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Dag Allemaal,
De eerste 2 maanden van het nieuwe jaar zijn weer voorbij
gevlogen! Ook de komende maanden staan er weer heel wat
leuke dingen op het programma. Je leest er alles over in deze
telex!

25 februari 2018
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WORDT VERWACHT
Zondag 18 maart 2018: Vandaag verwelkomen we jullie
allemaal voor een heerlijke wafel op onze 46e wafelenbak in
ONS MIDDELHEEM. Het is die dag geen chiro, dus jullie
hebben de hele namiddag vrij om bergen wafels te komen
eten! En breng je vrienden en familie maar mee!
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!
Voor alle andere info in verband met onze vriendenkring
Toontje, kan je terecht op
http://www.chirobrasschaatcentrum.vlaanderen/
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 4 maart 2018
Vandaag doen we laddercompetitie! Heb jij de kracht, de
snelheid en het doorzettingsvermogen om helemaal tot
bovenaan te klimmen?

Zondag 11 maart 2018
Vandaag is het GEEN chiro… Jullie leiding is heel dit weekend
bezig geweest met het plannen van ons bivak deze zomer.
Benieuwd wat dat gaat worden? Noteer dan zeker al de
periode, en zorg dat je er deze zomer bij kan zijn!

Zondag 18 maart 2018
Vandaag is het GEEN chiro…
Het is vandaag Wafelenbak! We hopen jullie allemaal heel
talrijk te mogen begroeten in Ons Middelheem voor een
heerlijke wafel!

Zondag 25 maart 2018
Deze zondag kan je maar beter veel honger hebben, proper
gewassen handjes hebben, & een koksmuts en een schort ter
beschikking hebben! Jaja, je raadt het al, wij gaan koken!
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Zondag 1 april 2018
Vandaag is het PASEN!
Omdat jullie (en jullie leiding uiteraard ook) het vandaag te
druk hebben met rapen van paaseitjes, is het vandaag GEEN
chiro!

Zondag 8 april 2018
Vandaag is het ook GEEN chiro!

Zondag 15 april 2018
Vandaag gaan we op uitstap naar de kinderboerderij! We
verzamelen deze keer niet aan de chiro, maar aan de
kinderboerderij zelf (bij de brasserie en het speeltuintje
adres: mikhof 25 Brasschaat) om 14u. Het einde van onze
zondag is voorzien op het gebruikelijke uur (17u30) .

Vrijdag 20 april tem 22 april 2018
Joepie we gaan eindelijk op weekend! Het belooft een leuk en
verrassend weekend te worden.
Meer informatie volgt nog via mail.

Zondag 29 april 2018
Al die willen te kaap’ren varen moeten van de speelclub zijn!
Axelle, Astridje en de Stef die zijn de leiding zij varen meee!
Neem deze zondag je ooglapjes, houten benen, haken,
zwaarden en piratenkostuums maar allemaal mee! Want we
varen uit met onze vloot in de 7 zeeën rondom het
Caraïbische Brascuba!!!
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Rakwi’s
Leiding:


Hayke De Witte: 0474 04 82 59



Eris Ardies: 0497 99 00 53

Zondag 4 maart 2018
Vandaag spelen we laddercompetitie! Zorg maar dat je goed
uitgeslapen bent om een competitieve dag aan te gaan!

Zondag 11 maart 2018
Vandaag is het GEEN chiro… Jullie leiding is heel dit weekend
bezig geweest met het plannen van ons bivak deze zomer.
Benieuwd wat dat gaat worden? Noteer dan zeker al de
periode, en zorg dat je er deze zomer bij kan zijn!

Zondag 18 maart 2018
Vandaag is het GEEN chiro…
Het is vandaag Wafelenbak! We hopen jullie allemaal heel
talrijk te mogen begroeten in Ons Middelheem voor een
heerlijke wafel!

Zondag 25 maart 2018
Vandaag spelen we levende spellen. Zorg maar dat je genoeg
adem hebt om te leven 😉
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Zondag 1 april 2018
Vandaag is het PASEN!
Omdat jullie (en jullie leiding uiteraard ook) het vandaag te
druk hebben met rapen van paaseitjes, is het vandaag GEEN
chiro!

Zondag 8 april 2018
Vandaag is het ook GEEN chiro!

Zondag 15 april 2018
Vandaag laten we jullie zien hoe het is om van pagadder naar
leiding te gaan!

Vrijdag 20 april tem 22 april 2018
We gaan op rakwiweekend!!! Meer informatie volgt nog via
mail. We vragen alvast aan de ouders om die vrijdagavond vrij
te houden om chauffeur te zijn. Zeker allemaal komen!!

Zondag 29 april 2018
Vandaag gaan we zwemmen!! We verwachten jullie gewoon
om 14u op de chiro.
Wat brengen jullie zeker mee:
-
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Zwembroek (geen losse zwemshort!) of badpak
Een handdoek
4€
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TITO’s
Leiding:


Sofie Van Osta: 0484 52 55 42



Glenn Van de Vel: 0483 15 36 51

Zondag 4 maart 2018
Vormen jullie samen een goed team? Bewijs het vandaag en
misschien krijgen jullie wel iets lekkers…

Zondag 11 maart 2018
Vandaag is het GEEN chiro… Jullie leiding is heel dit weekend
bezig geweest met het plannen van ons bivak deze zomer.
Benieuwd wat dat gaat worden? Noteer dan zeker al de
periode, en zorg dat je er deze zomer bij kan zijn!

Zondag 18 maart 2018
Vandaag is het GEEN chiro…
Het is vandaag Wafelenbak! We hopen jullie allemaal heel
talrijk te mogen begroeten in Ons Middelheem voor een
heerlijke wafel!

Zondag 25 maart 2018
Vandaag spelen we levende spellen, samen met de rakwi’s!
Zorg maar dat je genoeg adem hebt om te leven 😉
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Zondag 1 april 2018
Vandaag is het PASEN!
Omdat jullie (en jullie leiding uiteraard ook) het vandaag te
druk hebben met rapen van paaseitjes, is het vandaag GEEN
chiro!

Zondag 8 april 2018
Vandaag is het ook GEEN chiro!

ZATERDAG 14 april 2018
Vanavond is het een gezellige groepsdate. Neem gerust iets
voor te eten en drinken mee, wij zullen ook voor iets lekkers
zorgen. Doe iets gemakkelijk aan (leuke pyjama) en breng
eventueel leuke films mee die jullie willen zien.
We verwachten jullie om 19u aan de chiro. Het einde is
voorzien om 22u!

Vrijdag 20 april tem 22 april 2018
We gaan op titoweekend!!! Dit weekend wordt fantastisch
leuk en vol avontuur. Wij verwachten jullie in ieder geval
allemaal!! Meer informatie volgt nog via mail.

Zondag 29 april 2018
Vandaag gaan we zwemmen!! We verwachten jullie gewoon
om 14u op de chiro.
Wat brengen jullie zeker mee:
-
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Zwembroek (geen losse zwemshort!) of badpak
Een handdoek
4€
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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 4 maart 2018
Vandaag gaan we enige shtallage doen in de cinema. Neem
dus zeker jullie busabonnement of geld voor de bus mee.
Meer info volgt!
Het is vandaag ook AVONDVERGADERING!

Zondag 11 maart 2018
Vandaag is het GEEN chiro… Jullie leiding is heel dit weekend
bezig geweest met het plannen van ons bivak deze zomer.
Benieuwd wat dat gaat worden? Noteer dan zeker al de
periode, en zorg dat je er deze zomer bij kan zijn!

Zondag 18 maart 2018
Vandaag is het GEEN chiro…
Het is vandaag Wafelenbak! We hopen jullie allemaal heel
talrijk te mogen begroeten in Ons Middelheem voor een
heerlijke wafel!

Zondag 25 maart 2018
Neem vandaag jullie zwemgerief mee want we gaan naar het
zwembad! Meer info volgt!
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Zondag 1 april 2018
Vandaag is het PASEN!
Omdat jullie (en jullie leiding uiteraard ook) het vandaag te
druk hebben met rapen van paaseitjes, is het vandaag GEEN
chiro!

Zondag 8 april 2018
Vandaag is het ook GEEN chiro!

Zondag 15 maart 2018
Laad jullie gsm maar goed op, want die gaan jullie vandaag
zeker nodig hebben! Zeker komen dus!

Zondag 22 april 2018
Deze zondag is het geen Chiro, want de leiding is op
ketiweekend met het gewest! Jullie leiding zou het uiteraard
super vinden als jullie allemaal meegaan! Inschrijven kan nog
tot 22 maart! Snel doen is de boodschap! Jullie laten jullie
leiding daar toch niet moederziel alleen naartoe gaan,
helemaal alleen tussen al die keti’s van ons gewest, helemaal
alleen zonder leden? ☹

Zondag 29 april 2018
Vandaag doen we het Grote Suprise-Me-Ketispelshow. Zeker
komen dus!
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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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INFORMATIEF
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!
DE BANIER
Kennen jullie De Banier al?
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De Banier is de ‘chirowinkel’. Hier kan je bv. onze kledij
terugvinden, indien je deze nieuw wenst aan te kopen. Maar
De Banier is veel meer dan dat! Je kan er ook een heleboel
knutselmateriaal terugvinden, en allerhande chiro-gadgets!
De winkel is gelegen op Kipdorp 30 in Antwerpen. Wil je deze
verplaatsing niet maken? Ze hebben ook een webshop! Alle
info kan je terugvinden op www.debanier.be!
SPAARACTIE JOYVALLE

Ook dit jaar sparen we weer mee voor gratis melk voor op
kamp.
Wat moet je doen? Heel simpel! Knip de flapjes van de
verpakking van Joyvalle, en bezorg ze aan je leiding! Wil je je
familie, vrienden, buren, … mee optrommelen om mee te
sparen? GRAAG!
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