
 



 



Onze leidingsploeg staat weer vol plezier klaar voor een top Chiro jaar. 

Er zijn wat nieuwe gezichten maar deze worden we snel gewoon.  

Bij deze stel ik u de leiding van dit jaar voor: 

Speelclub meisjes: 

Ze hebben Sander en Zizou 

als leiding dit jaar. 

Sander is iemand met al veel 

ervaring als leiding van 

speelclub, rakwi, tito en keti. 

Maar zit nog vol nieuwe 

ideeën. 

+32 496 86 48 61 

Zizou heeft al ervaring 

met leiding geven bij de 

RAKWI leeftijd en kijkt uit naar een jaar speelclub. 

+32 492 77 96 98 

 

 

Speelclub jongens: 

Ze hebben dit jaar een top team als leiding. Ik stel je voor 

aan Joyce en Cheyenne. 

Joyce kennen jullie al wat langer dan vandaag. Ze heeft 

vorig jaar Kwiks gehad maar kijk uit naar een jaar vol 

speelclub plezier. 

+32 478 12 23 47 

Cheyenne is een nieuw gezicht op de Chiro. Ze heeft wel al 

wat ervaring opgedaan door mee op kamp te gaan. Ze 

bruist van ideeën en kijkt uit naar een jaar vol leuke 

speelclub momenten.  

+32 472 94 89 52 

 

 



Kwiks: 

De kwiks zijn ook weer in de prijzen gevallen. Hun 

leiding is geworden Lisa en Belle.  

Belle (groepsleiding) heeft al wat ervaring in leiding 

geven bij de Tito’s maar kijkt uit naar deze mooie 

uitdaging bij de Kwiks. Ze zit vol ideeën en kan niet 

wachten om te beginnen. 

+32 496 39 62 23 

Lisa is een top leiding met veel ervaring. Ze kijkt er 

naar uit om dit jaar op Kwiks avontuur te gaan. Ze 

kan niet wachten met het uitwerken van haar ideeën 

samen met Belle. 

+32 472 74 66 08 

Rakkers: 

De Rakkers zijn het best bedeeld van allemaal met niet 1, niet 2 maar liefst 3 leiding 

dit jaar. Op de eerste plaats Nina op de tweede 

plaats Sylvie en op de derde plaats Timothy. 

Nina is een “nieuwe leiding” in die woorden. Ze was 

vorig jaar nog een Aspi en is voor kamp leiding 

geworden. Ze is altijd deel geweest van onze Chiro 

dus is geen “nieuw” gezicht. Ze kijkt uit naar een 

jaar bij de Rakkers. 

+32 478 05 10 86 

Timothy (Timo) is een nieuw gezicht op de Chiro 

van dit jaar. Hij heeft wel al wat ervaring in het 

leiding geven door de kampen die hij doet met het 

rode kruis. 

+32 493 87 15 38 

Sylvie heeft vorig jaar Keti-Aspi gehad en wou dit 

jaar voor een jongere leeftijd staan. Ze kijkt uit naar een jaar bij de Rakkers. Ze kijkt 

ook uit naar de samenwerking met haar medeleiding. 

+32 473 25 44 60 

 



 Tippers: 

De Tippers hebben een topper gekregen als leiding. Ik stel jullie 

voor aan  Dana. 

Dana (groepsleiding) heeft al veel ervaring door haar jaren 

leiding geven aan deze groep. Ze bruist nog steeds van ideeën 

en kijkt er naar uit om deze uit te werken. 

+32 484 80 20 14 

 

 

 

 

 

Toppers: 

De Toppers hebben dit jaar als leiding Dries en Thibo. 

Dries is nog een vrij jonge leiding maar weet goed wat hij 

moet doen. Hij is zeer gedreven en heeft veel ideeën. Hij 

heeft een goed gevoel bij deze groep. 

+32 476 82 49 66 

Thibo kennen sommige leden van de Chiro al. Hij is dit jaar 

mee gegaan met ons op kamp als extra leiding voor de Keti-

Aspi. We hebben zo een goede indruk achtergelaten dat hij 

naar ons is gekomen. 

+32 474 18 51 81 



Keti-Aspi: 

Onze oudste leden krijgen ook leiding. Ze hebben de eer om 

leiding te krijgen van Chelsea en Charlotte. 

Chelsea (groepsleiding) had na al die jaren speelclub eens 

nood aan wat oudere leden. Ze 

heeft veel ideeën en kijkt er echt 

naar uit om er aan te beginnen. 

+32 477 24 77 46 

Charlotte is een erg gedreven 

kokin en kijkt uit om samen met haar leden activiteiten 

te doen. Ze zit al jaren in de Chiro. 

+32 479 02 44 36 

 

 

VB: 

De VB van dit jaar zijn Kim en Gertie. 

Deze twee dames zijn oudleiding, 

oudgroepsleiding en nu ook VB. De 

Chiro hebben ze nooit echt kunnen 

loslaten. Kim vond je al terug op onze 

kampen in de kookploeg en Gertie die 

begeleidt ook nog eens het verbond! 

Kim: +32 472 85 77 46 

Gertie: +32 496 73 11 22 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 OKTOBER 

Yo-Yo speelclub. Vandaag weeral 

geen gewone dag want we spelen 

spelletjes in de mix!  

Benieuwd? Zeker komen!  

 

3 Oktober  

We zemme weg! We vertrekken 

samen op de Chiro richting … 

Draag goede stapschoenen en 

vergeet zeker geen rugzak en 

regenjas!  

Vragen? 

 

Sander: 04 96 864 861  

Zinedine: 04 92 779 698 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 oktober  

BOE!!! Schrok je? Wedde van wel       
Vandaag mag je verkleed komen als een echte griezel. Heks, 
vampier, tovenaar,…    
Groetiessss Cheyenne & Joyce xxx 

Vragen? stuur gerust naar: Cheyenne: 0472 94 89 52  

of Joyce: 0478 12 23 74  

 

 

 

 
    

 3 oktober  
    Ik speel een spel met een  
    Een snottenbel… oeh spannend als  
    je komt dan weet je wat er je te wachten staat.  
                                                                                                                                                       

   

10 oktober         . 
Vandaag is het de dag, de dag 
dat jullie echte chef-koks zijn. 
wat breng je mee: handdoek, 

washandje, zeep, proper 
onderbroek, Chirokleren, 

4 uurtje. 
En vuile kleren doe je aan! 

17 oktober  
Dia-dag!!  
Vandaag komen jullie de prachtige  
foto’s te zien van het toffe kamp.  
 

     
                                                                                        24 oktober  

Bop, bop op naar de top!  
  Wie zal als eerste aan de top staan vandaag?  

 
          
        
 

 

 



 



Rakkers Oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 Oktober: 

Zoeken zoeken zoeken waar 

ben ik?  

 

10 Oktober: 

Natte oktober geeft 

geniep, verkoudheid en 

ook griep 

17 Oktober:  

Vandaag is het dia-dag!! 

Dia watte? Op deze dag 

kijken we naar alle 

mooie foto’s van 

afgelopen kamp! 

24 Oktober: 

https://www.youtube.com/

watch?v=dlB0VW91gn4 

 

 
31 Oktober: 

Hou je klaar want het is 

weer spooky day! 

BOEEEEEE 

Hier zijn we dan! Wat zijn we blij 

jullie leiding te zijn 😉 We 

kunnen niet wachten om deze 

maand samen met jullie te 

spoken 

Kusjes Nina, Sylvie en Timo xxx 

https://www.youtube.com/watch?v=dlB0VW91gn4
https://www.youtube.com/watch?v=dlB0VW91gn4


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tippers in shocktober 

Zondag 3 oktober, hopelijk eindigt 

deze dag niet op dezelfde manier als 

hier… neem allemaal jullie gsm mee! 

Seg Dana, Wanneer hebben we eigenlijk 

onze gruwelijke doop? Dat is een raadsel, 

maar leg wel alvast alle spulletjes ervoor op 

de chiro! 

EERSTE HULP 

VOOR EEN CHIRO DOOP 

Wat hebben we nodig? 

- een handdoek  

- een washandje 

- zeep/shampoo 

- propere onderbroek / Bh / hemdje 

- propere kousen 

Kom zondag de 31ste verkleed in 

halloweenthema, anders geen 

wormenpunch of dat ander dat we 

gaan maken! 

Willen jullie meer van deze geweldige kiekjes zien 

van het afgelopen kamp? Kom dan 17 oktober 

naar de Dia-dag! Het is helaas wel geen echte 

Chiro dag! 



Toppers 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


