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Dag allemaal,
Het kamp is voorbij , de zomervakantie is bijna gedaan. Maandag begint er een nieuw schooljaar en zitten de meeste
van jullie weer braaf op de schoolbanken. Het is misschien spijtig dat de vakantie voorbij is maar dat betekent ook dat
jullie kunnen beginnen aftellen naar de eerste chirozondag.
Op zondag 1 september kan je op de dorpsdag al eens goeiedag komen zeggen tegen de leiding terwijl ze heerlijke
pannnekoeken maken (samen met het Toontje). De zondag erna hopen we jullie weer talrijk te mogen verwelkomen.
Tot dan!
29 augustus 2019
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WORDT VERWACHT
Zondag 1 september: DORPSDAG BRASSCHAAT
Vandaag is het geen chiro.
Op zondag 1 september 2019 bakken wij zoals elk jaar op de dorpsdag weer onze heerlijke pannenkoeken.
Je kan ons vinden in de buurt van de kerk (aan het bushokje, halte Brasschaat Kerk).
Ben je een vroege vogel? Geen probleem! Wij steken onze vuren aan om 11u30.
TOT ZONDAG OP DE DORPSDAG.
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SPEELCLUB
Leiding:
-

Hayke De Witte: 0474 04 82 59
Margot Soffers: 0479 08 91 30

Zondag 8 September 2019 14u – 17u30
Kom allemaal met een winnaarsgevoel naar de chiro waaaaant we gaan ergens naartoe waar we zeker
winnaars en verliezers hebben…

Zondag 15 september 2019 14u – 17u30
Om ons chirojaar leuk te eindigen, spelen we alle spelletjes die jullie leuk vinden!! We gaan ook een cadeau
maken voor iemand heel speciaal…

Zondag 21 september 2019 10u – 17u00
Vandaag begint het nieuwe chirojaar echt. We nemen afscheid van onze oude groep, van onze leiding, van … en maken
kennis met onze nieuwe groep en nieuwe leiding! Ook wordt het nieuwe jaarthema voorgesteld.
Omdat het allemaal wat veel is voor één korte namiddag verwachten we jullie vandaag ook al om 10u. Je moet geen
lunchpakket meenemen, wij zullen voor jullie een heerlijke lunch voorzien. Om 17u00 mogen jullie ouders jullie terug
oppikken.

Zondag 28 september 2019 14u – 17u30
Vandaag is het jullie eerste zondag met jullie nieuwe leiding en misschien ook nieuwe groep. Spannend! Om zeker niets
te verklappen blijft het programma ook nog een verrassing.
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RAKWI’S
Leiding:
-

Eris Ardies: 0497 99 00 53
Seppe Van der Sande: 0494 46 22 95
Liesa El Hajji: 0485 84 21 48

Zondag 8 September 2019 14u – 17u30
Vandaag houden we een Chiro levensloop. Laat jij mee zien welke groep het beste bij je past? Speelclub of
misschien wel leiding? Kom het ontdekken deze zondag!!

Zondag 15 september 2019 14u – 17u30
Vandaag doen we een old-school Chirozondag! Nog een laatste keer Chiro spelletjes spelen met deze groep
of deze huidige leiding! Zeker komen!!

Zondag 21 september 2019 10u – 17u00
Vandaag begint het nieuwe chirojaar echt. We nemen afscheid van onze oude groep, van onze leiding, van … en maken
kennis met onze nieuwe groep en nieuwe leiding! Ook wordt het nieuwe jaarthema voorgesteld.
Omdat het allemaal wat veel is voor één korte namiddag verwachten we jullie vandaag ook al om 10u. Je moet geen
lunchpakket meenemen, wij zullen voor jullie een heerlijke lunch voorzien. Om 17u00 mogen jullie ouders jullie terug
oppikken.

Zondag 28 september 2019 14u – 17u30
Vandaag is het jullie eerste zondag met jullie nieuwe leiding en misschien ook nieuwe groep. Spannend! Om zeker niets
te verklappen blijft het programma ook nog een verrassing.
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TITO’S
Leiding:
-

Lotte Van Oers: 0486 21 85 45
Falko Vleminckx: 0468 54 90 67

Zondag 8 September 2019 14u – 17u30
Na een lange zomervakantie kunnen we het nieuwe schooljaar met een leuke chirozondag inSLAAN. (hint hint)

Zondag 15 september 2019 09u – 18u00
Aangezien het de laatste chirozondag van dit chirojaar is, heeft jullie leiding een spannende en actieve verassing voor
jullie. (Buzzypas en identiteitskaart zeker niet vergeten!!!)
We vertrekken om 9u aan de Chiro en zijn rond 18u terug.

Zondag 21 september 2019 10u – 17u00
Vandaag begint het nieuwe chirojaar echt. We nemen afscheid van onze oude groep, van onze leiding, van … en maken
kennis met onze nieuwe groep en nieuwe leiding! Ook wordt het nieuwe jaarthema voorgesteld.
Omdat het allemaal wat veel is voor één korte namiddag verwachten we jullie vandaag ook al om 10u. Je moet geen
lunchpakket meenemen, wij zullen voor jullie een heerlijke lunch voorzien. Om 17u00 mogen jullie ouders jullie terug
oppikken.

Zondag 28 september 2019 14u – 17u30
Vandaag is het jullie eerste zondag met jullie nieuwe leiding en misschien ook nieuwe groep. Spannend! Om zeker niets
te verklappen blijft het programma ook nog een verrassing.
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KASPI’S
Leiding:
-

Astrid De Meyer: 0489 86 47 97
Margot Minnebo: 0493 19 58 16

Zondag 8 September 2019 14u – 17u30
Jullie kunnen maar beter snel zijn want als jullie niet op tijd buiten geraken zullen jullie voor eeuwig opgesloten blijven.
MWUHAHAHAHAHAHAAAAA…

Zondag 15 september 2019 14u – 17u30
Onze laatste chirozondag…. #sad. Daarom wordt dit vast en zeker een heel speciale zondag.

Zondag 21 september 2019 10u – 17u00
Vandaag begint het nieuwe chirojaar echt. We nemen afscheid van onze oude groep, van onze leiding, van … en maken
kennis met onze nieuwe groep en nieuwe leiding! Ook wordt het nieuwe jaarthema voorgesteld.
Omdat het allemaal wat veel is voor één korte namiddag verwachten we jullie vandaag ook al om 10u. Je moet geen
lunchpakket meenemen, wij zullen voor jullie een heerlijke lunch voorzien. Om 17u00 mogen jullie ouders jullie terug
oppikken.

Zondag 28 september 2019 14u – 17u30
Vandaag is het jullie eerste zondag met jullie nieuwe leiding en misschien ook nieuwe groep. Spannend! Om zeker niets
te verklappen blijft het programma ook nog een verrassing.
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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: Ruben Van Breda en Sofie Van Oers. Zij zijn te bereiken op onderstaande nummers.
Ruben Van Breda – 0484 13 04 35
Sofie Van Oers – 0477 77 39 72
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INFORMATIEF
Zaterdag 5 oktober 2019 - Daguitstap naar Mechelen
In de voormiddag bezoeken we onder leiding van een gids de Dossinkazerne, speciaal programma voor de kinderen.
In de voormalige Dossinkazerne in Mechelen richtten de nazi’s in 1942 een verzamelkamp in voor de Joden uit België.
Hier werden 24916 Joden en 351 zigeuners weggevoerd naar het vernietigingskamp Auschwitz. Een gids zal ons
begeleiden en het verhaal achter de vervolging duiden.

In de namiddag verkennen we Mechelen.
Jullie krijgen nog een uitnodiging met meer details (uren, kostprijs, afspraken) één van de volgende dagen.

ZITBANK MARK
De gemeente Brasschaat biedt al jaren de mogelijkheid om een zitbank te sponsoren. Bij het overlijden van Mark,
nodigde de oudleiding van onze chirogroep de oudleiding uit om samen een bloemstuk te kopen. Er bleef nog heel wat
geld over en daarom besloten zij een bank te sponsoren ter herinnering aan Mark.

Ben je aan het wandelen in het park en wil je even rusten op Mark zijn herdenkingsbank, wandel dan even naar het
sloebersveld. Het sloebersveld is de weide over het kasteel, ook de weide waar de veldrit van de achtkamp vertrekt.
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WEL EN WEE
Vanaf nu, neem jij ons mee op de
reis van je leven.
Een leven waarbij wij je onvoorwaardelijke liefde geven.

Op 28 mei 2019 verwelkomden Julie en Steven hun zoontje Floris op onze wereldbol. Steven (Schrans) heeft met veel
zwier alle afdelingen in onze chiro doorlopen en heeft ook heel wat steentjes bijgedragen in onze leidingsploeg. Wij
wensen Julie, Steven en de hele familie van harte proficiat met de geboorte van Floris.

Geboren om altijd
Van te houden.

Op 7 augustus 2019 werden Eline Stuer en Alain Verster de trotse ouders van hun dochtertje Mona. Op een zondag na
de pannenkoeken van de dorpsdag kwam Alain het chiroplein opgestapt en dat heeft hij pas verlaten nadat hij heel wat
creatieve inbreng achterliet in de leidingsploeg. Ook Eline vond de weg naar de chiro en ook zij heeft met veel inzet
gezorgd voor vele leuke zondagen voor onze chirokids. Wij wensen Eline, Alain en hun hele familie een dikke proficiat
met de geboorte van Mona.
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