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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. 

26 september: STARTDAG. Voor de inschrijvingen hebben jullie een 

brief gekregen met in te vullen strookje. Gelieve dit ons zo snel 

mogelijk terug te bezorgen, alsook een ingevulde medische fiche per 

kind. Inschrijvingsgeld bedraagt  €20 voor een heel jaar. Vieruurtje is 

telkens €0,70 voor een koekje en drankje. 

3 oktober organiseren we vanaf 18u een infoavond voor alle 

geïnteresseerde ouders met uitleg over oa hoe het Chirojaar er 

uitziet, minibivak en kamp. Dit uiteraard coronaproof. Meer 

informatie volgt nog via de facebookpagina en de site.  

19 december maken we het na een leuke Chirodag gezellig op onze 

speelplaats  met een wintervuur en allemaal lekkers. Blijven plakken 

is de boodschap! 

23 januari gaan we schaatsen met de leden, dan breng je €8, je 

mivb-abonnement (als je dit hebt) en  handschoenen mee! Meer info 

volgt later.  

Ook met corona moeten we rekening houden. Elke chirodag zal van 

start gaan in 2 bubbels (-12 en +12) met elk een eigen formatie en 

eigen ingang (zie onderstaande tekening). Als later duidelijk wordt 

dat we met minder dan 50 zijn (leden en leiding), kunnen we 1 

bubbel vormen.  

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. 



Als er binnen een bubbel een besmetting wordt vastgesteld, brengen 

wij  de ouders van de leden hiervan op de hoogte. De nodige 

maatregelen geadviseerd door arts of contacttracers zullen dan 

genomen worden.  

We houden jullie natuurlijk op de hoogte wanneer de 

veiligheidsmaatregelen veranderen.   

Bedankt voor het begrip en we kijken er alvast enorm naar uit om er weer 

in te vliegen! 

 

Groetjes, 

De leiding 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

voor semester 2 

6 maart: Spaghettifestijn 

23 – 25 april: Minibivak  

2 mei (zondag!!): Stadskriebels  

5 juni: Zwemmen 

3 juli: Dag aan zee + BBQ 

De volledige jaarkalender is te vinden op de fb-pagina en de site.  



Contactgegevens per groep 

 
 
Tintels:   

Lena: 0489393533 (Groepsleiding)  

Nerim: 0496 24 59 54 

 

Speelclub:  

Asma: 0488035098  

Juliette: 0470219795  

 

Rakwi:  

Lieza: 0471582609  

Aleks: 0491511915 

 

Tito:  

Rogier: 0483635259  

  

Asketi:  

Charlotte: 0496795852 (Groepsleiding) 

Ellen: 0471267215  

  

Volwassen Begeleiding (VB):  

Christophe: 0473379301  

Ilke: 0474897524 
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Tintels 
 

26/09  Joepie! We beginnen er weer aan. 

03/10  We hebben en oude schatkaart gevonden en hebben jullie hulp nodig om de 

schat te bereiken… 

10/10 De Olympische Spelen komen naar België en jullie zijn geselecteerd om mee 

te doen. Zijn jullie klaar voor de uitdaging? 

17/10 De leiding is gestraft en moet de hele dag in de hoek staan. Het is dus helaas 

geen chiro  

24/10 Halloween komt vervroegd naar de chiro dit jaar. Verkleed jullie maar 

allemaal om te griezelen  

31/10 De leiding moet het kamp gaan plannen, dus er is helaas geen chiro 

7/11 De deur naar een fantasiewereld werd geopend en jullie zullen ze moeten 

sluiten. Wie wint de wedstrijd? 

14/11  Zijn jullie al volleerde tintels of nog niet? Vandaag doen we de test! 

21/11  Vandaag is er jammer genoeg geen chiro. Slaap allemaal maar eens lekker uit. 

28/11 Het is weer het einde van een maand en dat moet gevierd worden. Helpen 

jullie mee het feest voor te bereiden? 

05/12  Er komt hoog bezoek vandaag…. 

12/12 Op 12 december chiro geven brengt ongeluk. Vandaag kunnen jullie dus 

uitrusten…. 

19/12  De kerstman is ontvoerd! Lukt het jullie om hem te bereiken? 

26/12- 2/01  Geniet van de vakantie! 

09/01  Cinema St-Anneke!!! 

16/01 Jullie leiding moet hard studeren en werken. Het is dus jammer genoeg geen 

chiro 

23/01 CHIRO ON ICE!!!! Neem allemaal jullie MOBIB-abonnement en 8 euro mee en 

vergeet zeker niet om handschoenen en warme kleren aan te doen. 

 

Groetjes van jullie leiding,  

Nerim en Lena 



Speelclub 
 

Voor de net versgedoopte Speelclubbers: PROFICIAT en welkom bij de Speelclubbers! Voor de 

anciens van de groep, ook proficiat!!  

Nu jullie de zware proeven van de doop hebben doorstaan, zitten jullie eindelijk in de megacoolste 

groep van heel onze Chiro. We gaan ravotten, leuke spelletjes spelen, ontdekkingen doen, elkaar 

beter leren kennen en een hechte groep worden, kortom, ons gewoon amuseren! Wij, jullie 

leiding, hebben er alvast suuuuuperveel zin in om dit jaar onvergetelijk te maken!  

Veel liefs, Asmette xx  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23 januari 
 Let it go, let it goooo!! Wie lijkt het 
meeste op Elsa? Neem €8, je 
abonnement en handschoenen mee 
want we gaan schaatsen!  
 

7 november 

- Juliette: Ik denk dat we de weg kwijt 
zijn, Asma …  

- Asma: Misschien kunnen we de hulp 
van onze Speelclubbers inschakelen? 

- Juliette: Topidee! 

 

19 december  

Later als ik groot ben …. 

+ WINTERVUURTJE hihi 
 

3 oktober  

Soms moeten we de vuile 

was eens buiten hangen 

…  
 

10 oktober  

Kennen jullie Serpentina’s 

neus nog?  

5 december  

Zijn jullie 

allemaal wel 

braaf geweest 

dit jaar? De Sint 

weet namelijk 

alles…  

 

24 oktober Het regent 

herfstbladeren,joepieee! 

(Boe! Neem ook je 

griezeligste kleren mee)  
 

14 november 

Piet piraat, Piet piraat, schip 

ahoi hoi hoi ! 
 

28 november  

We stellen jullie voor 

aan Yellow en Red! 
 



Rakwi 
Heeeey rakwi! Het is weer zover! De chiro is weer begonnen! We zien er naar uit om een fijn jaar 

met jullie door te brengen. Hier is alvast de planning tot en met 

januari! 

 

26/09: startdaaaag, we zijn blij jullie terug te zien 

03/10: wie komt er boven iedereen uit? 

10/10: let’s play some games 

24/10: we gaan vervroegd halloween vieren. Niet te hard schrikken hé 

;) 

31/10: geen chiro :( 

07/11: wie is de verrader? 

14/11: ready, set, go! 

21/11: geen chiro :( 

28/11: zoeken maar! Neem een strip mee, je gaat ze 

nodig hebben 

05/12: We krijgen hoog bezoek! 

12/12: geen chiro :( 

19/12: kerst is in aantocht, het is vandaag ook 

wintervuurtje dus loop niet meteen weg. 

26/12: geen chiro, geniet van jullie vakantie! 

02/01: geen chiro, de leiding is zwaar aan het 

studeren 

09/01: filmdag op de chiro, zeker komen! 

16/01: geen chiro :( 

23/01: Schaatsen! Doe je warmste kleren aan. 

 

Tot binnenkort! 

Jullie leiding, Aleks en Lieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



De omstandigheden zijn nog altijd niet ideaal, maar na enkele maanden kunnen we 
eindelijk weer afspreken elke zaterdag! Er komen veel leuke activiteiten aan 
komende maanden, dus zorg maar dat je er zeker bij bent (tenzij je niet kan 
natuurlijk)! 
 
26/9: Vandaag verwelkomen we enkele nieuwe leden in de groep 
 
3/10: We gaan elkaar een beetje beter leren kennen 
 
10/10: Wie haalt er vandaag een 10/10? 
 
17/10: Geen chiro vandaag… 
 
24/10: Wel chiro vandaag! Als het ondertussen mag, kunnen we eens op 
verkenningstocht… 
 
31/10: Geen chiro! Geniet maar van Halloween 
 
7/11: Wat komt er na COVID-19? 
 
14/11: Breng vandaag zeker je muzikaal oor mee 
 
21/11: Geen chiro 
 
28/11: We gaan op zoek naar een schat… 
 
5/12: Wat rijmt er op kippengaas? 
 
12/12: Dit weekend is het bezinningsweekend! Jammer genoeg mag enkel de leiding 
mee, dus deze week is er geen chiro 
 
19/12: Het is bijna winter, en dat betekent dat er een vuurtje aankomt… 
 
26/12 en 2/1: Geniet maar van de vakantie 
 
9/1: Filmnamiddag! Kom zeker af! 
 
16/1: De leiding zit nog altijd in de examenperiode dus jammer genoeg geen chiro 
 
23/1: Schaatsen! Nog een keer zeker afkomen! 
 
 
 
Jullie leiding, Rogggier en mr. of mevr. KOL 
 

 

TITO  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seizoen 2 

Seizoen 1 

Binnenkort beschikbaar 

1. Jacoballekes gooien (3/10) 2. Thomassa’s geld verdienen (10/10) 3. Productiepauze: Geen Chiro (17/10)  

4. Zoektocht naar een mooie Jujupe 
voor Thomas (24/10)  

5. Productievoorbereidingen: Geen 

Chiro (31/10)  
7.  ’t Stad onveilig maken: EmeLiene vs 

Augurk (14/11) 

10. Dag Sinterklaasje (5/12)  

9. Avondje Netflix en chilLili (28/11, ‘s avonds)  

11. Productiefeest: Geen Chiro (12/12)  

6. Mid-seizoen speciale episode: Asketi’s 

op missie 
→ Vergeet jullie pyjAmadou niet (6/11 – 7/11) 

8. Productie-update: Geen Chiro (21/11)  

12. SEIZOENSFINALE: 1 Jeannever, 2 Jeannever, 3 Jeannever, floor (19/12)  

13. Filmnamiddag (9/01)  14. Une piroutte à la Loulou (23/01)  


