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MAATREGELEN COVID-19
Bij aankomst en vertrek op de chiro vragen we ouders om zeer goed op te letten dat men de
afstand van 1,5m respecteert met de andere ouders. Voor kinderen die oud genoeg zijn vragen
we dat ze zich indien mogelijk alleen te voet of met de fiets naar de activiteit verplaatsen. Voor
kinderen die door ouders gebracht worden vragen we ook dit per fiets of te voet te doen. Alle
leden mogen deelnemen aan de activiteiten, behalve:
• Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de drie dagen voor de activiteit. Dat geldt zowel
voor leden als voor leiding. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree,
moeilijk ademen.
• Mensen uit de risicogroep of met ziekte. Die mogen deelnemen als:
o ze een doktersattest kunnen voorleggen.
o hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij astma.
Wij houden ook mogelijke nieuwe maatregelen nauwlettend in het oog. Mocht er hier iets
veranderen dan communiceren we zo snel mogelijk naar jullie over de gevolgen voor onze
activiteiten.
Tijdens de activiteiten zal de leiding er over waken dat indien nodig de onderlinge afstand goed
wordt gerespecteerd en dat er ook voldoende hygiëne is. Handen zullen vaker gewassen worden,
met symbolen zal je zien welke WC je mag gebruiken, spelmateriaal zal ontsmet worden, etc.
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Speelclub
Leiding:
-

Alixe Jumelet: 0483 65 60 60 (Groepsleiding)
Colin Entwistle: 0489 82 23 08
Gilles Van Heuven: 0474 02 89 35
Anina Heymans: 0478 13 72 61

Zondag 07/11

14u00 – 17u30

Wie van de speelclub zal het nieuwe k3’tje worden?

Zondag 14/11

14u00 – 17u30

OH MY GOD Jullie raden nooit wat er gebeurd is!!!!!!! Kom vandaag ZEKER naar de chiro om het te
weten te komen wow wow wow wow TIP:
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Zaterdag 20/11

15u00 – 18u

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan Hij brengt ons Sint-Nikolaas we zien hem al staan
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer We waaien de wimpels al heen en al weer We spreken
af om 15u aan onze chiro. Dan gaan we kijken naar de intrede van Sinterklaas in het park van
Brasschaat. Het einde is voorzien tegen 18u.

Zaterdag 27/11
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Rakwi’s
Leiding:
-

Seppe Van Gheel: 0476 70 68 32

-

Eris Ardies: 0497 99 00 53 (Groepsleiding)

-

Tibe Van Ingh: 0476 79 50 97

Zondag 07/11

14u00 – 17u30

Trek je broek op je hoofd en je benen door je trui want vandaag is het omgekeerde dag!!
Zondag 14/11

14u00 – 17u30

Ben je klaar op de dag in te rollen? Vandaag is het alles op wieltjesss!!
Zondag 21/11

14u00 – 17u30

Ga alvast naar toilet want vandaag drinken we veel water tijdens pisquizzz.
Zaterdag 27/11
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Tito’s
Leiding:
-

Milan Peeters: 0470 66 85 01

-

Falko Vlemincx: 0468 54 90 67

Zondag 07/11

14u00 – 17u30

Zorg er voor dat iedereen dat je kent met Instagram vandaag zeer goed oplet op de chiro insta
@chirocentrum zodat zij mee kunnen bepalen wat wij vandaag gaan doen!
Zondag 14/11

14u00 – 17u30

Omdat het zo saai is om altijd maar de voorgelegde weggetjes te moeten volgen doen we eens zot
en maken we onze eigen weg, dwars door alles heen!
Zondag 21/11

14u00 – 17u30

Haal allemaal maar jullie taalknobbels naar boven want vandaag maken we een reis rond de
wereld!
Zaterdag 27/11
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Keti’s
Leiding:
-

Bo De Beucker: 0472 58 30 41

-

Myrthe Van der Sande: 0474 01 89 30

Zondag 07/11

14u00 – 17u30

Vandaag gaan jullie op de beloofde tocht met een heel enthousiaste vervangleiding. Hopelijk
hebben jullie er even veel zin in als hij!
Zondag 14/11

14u00 – 17u30

Vandaag doen we een stad/gemeente spel in the one and only Brassghettowwwww, DUS ZEKER
KOMEN!!
Vrijdag 19/11 (uur wordt afgesproken via Whatsapp)
Deze week is een filmavond, wij zorgen voor de snackiesss, maar kom zeker voor de gezelligheid
want die wordt een 10/10
Zaterdag 27/11
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Aspi’s
Leiding:
-

Lotte Van Oers: 0486 21 85 45 (Groepsleiding)

-

Charlotte Zeuwts: 0485 72 70 02

Zondag 07/11

14u00 – 17u30

Breng vandaag jullie slimste hersencellen mee naar de Chiro want je zal ze nodig hebben!!
Donderdag 11/11

14u00 – 20u

Vandaag is het Wapenstilstand! Weten jullie wat we op deze dag vieren? Dan weten jullie
misschien ook wat wij vandaag gaan doen?
Vrijdag 20/11
Vandaag ontvangt Brasschaat hooggeëerd bezoek, SINTERKLAAS!! De gemeente heeft ons
gevraagd om hierbij te helpen door pannenkoeken te bakken en te verkopen, dus dat gaan we
doen! We verdienen hier hopelijk veel geld mee zodat we leuke dingen kunnen doen op kamp en
op weekend! We spreken aan de Chiro af om 13u. Ongeveer rond 20u zullen we klaar zijn met
pannenkoeken bakken! Nodig zeker ook al jullie vrienden en familie uit om pannenkoeken bij ons
te komen eten!
Zaterdag 27/11
Jullie leidingsploeg organiseert vandaag een leuke fuif in Hobnob in Brasschaat. Deze fuif begint
om 21u, dus kom zeker eens een kijkje nemen! Breng ook al jullie vrienden mee om het nog toffer
te maken!
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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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TOONTJE
WOENSDAG 10 NOVEMBER 2021 - KAARTAVOND EN SPELLETJESAVOND

Jullie zijn allen welkom vanaf 19u00 in onze chirolokalen, we sluiten onze deuren om
23u00.
Je kan kaarten of manillen, je kan een leuk gezelschapsspel spelen en zelfs al wil je
alleen maar wat praten vind je hier zeker een babbelpartner.
We zorgen voor een frisse pint en een geurige tas koffie.
Kinderen zijn ook welkom, maar zij moeten vergezeld worden van een volwassen
persoon.

ACHTKAMP 2021
Ondertussen zijn reeds vier proeven door onze sportievelingen afgelegd. Even op
een rij de namen van de deelnemers met hun deelnemingsnummer.
- Juniors: Niels (nr 163), Jasper (nr 125), Berten (nr 126), Maarten (nr 122)
- Dames: Elien (nr 142)
- Seniors: Dries (nr 17), Michiel (nr 80), Dimitri (nr 24)
- Veteranen : Dirk (nr 191), Paul (nr 186), Ben (nr 184), Roel (nr 183), Dimmen
(nr 189), Bart (nr 195), Jurgen (nr 198), Michel (nr 202)
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SOEPZONDAG 28 NOVEMBER 2021

Traditiegetrouw sluiten we de laatste proef van de achtkamp af met een
soepmaaltijd voor alle deelnemers en hun supporters en dit dus op zondag 28
november 2021.
Na de aankomst van de laatste deelnemer en na huldiging van de laureaten zijn alle
deelnemers van de chiroploeg en hun supporters van harte welkom in onze
chirolokalen. Hier worden jullie verwend met lekkere warme soep en al wat erbij
hoort om met een gevulde maag huiswaarts te keren. Wij zorgen ook voor brood,
koffie, thee, chocomelk en frisdrank en dit alles gratis, je hoeft zelfs de afwas niet te
doen.
Toch één voorwaarde: graag een seintje, we willen niemand teleurstellen en voor
ieder een plaatsje voorzien.
- Mail daarom even naar riaverberck@hotmail.com
- Of vertel het ons bij je volgende proef
Eerlijk is eerlijk, de laatste proef van de achtkamp is de leukste, kom daarom naar de
weide achter het kasteel (vanaf 9u15 begint het spektakel) om onze sportmannen
aan te moedigen. Dan kan je zien hoe onze deelnemers ploeteren in het slijk (als het
genoeg geregend heeft voordien), uitglijden op de sneeuw of vettige bladeren, op
hun fiets gezeten over boomstammen springen, vloekend aan de kant staan met een
lekke band, vallen bij de start en toch nog een ereplaats veroveren, … het zijn
allemaal deelnemers zonder startgeld.
LET OP:
- Afhankelijk van de geldende maatregelen bij bijeenkomsten binnen vragen we
om indien vereist een mondmasker of je Covid Safe Ticket mee te brengen.
- Wij zorgen voor goed verluchte ruimtes, zodat jullie gezellig kunnen tafelen.
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WORDT VERWACHT

Noteer alvast in jullie agenda: op zondag 5 december 2021 verwachten
we alle zusjes en broertjes (die jonger zijn dan 6 jaar) in de namiddag op
een feestje. Ook alle kindjes van onze oudleiding zijn van harte welkom.
Meer nieuws volgt.
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WEL EN WEE

Zij heeft haar strijd gestreden
De wereld werd steeds kleiner om haar heen
Hoe zij in stilte heeft geleden
Weet niemand ……….. zij alleen
Op 11 oktober 2021 is Sofie Oudermans zachtjes ingeslapen. Sofie is de kleindochter
en oogappel van Irene Leyssens (oudleiding van onze Chiro en lid van Toontje).
Oprechte deelneming aan de hele familie van Sofie.
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