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Dag allemaal, 

 

September is weer bijna voorbij. Tijdens het overgangsweekend leerden jullie jullie nieuwe groep en leiding kennen. 

We namen afscheid van een paar mensen maar we kregen er ook nieuwe gezichten bij. We maakten ook kennis met 

het nieuwe jaarthema ‘Grenzeloos Chiro’ en we vernieuwden onze site.  

 

We hebben met z’n allen het chirojaar vol goede moed ingezet en gaan er weer een spetterend feest van maken! 

 

Tot zondag! 

 

28 september 2019 
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WORDT VERWACHT 
 

Zondag 1 december: hoog bezoek 
 

Noteer deze datum alvast in je agenda. Het Toontje nodigt vandaag alle kinderen (-6 jarigen) uit voor een leuke 

namiddag met het traditionele bezoek van de kindervriend. Welkom vanaf 15u00 (ook voor de ouders). 
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SPEELCLUB 
 

Leiding: 
 

- Astrid De Meyer: 0489 86 47 97 (Groepsleiding) 

- Seppe Van der Sande: 0494 46 22 95 

 

Zondag 6 oktober 2019  14u – 17u30 
 

Vandaag ontdekken we wie onder jullie de echte sportievelingen zijn. We maken kennis met heel wat sporten in 

combinaties met andere leuke spelletjes. Zeker komen dus! 

 

Zondag 13 oktober 2019 14u – 17u30 
 

Vandaag begint onze wijnslag. We gaan ineens kijken hoe goed jullie dat doen en gaan strijden tegen de andere 

groepen!  

 

Zondag 20 oktober 2019 14u – 17u30  Kinderboerderij Mikerf 
 

Vandaag gaan we naar de kinderboerderij Mikerf! Graag verzamelen we daar ineens om 14u en worden we daar terug 

opgehaald rond 17u30. Het zou ook fin zijn moesten jullie verkleed zijn in boerderijdieren. Zeker komen! 

 

Zondag 27 oktober 2019  

 
Het is vandaag spijtig genoeg geen Chiro. Geniet maar lekker van jullie vakantie! 

 

Zondag 3 november 2019 14u – 17u30 
 

Kennen jullie Halloween? Kom vandaag zo eng mogelijk verkleed naar de Chiro en pas op! Laat je niet verschieten. 

 

Zondag 10 november 2019 14u – 17u30 
 

Kinderen tegen de leiding! Wie wint en krijgt er een prijs? Vandaag komen we het te weten. Tot dan! 

 

Zondag 17 november 2019 14u – 17u30 
 

Vandaag doen we indianendag! Neem allemaal een witte T-shirt mee die we gaan decoreren!! 

 

Zondag 24 november 2019 
 

Kristus Koning – meer informatie volgt nog  
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RAKWI’S 
 

Leiding: 
 

- Eris Ardies: 0497 99 00 53 

- Falko Vleminckx: 0468 54 90 67 

- Charlotte Zeuwts: 0485 72 70 02 

 

Zondag 6 oktober 2019  14u – 17u30 
 

Wil je het opnemen tegen de andere rakwi’s? Kom dan zeker mee naar ons rakwi-kubb-toernooi! 

 

Zondag 13 oktober 2019 14u – 17u30 
 

Vandaag openen we de verkoop van onze wijnslag. En om te tonen dat wij de besten zijn gaan we de strijd aan met de 

andere afdelingen om zoveel mogelijk te verkopen!! 

 

Zondag 20 oktober 2019 14u – 17u30 
 

Halloween komt stilaan dichterbij dus maken we van deze dag een verkleeddag in het thema “Disney” 

 

Vrijdag 25 oktober 2019 20u – 22u 

 
Deze week doen we het wat anders en hebben we Chiro op vrijdag avond. Volledig in het thema van Halloween… 

verkleed komen is dus zeker de boodschap! Voor al die komen zal de leiding een lekker warme pompoensoep 

voorbereiden. 

 

Zondag 3 november 2019 14u – 17u30 
 

Doe vandaag maar allemaal jullie sportiefste kledij aan! We maken er een zeer actieve dag van. 

 

Zondag 10 november 2019 14u – 17u30 
 

WINTER IS COMING! Hierdoor wordt al veel kouder. Daarom blijven we vandaag lekker warm binnen en spelen we veel 

toffe gezelschapspelen. 

 

Zondag 17 november 2019 14u – 17u30 
 

Om er zeker voor te zorgen dat de samenwerking in de groep optimaal is, gaan we vandaag volop werken aan onze 

teambuilding. 

 

Zondag 24 november 2019 
 

Kristus Koning – meer informatie volgt nog   
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KETO’S 
 

Leiding: 
 

- Lotte Van Oers: 0486 21 85 45 

- Liesa El Hajji: 0485 84 21 48 

 

Zondag 6 oktober 2019  14u – 17u30 
 

Vandaag spelen we de Olympische balspelen, ga jij voor goud? 

 

Zondag 13 oktober 2019 14u – 17u30 
 

Vandaag gaan we opstap om records te verbreken. We nemen het vandaag op tegen de andere groepen. 

 

Zondag 20 oktober 2019 14u – 17u30 
 

Vandaag zetten we onze tenten op in het bos. Kom dus zeker eens kijken. 

 

Zondag 27 oktober 2019  

 
Het is vandaag spijtig genoeg geen Chiro. Geniet maar lekker van jullie vakantie! 

 

Zondag 3 november 2019 14u – 17u30 
 

Neem vandaag je brains maar mee want je zal ze nodig hebben! 

 

Zondag 10 november 2019 14u – 17u30 
 

Trek vandaag zeker je soldatenoutfit aan want we houden een legerdag! 

 

Zondag 17 november 2019 14u – 17u30 
 

Vandaag is het ieder voor zich. Ben jij de beste Keto? Kom dat dan zeker laten zien! 

 

Zondag 24 november 2019 
 

Kristus Koning – meer informatie volgt nog   
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ASPIRANTEN 
 

Leiding: 
 

- Margot Minnebo: 0493 19 58 16 (Groepsleiding) 

- Hayke De Witte: 0474 04 82 59 

 

Zondag 6 oktober 2019  13u – 17u30 
 

Vandaag verwachten we jullie om 13u al op de Chiro want we gaan een stadsspel doen!  

Het is geen avondvergadering vandaag. 

 

Zondag 13 oktober 2019 14u – 20u 
 

We gaan vandaag testen hoe goed jullie praatjes in het echt werken…  

Het is avondvergadering vandaag. 

 

Zondag 20 oktober 2019 14u – 17u30 
 

Jullie kennen alle muziek van nu heel goed, dat hoort iedereen wel als jullie rondlopen met jullie boxen. Maar hoe goed 

ken je alles over deze muziek? We doen een quizje. 

Het is geen avondvergadering. 

 

Zondag 27 oktober 2019  

 
Het is vandaag spijtig genoeg geen Chiro. Geniet maar lekker van jullie vakantie! 

 

Zondag 3 november 2019 14u – 20u 
 

Appel en ei. Meer moet er niet gezegd worden toch?  

Het is avondvergadering vandaag. 

 

Vrijdag 8 november 2019 20u – 22u30 
 

We doen op vrijdag avond Chiro ipv op zondag want Hayke en Margot zijn flink aan het studeren. We kijken samen 

lekker gezellig een filmpje. Jullie brengen uzelf om 20u naar de Chiro, dan zorgen wij voor de snackies. 

 

Zondag 17 november 2019 14u – 20u 
 

Wat we vandaag gaan doen hangt van de creativiteit van Margot en Hayke af, dus het is nog een verrassing.  

Het is avondvergadering vandaag. 

 

Zondag 24 november 2019 
 

Kristus Koning – meer informatie volgt nog   
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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 
Zaterdag 5 oktober 2019 - Daguitstap naar Mechelen 
 

Niet vergeten! Vandaag bezoeken we de Dossinkazerne en verkennen we daarna het centrum van Mechelen. 

 

 

Achtkamp Brasschaat 

 
Op zondag 20 oktober 2019 staart voor de 70ste maal de achtkamp van Brasschaat. Sinds vorige eeuw staat er steeds 

een chiroploeg aan de start van dit sportieve gebeuren. Niet tegenstaande ons motto ‘deelnemen is belangrijker dan 

winnen’ zijn we toch erg trots op de geleverde prestaties van onze deelnemers. We verstoppen het dus niet dat we 

verschillende keren het ploegenklassement gewonnen hebben en dat ook individuele ploegleden plaatsen op het 

podium veroverden. 

De achtkamp bestaat uit acht sportproeven die verspreid zijn over 6 zondagvoormiddagen. 

Programma overzicht: 

- Zondag 20 oktober 2019 

o 1km tijdrijden & kogelstoten 

Start om 09u00 aan het kasteel, park van Brasschaat 

- Zondag 27 oktober 2019 

o 200m & 1500m 

Start om 09u00in het stadion, park van Brasschaat 

- Zondag 3 november 2019 

o 50m zwemmen 

Start om 09u00 zwembad sportoase Elshout, park 

van Brasschaat 

- Zondag 10 november 2019 

o 6.5km tijdrit 

Start 09u00 militair vliegveld Maria-ter-Heide 

- Zondag 17 november 2019 

o Veldloop 

Start om 10u00 kasteel van Brasschaat 

Initiatie voor kinderen om 11u15 

- Zondag 24 november 2019 

o Veldrit 

Start om 09u30 kasteel van Brasschaat 

Initiatie voor kinderen om 10u20 
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Je kan je hiervoor inschrijven via de website van ‘Achtkamp Brasschaat’ (www.achtkamp.be) 

LET OP: 

Schrijf je in voor 7 oktober 2019 betaal je €15, ter plaatse op zondag 20 oktober betaal je €25. 

Deelnemen kan vanaf 12 jaar, een schriftelijke toelating van je ouders indien je jonger bent dan 15 jaar. 

Ploegnaam: 

- CHIRO voor jongens, dames & junioren 

- RABCHIRO voor veteranen 

Alle informatie kan je terugvinden op de website van ’Achtkamp Brasschaat’ (www.achtkamp.be) 

 

Soepzondag: 24 november 2019 

 
Goed geraden!!! 

We hebben net de borden van onze vorige editie afgewassen (de tijd vliegt 

snel, gebruik hem wel) en binnen enkele weken roeren we weer in de potten. 

Traditiegetrouw wordt de laatste proef van de achtkamp afgesloten met een soepmaaltijd in onze lokalen. Dit voor alle 

deelnemers en supporters. Na aankomst van de laatste deelnemer en de huldiging van de laureaten zijn jullie allen 

hartelijk welkom in onze Chirolokalen. 

Hier zullen jullie verwend worden met lekkere warme soep (met of zonder balletjes), brood en beleg. Ook koffie, thee, 

chocomelk en frisdrank staan op het menu. Alles is geheel gratis en zelfs de afwas hoeven jullie niet te doen. 

Voorwaarden om deel te nemen aan deze maaltijd zijn: 

- Deelnemen aan de achtkamp of komen supporteren voor de Chiroploeg 

- Even melden dat je van de partij zult zijn, zodat iedereen een plaatsje heeft aan onze tafel. 

Mail hiervoor naar: riaverberck@hotmail.com of spreek ons aan bij één van de sportproeven. 

 

Toontje: 

 
Toontje, de vriendenkring van onze Chiro, heeft ook een team dat het reilen en zeilen van deze vereniging stuurt. Zoals 

het past in een vereniging werkt iedereen samen maar is er toch de verplichting , volgens de statuten, om enkele taken 

aan en verantwoordelijk toe te wijzen: 

- Voorzitter: Jeroen Swyngedouw 

- Ondervoorzitter: Dirk Vermeiren 

- Penningmeester: Marianne Vermeiren 

- Secretaris: Ria Verberck 

Reeds geplande data van activiteiten van Toontje: 

- 24 november 2019: soepzondag 

- 1 december 2019: kinderfeestje -6 jarigen 

- 12 januari 2020: nieuwjaarsbrunch voor alle chirovrienden 

- 16 februari 2020: valentijnsontbijt 

- 3 april 2020: quiz 

http://www.achtkamp.be/
http://www.achtkamp.be/
mailto:riaverberck@hotmail.com

