Chirotelex
December 2019 – Januari 2020
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Dag allemaal,
Dit is de laatste chirotelex voor het jaar 2019, maar tevens ook de eerste voor het jaar 2020.
We hopen jullie elke chirozondag weer talrijk te mogen verwelkomen, zelfs in deze koude wintermaanden. Lees dus
maar snel verder en ontdekt wat voor leuke zondagen jullie leiding nu weer hebben gepland.
Tot zondag!
26 november 2019

Geluk, gezondheid, vreugde en pret.
Hebben we voor jullie allen klaar gezet.
2020 staat nu voor de deur.
Maak er een jaar van zonder sleur.
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WORDT VERWACHT
Zondag 1 december: hoog bezoek
Vandaag zijn ook alle broertjes en zusjes jonger dan zes jaar vanaf 15u00 welkom in de chiro want wij verwachten
belangrijk bezoek.
Zij mogen hun ouders meebrengen, voor hen wordt een lekkere tas koffie of een frisdrank met een hapje voorzien. Zij
kunnen wat praten met anderen, een tekening kleuren of een spelletjes spelen.
Oudleiding, niet vergeten deze uitnodiging geldt ook voor jullie kleuters, peuters en baby’s.
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Wijnavond – 14 december 2019
Naar jaarlijkse gewoonte sluiten we onze wijnslag terug af met een wijnavond. Wij hopen ouders, sympathisanten en
vrienden talrijk te mogen verwelkomen.
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SPEELCLUB
Leiding:
-

Astrid De Meyer: 0489 86 47 97 (Groepsleiding)
Seppe Van der Sande: 0494 46 22 95

Zondag 1 december 2019

14u – 17u30

Hij komt , hij komt die lieve goede sint! Zijn alle speelclubbers braaf geweest dit jaar ?

Zondag 8 december 2019

14u – 17u30

Vandaag doen we is iets zot. Ma echt iets zot! Benieuwd ? Dan moet je komen 🙂

Zondag 15 december 2019
De leiding moet nog veel opruimen na de wijnavond van gisteren (en misschien nog wat bijslapen). Vandaag is het
geen chiro

Zondag 22 december 2019
Geen chiro

Zondag 29 december 2019
Geen chiro

Zondag 5 januari 2020

14u – 17u30

Drie koningen , drie koningen. Zijn al onze stemmen gesmeerd, want we zullen ze nodig hebben.

Zondag 12 januari 2020

14u – 17u30

Ben jij een teamspeler? Wij zijn benieuwd dus laat maar zien!

Zondag 19 januari 2020
Aspidag

Zondag 26 januari 2020
Blup Blup , waar zijn onze goeie zwemmers ?
Wat ? Zwemmen
Wie? jullieee ( speelclub)
Waar ? Afspraak 14u op de chiro!
Wat neem ik mee: bikini of aanpassende broekje, zwembandjes ( moest dat nodig zijn) , 5€ , handdoek , 4uurtje en
jullie geweldig enthousiasme 🙂
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RAKWI’S
Leiding:
-

Eris Ardies: 0497 99 00 53
Falko Vleminckx: 0468 54 90 67
Myrthe Van der Sande: 0474 01 89 30

Zondag 1 december 2019

14u – 17u30

Vandaag krijgen we een heel bijzonder bezoekje.. (HINT: Zijn jullie braaf geweest?)

Zondag 8 december 2019

14u – 17u30

Vandaag gaan we bakken bakken bakken!! Wil je mee ontdekken wat we gaan bakken? Zeker komen deze zondag!!

Zondag 15 december 2019
De leiding moet nog veel opruimen na de wijnavond van gisteren (en misschien nog wat bijslapen). Vandaag is het
geen chiro

Zondag 22 december 2019
Geen chiro

Zondag 29 december 2019
Geen chiro

Zondag 5 januari 2020

14u – 17u30

Laat jullie vandaag maar eens goed horen! En haal jullie zangtalent maar teboven want vandaag gaan we 3-koningen
zingen!! Kom maar verkleed in je beste konings outfit!!

Zondag 12 januari 2020

14u – 17u30

Vandaag doen we een old-school chiro zondag met een verassingsleiding!!

Zondag 19 januari 2020

14u – 17u30

Vandaag mogen jullie je eens helemaal laten gaan en kijken hoe de Aspi’s dit aanpakken op dit jaars eerste ASPIDAG!!

Zondag 26 januari 2020

14u – 17u30

Neem jullie proefbuisjes, labojassen en brillen maar klaar want vandaag gaan we erop los experimenteren!
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KETO’S
Leiding:
-

Lotte Van Oers: 0486 21 85 45
Liesa El Hajji: 0485 84 21 48
Charlotte Zeuwts: 0485 72 70 02

Zondag 1 december 2019

14u – 17u30 (Keti’s 20u00)

Vandaag krijgen we hoog bezoek! Eens kijken wie er allemaal braaf is geweest dit jaar
Vandaag is het voor onze 4 keti's ook de eerste avondvergadering. Voor hen duurt de Chiro vandaag tot 20u en zij
mogen dus een centje voor eten of een avondmaal meenemen

Zondag 8 december 2019

14u – 17u30

We weten dat de meeste van jullie nu in de examenperiode zitten. Daarom lassen we een perfect momentje van
ontspanning in! Neem zeker handschoenen mee vandaag!

Zondag 15 december 2019
De leiding moet nog veel opruimen na de wijnavond van gisteren (en misschien nog wat bijslapen). Vandaag is het
geen chiro

Zondag 22 december 2019
Geen chiro

Zondag 29 december 2019
Geen chiro

Zondag 5 januari 2020

14u – 17u30 (Keti’s 20u00)

Vandaag gaan we iets doen wat jullie allemaal heel erg leuk vinden, namelijk snoep verzamelen! Trek jullie mooiste
koning-kostuum aan!
Vandaag is het voor onze 4 keti's weer avondvergadering. De Chiro duurt voor hen tot 20u. Vergeet geen centje of een
maaltijd!

Zondag 12 januari 2020

14u – 17u30

Vandaag zetten we een grote stap in de toekomst. We gaan ons gedragen zoals we ons over 60 jaar ook gaan
gedragen. Benieuwd? Kom dan zeker naar de Chiro vandaag!

Zondag 19 januari 2020

14u – 17u30

Vandaag krijgen jullie andere leiding. Benieuwd wie het zal zijn? Zeker komen dan!

Zondag 26 januari 2020

7

14u – 17u30

Vandaag mogen jullie laten zien of jullie aspi waardig zijn. Of zijn de aspis keto's waardig?
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ASPIRANTEN
Leiding:
-

Margot Minnebo: 0493 19 58 16 (Groepsleiding)
Hayke De Witte: 0474 04 82 59

Zondag 1 december 2019

14u – 20u00

Sinterklaas. Het is een speciale avondvergadering vandaag, dus zeker komen!!!

Zondag 8 december 2019

14u – 17u30

Vandaag gaan we koken!

Zondag 15 december 2019
De leiding moet nog veel opruimen na de wijnavond van gisteren (en misschien nog wat bijslapen). Vandaag is het
geen chiro

Zondag 22 december 2019
Geen chiro

Zondag 29 december 2019
Geen chiro

Zondag 5 januari 2020

14u – 20u00

Stadsspeeeeeel. Nu gaan we niet valsspelen zoals de vorige 😉 Het is avondvergadering vandaag.

Zondag 12 januari 2020

14u – 17u30

We gaan vandaag voorbereidingen doen voor al onze leuke activiteiten, zodat we lekker veel geld kunnen verdienen
🙂 Hierbij komt nog een lekkere snack die we zelf maken. Het is geen avondvergadering vandaag.

Zondag 19 januari 2020

14u – 20u00

Het is aspidag vandaag!!! Zet je beste beentje voor om al onze kiddows een super toffe dag te geven! Het is
avondvergadering vandaag.

Vrijdag 24 januari 2020
Het is pita-avond vanavond!! Er zal nog verdere info komen, maar het is de bedoeling dat jullie meehelpen en blijven
slapen die avond!

Zondag 26 januari 2019
GEEN CHIRO VANDAAG DOOR PITA-AVOND
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VB’S
Mocht je een vraag hebben waarbij de leiding je niet kan helpen, kan je ook steeds terecht bij onze Volwassen –
Begeleiders: Koen Speltincx, Lien Stas en Ruben Van Breda. Zij zijn te bereiken op onderstaande nummers.
Ruben Van Breda – 0484 13 04 35
Koen Speltincx – 0498 58 63 39
Lien Stas – 0485 65 59 42
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INFORMATIEF
Nieuwjaarsbrunch - Zondag 12 januari 2020
We nodigen jullie allen uit op onze nieuwjaarsbrunch. Jullie zijn allen van harte welkom om samen met ons te klinken
op het nieuwe jaar, nadien kunnen jullie aanschuiven voor een gezellige maaltijd die wordt afgesloten met een heerlijk
dessertbuffet.
Deze uitnodiging is bestemd voor al onze leden, voor jong en oud, voor alle mama’s en papa’s, voor oma’s en opa’s,
voor alle oudleiding, kortweg voor alle chirovrienden.
CHIROBRUNCH, natuurlijk niet gewoon. Zij die reeds deelnamen kunnen dit zeker bevestigen. Zij die er niet bij waren
hebben wat gemist, wees dus nu van de partij en laat ons bewijzen dat we in de chiro iets kennen van verwennerij.
Hier een woordje uitleg over deze zeer bijzondere brunch.
-

-

-

-

-

-
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Van 11u00 tot 14u00 kan je komen brunchen in onze chirolokalen.
Je wordt verwelkomd met een glaasje Cava of fruitsap. Daarna
zorgen we voor soep, spek met eieren, frikadellen met krieken,
vers fruit, …..
Verschillende soorten brood staan op het buffet en om af te
sluiten heb je nog de keuze uit verschillende desserten.
Koffie, thee, melk en chocomelk tijdens de brunch zijn gratis. Voor
de andere dranken moet je wel betalen.
Natuurlijk vragen we een bijdrage voor dit hele festijn.
o 12,00 euro voor alle +12 jarigen
o 6,00 euro voor de -12jarigen
o 0,00 euro voor de kleuters (-6jarigen)
Daar Toontje een vzw is maken we van deze gelegenheid gebruik
om iedereen op de hoogte te brengen van de werking en kan je
het financiële verslag inkijken.
Om 14u00 starten de chiro-activiteiten voor de chiroleden.
Ouders, oudleiding en chirovrienden kunnen gerust blijven en een
extra glaasje drinken.
Inschrijven is natuurlijk wel belangrijk en noodzakelijk
o Telefonisch :Marianne Vermeiren 0496 72 57 52
o Via mail : riaverberck@hotmail.com
Inschrijven voor donderdag 9 januari 2020, je inschrijving wordt bevestigd en betalen doe je de dag zelf.

TERUGBLIK
Achtkamp 2019
We wensen onze deelnemers van harte proficiat met hun prestaties van de achtkamp, die al 70 keren in Brasschaat
heeft plaats gevonden. Zes zondagen achter elkaar rinkelden de wekkers al vroeg in de morgen bij onze deelnemers,
want te laat komen wordt bestraft met extra punten. We zijn trots op onze atleten, maar ook op onze supporters die
aan de zijlaan of in het bos de deelnemers enthousiast aanmoedigden.
Ook onze jongeren lieten van zich horen en kwamen reeds kennis maken, ze namen deel aan een mini-veldloop en een
mini-veldcross. Ook voor hen een dikke proficiat.
Na een sportieve veldcross, waarbij oud en jong vol vuur over de balkjes sprongen, het bos verkenden , de brug op
spurtten, de put indoken en nadat de laureaten het podium hadden betreden, trokken deelnemers en supporters naar
onze chirolokalen waar traditiegetrouw de soep met balletjes stond te wachten.
Toch nog even melden dat we tijdens de cross van voorbije zondag echt wel kunnen zeggen dat de chiro zorgt voor
sportieve deelnemers en dat ook deelnemers van andere ploegen worden aangemoedigd door hen.
We willen graag onze deelnemers even in de bloemetjes zetten, ons motto is nog steeds deelnemen is belangrijker dan
winnen. Maar heimelijk zijn we erg trots op alle medailles die ze verdiend hebben. We delen graag wat foto’s, je krijgt
misschien dan zin om volgend jaar ook mee te doen.
Juniors heren U15
-

Berten Swyngedouw
Jasper Vermeiren

4de plaats
7de plaats

Juniors dames
-

Evelyn Van de Perre

1ste plaats

Juniors heren
-

Dries Vermeiren
Maarten Vermeiren
Rik Verberck
Jef Van Riel

1ste plaats
3de plaats
9de plaats
11de plaats

Seniors heren
-

Dimmen Wellens
Peter Vochten
Paul Vermeiren
Dimitri Delatin
Arne Van Riel
Toon Van Riel
Ruben Van Riel
Geert Sevenhans
Michiel Van den Eynde

10de plaats
13de plaats
25ste plaats
27ste plaats
51ste plaats
53ste plaats
56ste plaats
71ste plaats
84ste plaats

Veteranen heren
-
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Michel Le Blon
Peter Van de Perre
Paul Vermeiren
Dirk Vermeiren
Kurt Van Riel

1ste plaats
2de plaats
4de plaats
6de plaats
17de plaats

Als je met aandacht de lijsten hebt gelezen is het misschien opgevallen dat sommige familienamen verschillende keren
voorkomen. Bijvoorbeeld “ Van Riel” , klopt hoor is vader (hij beloofde ik doe mee als jullie allemaal meedoen) met zijn
vier zonen. Vermeiren komt ook wel dikwijls voor, niet één gezin maar wel dezelfde afstamming en eentje van hen
slaagde erin om in twee reeksen deel te nemen en dat nog met goede resultaten.
Ook wonnen de juniors heren en de veteranen het ploegenklassement, de seniors behaalde de vierde plaats.
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