Chirotelex
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februari 2018
1

januari – februari 2018

Dag Allemaal,
We zouden deze chirotelex graag starten met jullie allemaal
een schitterend 2018 toe te wensen. Laten we er met z’n
allen een top chirojaar van maken!

Dat al jullie wensen mogen uitkomen dit jaar.

4 januari 2018
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WORDT VERWACHT
Zondag 14 januari 2018: Een dag om niet te vergeten! Duid
deze zeker al aan in je agenda & vergeet niet in te schrijven!
Vandaag kunnen jullie komen genieten van een heerlijke
chirobrunch!
Alle info op een rijtje:





Je kan brunchen vanaf 11u tot +/- 14u
Goed gevuld buffet met warme en koude gerechten,
aangevuld met een heerlijk dessertenbuffet
Koffie en thee zijn inbegrepen, andere dranken kan je
bekomen mits betaling
Prijs volwassenen (vanaf 12 jaar): 12€
Kinderen (6 tot 12 jaar): 6€
Kleuters (-6 jaar): Gratis

Inschrijven (=verplicht) kan via:




Bel 0496/ 72 57 52 (Marianne Vermeiren)
Mail riaverberck@hotmail.com
http://www.chirobrasschaatcentrum.vlaanderen/TBru
nch.aspx

Zondag 11 februari 2018: Vandaag brengen we jullie
valentijnsontbijt aan huis. Hou de website in het oog voor
verder info over hoe te bestellen:
http://www.chirobrasschaatcentrum.vlaanderen/TActivit.htm
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Zondag 18 maart 2018: Vandaag verwelkomen we jullie
allemaal voor een heerlijke wafel op onze 46e wafelenbak in
ONS MIDDELHEEM.
Vrijdag 13 april 2018: Op deze ‘ongeluksdag’ gaat de jaarlijkse
quiz van Toontje door. Het is de 25e maal dat deze doorgaat,
dus mis deze jubileumeditie niet!
Noteer ook zeker en vast allemaal deze periode in jullie
agenda:

ZORG DAT JE ER BIJ BENT!
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Speelclub
Leiding:




Axelle Goris: 0471 19 80 78
Astrid De Meyer: 0489 86 47 97
Stef Vermeiren: 0476 39 58 85

Zondag 7 januari 2018
Vandaag mogen ook wel eens binnen spelen. We maken het
lekker gezellig en we halen onze beste spelletjes uit de kast!

Zondag 14 januari 2018
Wie beland er op het einde van de chirozondag vanboven aan
de ladder en wie beneden? Wij zijn benieuwd, jullie ook??

Zondag 21 januari 2018
Vandaag houden we een gezelschapsspelen dag, neem
allemaal jullie lievelingsspel mee, zie dat je naam er op staat
of iets anders zodat het herkenbaar is.

Zondag 28 januari 2018
Alle speurneuzen worden vandaag op de Chiro verwacht!
Haal jullie vergrootglas al maar boven om sporen te zoeken

Zondag 4 februari 2018
Leider Stef en leidster Astrid hebben heel de maand januari
examens gehad dus daarom houden we vandaag een filmdag,
je mag in je pyjama naar de Chiro komen en iets meenemen
om te snoepen of drinken!
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Zondag 11 februari 2018
Vandaag gaan we zwemmen! neem dus zeker jullie
zwemgerief mee (indien nodig zwembandjes) en €4. We
spreken gewoon om 14u af op de Chiro. Zeker komen!

Zondag 18 februari 2018
Woensdag is het Valentijn geweest maar omdat het dan geen
Chiro was is het vandaag gewoon nog eens Valentijn 2.0! Haal
de romanticus in je naar boven en kom naar de Chiro!

Zondag 25 februari 2018
Eén tegen allen en allen tegen één!! Dat zegt genoeg of niet
soms?
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Rakwi’s
Leiding:


Hayke De Witte: 0474 04 82 59



Eris Ardies: 0497 99 00 53

Zondag 7 januari 2018
Het is weer Chiro! Na een lange en leuke kerstvakantie komen
we weer samen deze zondag. We gaan namelijk 3 koningen
zingen en hopelijk veel snoepjes en centjes verdienen!! Zorg
maar dat je verkleed bent als een echte koning en breng al je
zangvaardigheden al maar naar boven!

Zondag 14 januari 2018
We houden een old-school chiro zondag vandaag samen met
de tito’s. Kennen jullie alle spelletjes die we spelen?

Zondag 21 januari 2018
Rakwi-en-Tito-keuken-kook-dag! De keuken is vandaag van
ons, maar ook de opkuis achteraf!

Zondag 28 januari 2018
Vandaag houden we ons actief bezig! Zorg maar dat je goed
uitgeslapen bent!

Zondag 4 februari 2018
Verrassinggggg!!! Zeker komen!!
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Zondag 11 februari 2018
Het is bijna Valentijn en spelen we een Valentijn quiz! Op
Rakwi-wijze.

Zondag 18 februari 2018
Vandaag doen de Rakwi’s een grote knutseldag! Neem al
maar allemaal materiaal mee waarmee je kan knutselen! (wcrolletjes, karton, papier, als je leuke stiften hebt of potloden,
alles welkom!)

Zondag 25 februari 2018
Vandaag gaan de Rakwi’s op uitstap! VERDERE INFO VOLGT
NOG DUS HOU ZEKER JE MAIL EN ONZE FACEBOOK PAGINA IN
HET OOG! (HET WORDT ECHT KEI LEUK DUS ZEKER
KOMEN!!!!!!!!!)
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TITO’s
Leiding:


Sofie Van Osta: 0484 52 55 42



Glenn Van de Vel: 0483 15 36 51

Zondag 7 januari 2018
Omdat het al wat kouder wordt, gaan we vandaag met zijn
allen een reuze iglo bouwen met de Keti’s om ons warm te
houden als echte eskimo’s. Neem zeker zoveel mogelijk
schoendozen mee!

Zondag 14 januari 2018
Rechtdoortocht: ploeteren door modder en onze weg maken
door de jungle. Trek warme kledij aan, want we zijn heel de
dag buiten in de wilde natuur

Zondag 21 januari 2018
Rakwi-en-Tito-keuken-kook-dag! De keuken is vandaag van
ons, maar ook de opkuis achteraf!

Zondag 28 januari 2018
Legerdag: wie is de sterkste tito met de beste technieken?
Laat vandaag al je krachten zien die je hebt en verman jezelf!

Zondag 4 februari 2018
verrassinggggg!!! Zeker komen!!
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Zondag 11 februari 2018
Verzorgingsdag: willen jullie er piekfijn uitzien voor jullie date
op valentijn? Vandaag gaan we ons mooi maken. Neem
make-up, maskertjes en dergelijke mee indien je die thuis
hebt liggen. PAS OP want dit kan kapot gaan.

Zondag 18 februari 2018
Xtreme day: we hopen dat jullie er klaar voor zijn want
vandaag gaan we X-treme samen met de keti’s.

Zondag 25 februari 2018
De slimste tito ter wereld: bereid je goed voor op deze
moeilijke quiz, want wie wil er nu niet de slimste zijn. Vragen
over verschillende thema’s, wij hebben er alvast zin in!
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Keti’s
Leiding:


Lotte Van Oers: 0486 21 85 45



Margot Minnebo: 0493 19 58 16



Margot Soffers: 0479 08 91 30

Zondag 7 januari 2018
Omdat het al wat kouder wordt, gaan we vandaag met zijn
allen een reuze iglo bouwen met de tito’s om ons warm te
houden als echte eskimo’s. neem dus allemaal zoveel
mogelijk schoendozen mee!

Zondag 14 januari 2018
Wetenschapsdag: vandaag gaan we allemaal zotte
experimenten uitvoeren, durven jullie jullie brein te laten
werken?

Zondag 21 januari 2018
Het is leidster Soffers haar laatste zondag dus dit gaan we
vieren met een heuse chiro afscheidszondag. Wees allemaal
welkom en zeker ook voor het laatste avondmaal.

Zondag 28 januari 2018
Challengeday: ben jij de opperketi? Kom het vandaag te
weten…

Zondag 4 februari 2018
Ruiltocht: vandaag gaan we op ruiltocht #appel #ei
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Zondag 11 februari 2018
Escape room: hetzelfde als vorige keer

Zondag 18 februari 2018
Xtreme day: we hopen dat jullie er klaar voor zijn want
vandaag gaan we X-treme samen met de tito’s

Zondag 25 februari 2018
Wifi in tahiti: wifi op de chiro hebben we niet, maar is er wel
wifi in tahiti?
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VB’s
Je kan steeds met al je vragen en problemen bij de leiding
terecht. Bij elke groep kan je de namen en telefoonnummers
van de leiding terugvinden!
Je kan ook steeds terecht bij onze Volwassen – begeleiders:
Roel Van Staey en Sofie Van Oers. Voor alle vragen waarbij de
leiding je niet kan helpen, kan je met hen contact op nemen.
Roel Van Staey: 0497 36 21 23
Sofie Van Oers: 0477 77 39 72
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Wel en wee
Op 4 december hebben we afscheid moeten nemen van Mark
Verberck. Mark was niet alleen de voorzitter van onze
oudervereniging, hij was zoveel meer!
Hij stond steeds voor ons klaar, was een luisterend oor, gaf
goede raad, hielp op elke activiteit, ... Kortom, een man (met
chirobloed) uit de duizend!
We gaan zijn aanwezigheid enorm hard missen, maar
koesteren alle mooie momenten die we samen hebben
meegemaakt!
Mark, bedankt voor alles wat je voor ons deed. We zullen je
nooit vergeten…
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INFORMATIEF
Mark was ook de auteur, uitgever, drukker en rondbrenger
van onze chirotelex (papieren versie). Vanaf heden zal de
telex steeds via mail worden verstuurd…
LIDGELDEN
De start van onze nieuwe chirojaar ligt ondertussen enkele
maanden achter ons.
We hebben gemerkt dat we nog niet van iedereen het lidgeld
hebben ontvangen.
Zouden jullie dit aub zo snel mogelijk in orde kunnen brengen
voor jullie kinderen? Zo zijn we zeker dat we de verzekering in
orde kunnen brengen, en hebben de leiding een klein budget
om jullie kinderen af en toe te trakteren op een 4-uurtje.
De bedragen zijn als volgt:
-

1e kind: 30€
2e kind: 25€
3e kind: 22,50€

Ons rekeningnummer: BE81 7895 3599 3524. Vergeet zeker
niet de naam van je kind / kinderen te vermelden in de
mededeling!
We danken jullie alvast voor jullie medewerking!
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In bijlage van deze mail kan U ook een inschrijvingsformulier
terugvinden. Bedoeling is dat we dit voor ieder kind
terugkrijgen (ook voor de kinderen die al een tijdje in onze
chiro zijn ingeschreven). Zouden jullie dit ook zo snel mogelijk
aan ons kunnen terugbezorgen, indien je dit nog niet hebt
gedaan?
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