar beu worden…
05/03
Een gezelschapsspel komt tot leven…
12/03
We trekken de stad in. Neem allemaal zeker jullie mobib mee!
19/03
Vandaag helaas geen chiro, bereid jullie al maar voor op minibivak.
25-27/03
Het is minibivak! Neem kleren mee die extra vuil mogen worden en vergeet niet naar de
brief te kijken!
02/04
Welk� gevolge� hee� 1 apri� voor d� chir�?
09/04
Jammer genoeg geen chiro vandaag, geniet van de vakantie!
17/04
Ook vandaag helaas geen chiro, geniet maar verder van de vakantie.
23/04
Zijn jullie de paaseitjes al beu?
30/04
Het is geen chiro vandaag, vier alvast Charlottes verjaardag maar.
7/05
Het is weer geen chiro want de leiding moet gaan bezinnen.
14/05
Wat was er eerst: de kip of het ei?
21/05
De blok is begonnen, de leiding moet studeren dus het is geen chiro vandaag.
28/05
De blok gaat door dus ook vandaag geen chiro.
04/06
We gaan zwemmen! Neem allemaal je zwemgerief mee, je mobib en 5
euro.
11/06
De leiding is druk bezig met examens, dus geen chiro vandaag.
18/06
Ook deze week zijn er nog examens dus nog even wachten voor de volgende chirodag.
25/06
We gaan op stap! Lees goed de brief om te weten
wat je mee moet nemen en na de chiro is iedereen
welkom op de barbecue.
20-30/07
He� i� kam�! All� informati� hierove� krijge� julli� late�.

Groetjes van jullie leiding,
Jacoba, Lili en Lena



rAK��
Afgelopen maanden hebben we het wat rustiger aan gedaan, dus we
zullen er meteen weer invliegen! Wat gaan we eten komende maanden?

26/2: Wortel
5/3: Éclair
12/3: Bloemkol
19/3: Geen chiro, maar volgende week is het…
25-27/3: Minibivak!
2/4: Pitta
9/4, 16/4: Paasvakantie! Geen chiro jammer genoeg
23/4: Varkentjes
30/4: Koekoek
7/5: Geen chiro…
14/5: Boempatat
21/5, 28/5: Geen chiro (de leiding moet studeren)
4/6: Blub blub, zwemmen! Vergeet je zwemgerief, mobib en €5 niet.
11/6, 18/6: Geen chiro (de leiding heeft examens)
25/6: Dag aan zee!

Tot binnenkort,

Jullie leiding



 

Februari 

Maart  

 

April 

 

 

 

 

 

 

Mei 

Juni 

 

#1 26/02: Wrecking Ball 

(https://www.youtube.com/watch?v=My2FRPA3Gf8 ) 

#2 5/03: Billionaire (https://www.youtube.com/watch?v=8aRor905cCw ) 

#3 12/03: Girl, I got a question for ya  

(https://www.youtube.com/watch?v=mH76VvWkNwA  ) 

#4 25/03 – 27/03: Minibivakkkkkkkkkkkkkkkkkk 

 

#5 2/04: I Will Survive 

(https://www.youtube.com/watch?v=FHhZPp08s74) 

#6 23/04: Can you handle it 

 https://www.youtube.com/watch?v=Toszu0mQj3Y  

#7 ZONDAG 1/05: Everybody is kung fu fighting (Chiro Battle) 

(https://www.youtube.com/watch?v=QspjKVTMlL8 ) 

#8 14/05: Sweet escape (https://www.youtube.com/watch?v=O0lf_fE3HwA ) 

#9 4/06: Et moi je veux nager (zwemmennnnn) 

 (https://www.youtube.com/watch?v=ssu2e8M31Nw) 

#10 25/06: Vamos a la playa (Dag aan Zee + BBQ) 

  (https://www.youtube.com/watch?v=X-77txuiVXs ) 

Jullie coolste leiding,  

JeannEllennnnnnnnnn 
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(Zoek de Q) 
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05/03: Wie kan de beste koekjes maken? 


12/03: Lets danceeeee


19/03: teen chiro 


25/03 minibivak!

 


02/04: fast and furious


09/04: GEEN CHIRO

 


16/04: GEEN CHIRO


23/04: ra ra ra wie ben ik?


30/04: GEEN CHIRO 


01/05: Stadkriebels


07/05: GEEN CHIRO 


14/05: koekjes verkoop


21/05: Geen chiro 


28/05; teen chiro 


04/06: blijven zwemmen 

we gaan zwemmen vergeet je  badkleding niet!


Neem je mobib-kaart & 5 Euro 


11/06: Geen chiro 


18/06: GEEN CHIRO 


25/06: met de train near oostende, 


Feel lied en knuffels 

Juliette & Asma 


 



