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Dag Allemaal,
September zit er weeral op!
We kijken allemaal vol spanning uit naar de officiële start van ons nieuwe
chirojaar op zondag 7 oktober! Wie zal je nieuwe leiding worden….
De leiding is er alvast klaar voor! Ze staan te popelen om er samen met
jullie een spetterend chirojaar van te maken!

4 oktober 2018
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WORDT VERWACHT
Achtkamp Brasschaat: oktober – november
Op zondag 21 oktober 2018 start voor de 65ste maal de achtkamp van
Brasschaat ( de minder jongeren onder ons kennen deze sportactiviteit nog
als de “Wintersporten”).
Reeds vele jaren (ongeveer van eind de jaren 70 van de vorige eeuw) staat
er een ploeg van de Chiro aan de start. Ook dit jaar doen weer verschillende
chiro-vrienden mee aan deze achtkamp.
We geven hier even het programma overzicht, want supporters zijn altijd
welkom.







Zondag 21 oktober 2018 : 1 km tijdrijden aan het kasteel van
Brasschaat, de eerste start wordt gegeven om 9u00.
Zondag 28 oktober 2018 : verspringen en 200 m sprint in het Louis
de Winterstadion, vanaf 9u00.
Zondag 4 november 2018 : 6 km tijdrijden, deze tijdrit vindt plaats
aan het militair vliegveld in Maria-ter-Heide (Lichtvliegwezenlaan),
ook vanaf 9u00.
Zondag 11 november 2018 : kogelstoten en 1500 m lopen in het
Louis de Winterstadion, vanaf 9u00.
Zondag 18 november 2018 : veldloop en kinderinitiatie veldloop,
start om 10u00, start voor de kinderen om 11u15.
Zondag 25 november 2018 : veldrit en ook veldrit voor kinderen.
Om 9u30 wordt de eerste start gegeven, de kinderen starten om
10u20.

In volgende chirotelex meer nieuws hierover. Maar noteer alvast in je
agenda dat je op zondag 25 november onze veldrijders komt aanmoedigen
en dat je traditiegetrouw nadien welkom bent in de chirolokalen voor een
soepmaaltijd (volledig gratis, als dank voor het supporteren).
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Zondag 11 november 2018: Bezoek theater : WERELDSCHEMER
Onze vriendenkring ‘Toontje’ heeft voor deze voorstelling een aantal kaarten
gereserveerd. Stuur een berichtje als je mee naar deze voorstelling wil gaan.
OP = OP! Toontje zorgt voor de kaarten.
Wereldschemer vertelt het verhaal van Wereldoorlog I, gebeefd en beleefd
door de kleine mens achter de schermen. Universeel en eigentijds. Een slag
in het gezicht en een zalf voor de wonde. Poëtisch, ironisch, meeslepend en
aangrijpend.
“Wereldschemer” werd in 2014 bekroond met het Gouden Label in de
categorie muziektheater.
Wanneer : zondag 11 november 2018 om 15u00
Waar: theater Hemelhoeve
Prijs : 9 euro
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Zondag 2 december: 15u
Vandaag komt er hoog bezoek. Toontje nodigt alle kindjes ( - 6 jaar) uit voor
een leuke namiddag! Alle zusjes & broertjes, alle kindjes van oud-leiding &
Toontje, … die nog niet naar de chiro kunnen gaan, zijn welkom om 15u.
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Speelclub
Leiding:



???????
???????

Zondag 7 oktober 2018 10u – 17u
We verwachten jullie om 10u aan onze lokalen. Om 17u eindigen we
vandaag en kunnen jullie worden opgehaald!
Wij zorgen voor de LUNCH !!!!!

Zondag 14 oktober 2018

14u – 17u30

Omdat het de eerste dag is dat we allemaal samen spelletjes spelen, gaan
we allemaal kennismakingsspelletjes spelen zodat we alle leuke kindjes en
leiding van onze groep goed leren kennen ! 😊 Allemaal komen dus!

Zondag 21 oktober

14u – 17u30

Haal vandaag al jullie mooiste prinsessen en stoere ridderpakken maar uit
de kast, want vandaag gaan we een echte ridders en prinsessen dag
houden. Misschien moeten we zelfs een draak verslaan!!

Zondag 28 oktober

14u – 17u30

Wat is jullie lievelingsspeelgoed? Van de leiding is dit een bal. En daarom
gaan we vandaag met allemaal ballen spelen in alle vormen, maten,
kleuren,… Zullen we ook met een reuzen bal spelen? Dat kom je alleen
maar te weten als je vandaag naar de chiro komt.
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Rakwi’s
Leiding:



???????
???????

Zondag 7 oktober 2018 10u – 17u
We verwachten jullie om 10u aan onze lokalen. Om 17u eindigen we
vandaag en kunnen jullie worden opgehaald!
Wij zorgen voor de LUNCH !!!!!

Zondag 14 oktober 2018

14u – 17u30

Vandaag doen we een heuse kennismaking en een old school chirozondag! Zeker komen dus!

Zondag 21 oktober

14u – 17u30

Vandaag houden we een stoere maffiadag! Ben je een boef of eerder van
de politie?

Zondag 28 oktober

14u – 17u30

Vandaag houden we een ballendag! Zeker komen als je van spelletjes met
de bal houd! En anders ook natuurlijk… 😊
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TITO’s
Leiding:



???????
???????

Zondag 7 oktober 2018 10u – 17u
We verwachten jullie om 10u aan onze lokalen. Om 17u eindigen we
vandaag en kunnen jullie worden opgehaald!
Wij zorgen voor de LUNCH !!!!!

Zondag 14 oktober 2018

14u – 17u30

Vorige week hebben jullie kennisgemaakt met de nieuwe VB. Vandaag is
jullie kans om te kijken of hij/zij een goede VB is, want hij/zij zal zich
vandaag over jullie ontfermen! Zeker komen dus !

Zondag 21 oktober

14u – 17u30

Omdat jullie leiding er vorige week niet kon bij zijn, gaan we vandaag onze
nieuwe groep en leiding super goed leren kennen! Zeker komen dus!
We gaan ook ons lokaal een beetje versieren. Heb je thuis nog dingen
liggen die hiervoor kunnen dienen? Zeker meebrengen!

Zondag 28 oktober

14u – 17u30

Vandaag moeten jullie jullie gaming skills boven halen, want we kruipen in
de huid van onze favoriete gamepersonages!
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KASPI’s
Leiding:



???????
???????

Zondag 7 oktober 2018 10u – 17u
We verwachten jullie om 10u aan onze lokalen. Om 17u eindigen we
vandaag en kunnen jullie worden opgehaald!
Wij zorgen voor de LUNCH !!!!!

Zondag 14 oktober 2018

14u – 20u

Kaspi's , vandaag zijn het voor de grote mensen verkiezingen, dus zullen
we is testen of we misschien een De Wever junior in onze groep hebben
zitten. Zeker komen!

Zondag 21 oktober

14u – 20u

Vandaag halen we de goeie oude vettige spellekes boven waarvoor de
chiro eigenlijk staat. Hoe vettiger , hoe prettiger.
Ps: doe geen goeie schoenen aan !

Zondag 28 oktober

14u – 20u

Tik tak tik tak .. Wat kan jij binnen de minuut?? Kom u maar bewijzen!
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VB’s
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
In volgende telex meer nieuws hierover, want er zal een VB – wissel
gebeuren…
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