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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 

kinderen onder 12 jaar 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.  

Examenperiode:  

Voor leiding en leden is weer de heerlijke tijd aangebroken om wat extra uren te spenderen aan 

hun leerboeken of om nog vlug een boekbespreking af te maken die reeds maanden geleden was 

aangekondigd. 

Daarom zal traditie getrouw Toontje enkele activiteiten organiseren voor de verschillende 

afdelingen. We mogen echt wel van een traditie spreken want reeds meer dan dertig jaar staan 

steeds enkele enthousiaste mensen 

klaar om de jongeren aangename 

uurtjes te bezorgen. 

Let op uren en dagen zijn ook 

aangepast aan de examensfeer. 
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Speelclub  
  

Leiding:  

  

- Eris Ardies: 0497 99 00 53  
- Lotte Van Oers: 0486 21 85 45 (Groepsleiding)  
- Seppe Van der Sande: 0494 46 22 95  

- Tibe Van Ingh: 0476 79 50 97  

- Bo De Beucker: 0472 58 30 41  
  

Nieuwe maand maar helaas geen veranderingen op vlak van Corona… daarom hieronder nog eens snel de 

veiligheidsregels: 

1) Je mag je kind afzetten en ophalen aan de ingang van het plein aan de kant van de kerk. Je mag gaan zover de 

kegels aangeven. 

2) Houd de nodige afstand van elkaar voor de eigen veiligheid! 

3) Mondmasker verplicht 

 

Vrijdag 04/06 18u30 – 21u00  

 

- Jullie worden om 18u30 aan de lokalen verwacht, om 21u00 mogen je ouders jullie komen 

ophalen. 

- Buiten je goed humeur hoeven jullie niets mee te brengen. 

- De activiteit gaat zeker buiten door dus in geval van regen trek dan je laarzen aan (laat je 

ballerina’s thuis) en breng een paraplu mee of een hele goede (waterdicht bedoelen we) 

regenjas. 

- Gaan we op zoek naar leuke plekjes? Doen we een bekentocht? Zoeken we een 

chirokampioen tuimelen? Of gaan we gewoon eendjes kijken? Wil je het echt 

weten?????????????? Je bent welkom. 

 

Vrijdag 11/06   18u30 – 21u00 

  

We hopen dat jullie vorige vrijdag genoten hebben van de avondactiviteit en nodigen jullie 

nogmaals uit om vandaag op post te zijn om 18u30 en het einde is voorzien om 21u00. 

- Vandaag vragen we dat jullie allemaal 

meebrengen: 

o Een klein rugzakje 

o Een doosje met deksel 

o Veel energie 

Afhankelijk van de weersomstandigheden gaan we op 

trektocht en nemen we mee een rugzak vol …………….. 
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Zondag 20/06   14u00 – 17u30 

  

Denk jij dat jouw vriendje alles kan en alles weet? 

Kom er vandaag achter in onze grote “mijn partner kan dat” show 

 

Zondag 27/06   10u00 – 17u30 

 

LAATSTE CHIROZONDAG VOOR KAMP!!! 

Vergeet zeker je lunchpakket niet want vandaag zijn we bijna een hele dag weg! Meer info volgt 

nog. 
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Rakwi’s  
  

Leiding:  

  

- Astrid De Meyer: 0489 86 47 97 (Groepsleiding)  
- Margot Minnebo: 0493 19 58 16 (Groepsleiding)  
- Myrthe Van der Sande: 0474 01 89 30  
- Alixe Jumelet: 0483 65 60 60  
- Milan Peeters: 0470 66 85 01  

  

Nieuwe maand maar helaas geen veranderingen op vlak van Corona… daarom hieronder nog eens snel de 

veiligheidsregels: 

1) Je mag je kind afzetten en ophalen aan de ingang van het plein aan de kant van de kerk. Je mag gaan zover de 

kegels aangeven. 

2) Houd de nodige afstand van elkaar voor de eigen veiligheid! 

3) Mondmasker verplicht 

 

Vrijdag 04/06 18u30 – 21u00  

 

- Jullie worden om 18u30 aan de lokalen verwacht, om 21u00 mogen je ouders jullie komen 

ophalen. 

- Buiten je goed humeur hoeven jullie niets mee te brengen. 

- De activiteit gaat zeker buiten door dus in geval van regen trek dan je laarzen aan (laat je 

ballerina’s thuis) en breng een paraplu mee of een hele goede (waterdicht bedoelen we) 

regenjas. 

- Gaan we op zoek naar leuke plekjes? Doen we een bekentocht? Zoeken we een 

chirokampioen tuimelen? Of gaan we gewoon eendjes kijken? Wil je het echt 

weten?????????????? Je bent welkom. 

 

Vrijdag 11/06   18u30 – 21u00 

  

We hopen dat jullie vorige vrijdag genoten hebben van de avondactiviteit en nodigen jullie 

nogmaals uit om vandaag op post te zijn om 18u30 en het einde is voorzien om 21u00. 

- Vandaag vragen we dat jullie allemaal 

meebrengen: 

o Een klein rugzakje 

o Een doosje met deksel 

o Veel energie 

Afhankelijk van de weersomstandigheden gaan we op 

trektocht en nemen we mee een rugzak vol …………….. 
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Zondag 20/06   14u00 – 17u30 

  

Dit is onze laatste Chirozondag met deze groep, BOOOOEEEE . Maar daarom maken wij er samen 

nog een superleuke dag van. Benieuwd wat we gaan doen als laatste zondag? Wij hopen op jullie 

massale aanwezigheid!! 

 

Zondag 27/06   10u00 – 17u30 

 

LAATSTE CHIROZONDAG VOOR KAMP!!! 

Vergeet zeker je lunchpakket niet want vandaag zijn we bijna een hele dag weg! Meer info volgt 

nog. 
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Tito’s  
  

Leiding:  

  

- Hayke De Witte: 0474 04 82 59  
- Gilles Van Heuven: 0474 02 89 35  
- Anina Heymans: 0478 13 72 61  

 

Nieuwe maand maar helaas geen veranderingen op vlak van Corona… daarom hieronder nog eens snel de 

veiligheidsregels: 

1) Je mag je kind afzetten en ophalen aan de ingang aan de kant van de Bredabaan. Je mag gaan zover de kegels 

aangeven. 

2) Houd de nodige afstand van elkaar voor de eigen veiligheid! 

3) Mondmasker verplicht 

 

 

Vrijdag 04/06 18u30 – 22u00  

 

- Natuurlijk zijn jullie vandaag ook welkom en 

dit om 18u30, we vermoeden dat jullie al 

later gaan slapen en daarom verwachten we 

jullie ouders pas om 22u00 of vertrekken 

jullie dan huiswaarts. 

- Zorg ervoor dat je op de afspraak verschijnt 

met je stalen ros.  

 

Vrijdag 11/06   18u30 – 22u00 

  

- Ook jullie worden weer verwacht om 18u30, het einde is voorzien om 22u00. 

- Breng weer je fiets mee, indien de plannen aangepast worden (vb iets extra meebrengen) 

worden jullie persoonlijk verwittigd. 

 

Zondag 20/06   14u00 – 17u30 

  

Vandaag hebben we een muzikale dag!! 

Neem je mooiste zangtalenten mee! 

 

Zondag 27/06   10u00 – 17u30 

 

LAATSTE CHIROZONDAG VOOR KAMP!!! 

Vergeet zeker je lunchpakket niet want vandaag zijn we bijna een hele dag weg! Meer info volgt 

nog. 

 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Fiets_Wildbreien.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Keti’s  
  

Leiding:  

  

- Falko Vlemincx: 0468 54 90 67  
- Charlotte Zeuwts: 0485 72 70 02  
- Colin Entwistle: 0489 82 23 08  
- Seppe Van Gheel: 0476 70 68 32  

  

1) Je mag je kind afzetten en ophalen aan de ingang aan de kant van de Bredabaan. Je mag gaan zover de kegels 

aangeven. 

2) Houd de nodige afstand van elkaar voor de eigen veiligheid! 

3) Mondmasker verplicht 

 

Vrijdag 04/06 18u30 – 22u00  

 

- Natuurlijk zijn jullie vandaag ook welkom en 

dit om 18u30, we vermoeden dat jullie al 

later gaan slapen en daarom verwachten we 

jullie ouders pas om 22u00 of vertrekken 

jullie dan huiswaarts. 

- Zorg ervoor dat je op de afspraak verschijnt 

met je stalen ros.  

 

Vrijdag 11/06   18u30 – 22u00 

  

- Ook jullie worden weer verwacht om 18u30, het einde is voorzien om 22u00. 

- Breng weer je fiets mee, indien de plannen aangepast worden (vb iets extra meebrengen) 

worden jullie persoonlijk verwittigd. 

 

Zondag 20/06   14u00 – 17u30 

  

We gaan vandaag een veldslag in het echt spelen, ben jij de spion of de generaal? We zien het deze 

zondag! 

 

Zondag 27/03   10u00 – 17u30 

 

LAATSTE CHIROZONDAG VOOR KAMP!!! 

Vergeet zeker je lunchpakket niet want vandaag zijn we bijna een hele dag weg! Meer info volgt 

nog. 
 

 

 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Fiets_Wildbreien.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Vriendenkring TOONTJE 
 

Wie zijn we? 

Wij zijn  een groep Chiro centrum fanaten bestaande uit oud leiding/leden, sympathisanten en 

ouders. Kortom een gezellige bende die onze Chiro ondersteunt. Verder in deze telex kan je alvast 

beter kennis maken met Annelies, ook wel ons Chirowinkeltje genoemd. 

 

Wat doen wij eigenlijk juist voor de Chiro? 

Wij beheren de gebouwen van onze Chiro wat eigenlijk wil zeggen dat we zorgen dat onze 

gebouwen verzekerd zijn, onderhouden worden en zorgen voor dingen die hersteld moeten 

worden zo hebben we dit jaar onze verwarmingsketel en de buitenverlichting onder handen 

genomen. Bovendien werd dit jaar ook ons brandalarm vernieuwd. 

 Om dit allemaal waar te kunnen maken organiseren wij tijdens het Chirojaar verschillende 

activiteiten om dit te kunnen bekostigen denk maar aan de lekkere pannenkoeken op de beruchte 

Dorpsdag , onze gekende quiz die ondertussen al aan de 26ste editie zit of onze zalige 

nieuwjaarbrunch waar Jan en Alleman welkom is. 

Niet alleen tijdens het Chirojaar staan wij klaar met allerlei activiteiten ook tijdens de zomer 

maanden zijn jullie iedere woensdagavond welkom aan de lokalen voor onze volleybal avonden of 

voor gewoon een gezellig avondje in ons Chiro praatcafé. 

Dit jaar doen we er nog een schepje boven op en hebben wij op 4 augustus 2021 voor jullie een  

verrassing in petto. 

Deze avond willen we samen met jullie enkele Chiro activiteiten opsnuiven zoals onze kinderen op 

hun welverdiende bivak! 

Willen jullie daar ook  mee deel van uitmaken vergeet dan zeker 4 augustus (tegen 19.30u )niet in 

jullie agenda te noteren. Wij kijken er alvast naar uit! 

 

Zomeravonden: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de maanden juli en augustus zijn jullie elke woensdagavond hartelijk welkom op het 

chiroplein.  Dan gaan we weer volleyballen, kaarten en praten.  Meer nieuws mag je verwachten 

einde juni. 
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Annelies Rabaey: 
 

Even mezelf voorstellen,  

 

Ik ben Annelies Rabaey, 

mama van De Meyer Astrid 

“groepleidster Chiro 

Brasschaat Centrum”. 

Onze zoon Thibaut zette zijn 

eerste stappen in de Chiro in 

2003, via de familie Verster 

leerden wij deze Chiro 

kennen. 

 

Mijn engagement voor 

jeugdbeweging en 

vrijwilligers werk is groot. 

 

Als tiener was ik lid en bestuurslid van KLJ Gewest Brugge. 

 

Ik ben ondertussen ook nog vrijwilliger bij Femma Brasschaat Centrum 

 

Na een aantal jaren de chiro als ouder te leren kennen vroegen ze mij om deel te nemen aan het 

bestuur van Toontje “ Vriendenkring Toontje Chiro Brasschaat Centrum”. 

 

Daar moest ik uiteraard niet lang over nadenken en sloot mij aan bij een geweldige groep mensen. 

We helpen en ondersteunen de Chiro waar nodig. 

 

Ik ben ondertussen verantwoordelijk voor de Chiro Kledij. 

Bij mij kan je terecht  “in mijn Chirowinkeltje” om een nieuwe T-shirt, of 2 de hands broeken, 

truien,… te kopen 

 

Heb je kledij die te klein  en nog in goede staat is,  breng het gerust bij mij binnen. 

Dit zorgt er dan voor dat mijn winkeltje goed gevuld blijft. 

 

In samenspraak met de leiding sta ik een aantal keer per jaar op de Chiro, met alles wat ik in mijn 

Chirowinkeltje heb. 

 

Zo, hopend U snel te ontmoeten 

 

Groetjes Annelies  
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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  

 
 


