Chirotelex
september 2021
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De komst van september betekend de start van het nieuwe schooljaar maar ook
de start van opnieuw elke zondag chiroactiviteiten. De leiding kijkt er in ieder geval
al enorm naar uit en we hopen jullie ook. Op 5 september kunnen jullie ons vinden
op de hemelweide in het park en zijn jullie meer als welkom om langs te komen
voor een bezoekje samen met jullie familie. Het laatste weekend van september is
er dan de overgang. Sommigen onder jullie gaan naar een nieuwe groep en elke
groep krijgt nieuwe leiding. Om dit allemaal te ontdekken plannen we voor jullie
op 26 september een volledige dag chiro. Hopelijk tot dan!

MAATREGELEN COVID-19
Op het moment dat deze telex getypt werd hebben wij nog geen nieuwe aanwijzingen over hoe
jeugdwerk georganiseerd mag worden vanaf 1 september 2021. We gaan er voorlopig van uit dat
deze maatregelen minimaal gelijk zijn aan deze die golden voor 1 juli 2021 aangezien de
maatregelen voor de zomer beperkt werden tot 31 augustus 2021
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.

2

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

Zondag 05/09

13u00 – 18u00

Hemelweide Brasschaat

Nog geen chiro, maar wel een verenigingendag! Zeker komen dus!!
Zondag 12/09

14u00 – 17u30

Vandaag gaan we op speurtocht!
Om te weten voor wat en waarom zal je zondag zelf moeten komen uitvinden.
Zondag 19/09

14u00 – 17u30

Vandaag is de laatste zondag en gaan we op uitstap! Maar naar waar? Kom dat vandaag maar
uitzoeken!
Zondag 26/09

10u00 – 17u30

OVERGANGSDAG!!! Vandaag is het een hele dag chiro en ontdekken jullie jullie nieuwe groep voor
het volgende jaar en jullie nieuwe leiding, jullie hoeven geen lunchpakket te voorzien.
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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

Zondag 05/09

13u00 – 18u00

Hemelweide Brasschaat

We beginnen het Chiro jaar met een toppertje, zeker komen voor de super leuke verenigingen dag.
Zondag 12/09

14u00 – 17u30

Vandaag halen we nog eens alle goeie ouwe Chiro spellen boven in de enige echte Rakwi
laddercompetitie. Kom zeker om te ontdekken wie de koning/koningin van de Rakwi ladder
competitie wordt!
Zondag 19/09

14u00 – 17u30

Vandaag is de laatste Chiro zondag met de huidige groep en leiding dus dat moet gevierd worden
met een echte Rakwi knalfuif, zeker komen dus!!
Zondag 26/09

10u00 – 17u30

OVERGANGSDAG!!! Vandaag is het een hele dag chiro en ontdekken jullie jullie nieuwe groep voor
het volgende jaar en jullie nieuwe leiding, jullie hoeven geen lunchpakket te voorzien.
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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

Zondag 05/09

13u00 – 18u00

Hemelweide Brasschaat

Nog geen chiro, maar wel een verenigingendag! Zeker komen dus!!
Zondag 12/09

14u00 – 17u30

Vandaag doen we gezellig een samenspel met de Keti’s!
Zondag 19/09

14u00 – 17u30

Vandaag is het afscheidsdag, BOE! We doen dit wel met een avondvergadering, dus vergeet centje
mee te pakken of iets van thuis om te eten!
Zondag 26/09

10u00 – 17u30

OVERGANGSDAG!!! Vandaag is het een hele dag chiro en ontdekken jullie jullie nieuwe groep voor
het volgende jaar en jullie nieuwe leiding, jullie hoeven geen lunchpakket te voorzien.
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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

Zondag 05/09

13u00 – 18u00

Hemelweide Brasschaat

Nog geen chiro, maar wel een verenigingendag! Zeker komen dus!!
Zondag 12/09

14u00 – 17u30

Vandaag doen we een gezellig samenspel met de tito’s!
Ook doen we gezellig nog eens een avondvergadering! Dus vergeet geen centje of eten van thuis!
Zondag 19/09

14u00 – 17u30

Deze laatste dag gaan we goed inzetten met een hoop topspellen!
Ook deze avond hebben we avondvergadering!
Zondag 26/09

10u00 – 17u30

OVERGANGSDAG!!! Vandaag is het een hele dag chiro en ontdekken jullie jullie nieuwe groep voor
het volgende jaar en jullie nieuwe leiding, jullie hoeven geen lunchpakket te voorzien.
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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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