
 

Programmaboekje 
September - Oktober 

   



  



Algemene informatie 

 

 
 

 Chiro is van 14u30 tot 17u30. 

 Tijdens ‘zomeruur’ is het voor Keti en Aspi 

van 14u30 tot 18u00. 

 Wij hopen alle leden minstens éénmaal per 

maand te zien.  

 

 

 Het lidgeld voor één jaar bedraagt €25.  

 Iedere Chiro-zondag kunnen de leden tijdens 

de pauze drankjes consumeren voor €1.  

 

 Wij verwachten dat leden iedere zondag hun 

uniform (2 Stuks) aan hebben. Tenzij anders 

vermeld natuurlijk.       

 Uniformen kunnen aangekocht worden in De 

Banier of Tweedehands op de Chiro zelf!  

  In contact komen met de leiding van uw 

kinderen? Dat kan via de mailadressen die 

jullie terugvinden op de kalender.  

 Hoofdleiders Ewoud (0474/08.33.18) &  

Jente (0473/48.25.97) zijn ook bereikbaar via 

GSM.  

 Meer informatie kan u terugvinden op onze 

website: www.chiroberkenbloesem.be  

 

 

 

 De Chirolokalen zijn niet goed bereikbaar met 

de auto. Daarom vragen we u uw auto te 

parkeren op de parking aan de kerk en uw 

kinderen vervolgens af te zetten of op te halen 

aan de lokalen te voet!  

http://www.chiroberkenbloesem.be/


Inschrijvingen + Lidgeld 
Omdat wij de laatste jaren soms moeilijk contact konden opnemen met 

sommige ouders vragen we aan IEDEREEN om volledig opnieuw in te 

schrijven. Op die manier missen jullie zelf geen informatie én zijn wij 

zeker dat we correcte gegevens hebben.  

 

Alle gegevens invullen kan makkelijk door op de link te klikken onder 

Inschrijvingen onze website Chiroberkenbloesem.be!  

 

Hiernaast vragen we ook om het lidgeld zo snel mogelijk in orde te 

brengen. Lidgeld kost vanaf dit jaar €25 per lid. Dit komt omdat de 

verzekering duurder is geworden. Lukt het niet om dit te betalen? Neem 

gerust contact op met de hoofdleiding en dan zoeken we samen naar een 

oplossing.  

 

Lidgeld betalen mag zowel via overschrijving op het rekeningnummer 

BE72 7360 4764 1616 met als mededeling 'lidgeld + naam van uw kind 

als cash aan iemand van de leiding.  



Uitnodigingen Startdag 



Wij dagen jullie uit om deze flyertjes uit te knippen en minstens 2 

vrienden/vriendinnen mee te nemen naar de Stardag! 

 

 

Hey ………………….. ,  

 

Ik nodig jou graag uit om naar de Startdag van 

Chiro Berkenbloesem te komen, mijn Chiro!  

 

Op zondag 19 september kan je dan met mij én 

vele anderen leuke spelletjes spelen, springen op 

het springkasteel, geschminkt worden en nog veel 

meer! Heb je zin om mee te komen?  

 

Groetjes van ………………  

 

…………………………………………………. 
 

Hey ………………….. , 
 

Ik nodig jou graag uit om naar de Startdag van 

Chiro Berkenbloesem te komen, mijn Chiro!  

 

Op zondag 19 september kan je dan met mij én 

vele anderen leuke spelletjes spelen, springen op 

het springkasteel, geschminkt worden en nog veel 

meer! Heb je zin om mee te komen?  
 

Groetjes van ………………   



Startdag - 19 September 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 19 september organiseren we onze Startdag. Hier 

verwelkomen we graag heel veel nieuwe kindjes die kunnen proberen 

of de Chiro iets voor hen is!  

 

Kennen jullie nog kinderen van 2005 – 2015 die perfect in de Chiro 

passen? Laat ze zeker eens langskomen bij ons, dan geven wij hen de 

tijd van hun leven!  



Kamp 2022 
Met de leiding hebben we eind juli een erg belangrijke beslissing 

genomen voor de komende jaren. Wij zijn van plan om te schakelen 

naar een kamp dat voor de leden loopt van 22 juli tot en met 31 juli.  

 

Momenteel zijn wij op zoek naar een kampplaats voor die periode. De 

reden waarom we willen veranderen ligt bij het feit dat meer en meer 

leiding hogere studies aangaan. Herexamens vallen vaak vlak na ons 

bivak en daarom wordt het soms moeilijk om de combinatie van Chiro, 

wat plezier moet zijn, en studies vol te houden. We zijn ten slotte ook 

gewoon vrijwilligers. 

 

De zoektocht naar een kampplaats is volop bezig en wij verwachten 

tegen eind september de definitieve data voor ons kamp te 

communiceren naar de ouders toe. Maar op die manier kunnen jullie 

hier al rekening mee houden dat het kamp op andere data zal 

plaatsvinden.  

 

Wij hopen alvast dat jullie onze beslissing kunnen begrijpen. 

Snel volgt er meer informatie! 

Groetjes,  

De leiding 



Jaarthema 
Vanuit Chiro nationaal is er ook ieder jaar een thema. Dit jaar is het 

thema “Vonken”. Dat is zo omdat in een Chiro vaak vonken zijn, met 

alle soorten betekenissen. Bij zo een thema horen ook altijd enkele 

personages en een lied dat wij inoefenen op Chirozondagen.  

 

Hieronder alvast een leuke kleurplaat om de personages van “Vonken” 

te leren kennen…  

 
 

  



September  

12 Doop – Welkom bij de Chiro! 

19 Startdag 

26 De Paralympische Spelen 

Oktober  

3 Geen Chiro 

10 Kinderhoogdag 

17 Wie is de sterkste?  

24 Storm op zee!!! 

31 Wat een beestenboel.. 

 

Ilan – Lid sinds de Keti, 3de jaar leiding! 

Lievelingseten? Burrito’s, die zijn fris en flexibel. 

 

Waar wordt je gelukkig van? Een Chirozondag met 

heel veel toffe Chirokinderen. 

 

Marko – Lid sinds de Speelclub, 2de jaar leiding! 

Favoriete dier? Een hondje omdat ik die echt 

superschattig vind. 

 

Lievelingseten? Groenteburgers alle dagen!!!! 

 

Olivier – Lid sinds de Leiding, 6de jaar leiding!  

Favoriete Chirospel? Kruisvlag, met één goede 

loopactie kan je heel het spel op z’n kop zetten!  

In welk land zou je willen wonen? Japan, heeft een 

toffe taal, cultuur én lekker eten. 

 

Oscar – Lid sinds de Keti, 3de jaar leiding! 

Welk dier zou je willen zijn? Een pinguïn omdat ik 

vroeger altijd graag naar Pingu keek. 

 

Favoriete Chirospel? Massaspelen 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anouk – Lid sinds de Speelclub, 5de jaar leiding! 

Iets simpel dat je gelukkig maakt? Een 

boterhammeke met Nutella. 

 

Lievelingsdier? Dan kies ik sowieso voor een 

luiaard, want slapen is mijn leven. 

 

Laura – Lid sinds Kiekeboes , 1ste jaar leiding! 

Waarom is Chiro BKB de beste? Is dat zelfs een 

vraag? Wij hebben de leukste leden, leiding en 

kookies en spelletjes…  

 

Wat is je levensmotto? Als ik val, sta ik op. Als ik 

sta, val ik op!  

 

Linus – Lid sinds de Leiding, 3de jaar leiding!  

Favoriete kledingstuk? Zomerhemdjes, superzacht 

en ongelofelijk comfortabel. 

 

Iets simpel dat je gelukkig maakt? Gaan sporten 

met vrienden. 

September  

12 Doop – Welkom op de Chiro! 

19 Startdag 

26 Welkom in de wereld van de gans! 

Oktober  

3 Geen Chiro 

10 Kinderhoogdag 

17 Alles met ballen 

24 Welkom in de zoo!  

31 Welkom op de toverschool 

(Halloweenoutfit aandoen!!!) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loïc – Lid sinds de Speelclub, 2de jaar leiding! 

Favoriete kledingstuk? Ik kies een onderbroek 

omdat ik niet zonder een onderbroek kan leven. 

 

Lievelingseten? Lasagne, lekker sappig en veel 

kaas, hmmmmmmmmm 

 

Nina – Lid sinds de Speelclub , 3de jaar leiding! 

Favoriete Chirospel? Ridder en Jonkvrouw of 

Hondje en Baasje, omdat ik dan helemaal los kan 

gaan. 

 

Iets simpel dat je gelukkig maakt? De zon!        

 

Samuel - Lid sinds de Speelclub, 2de jaar leiding!  

Lievelingseten? Pizza, heeft echt superveel soorten 

en is ongezond. 

 

Waarom is Chiro BKB de beste? We zijn een hele 

kleine Chiro waardoor we één grote familie zijn!  

September  

12 Doop 

19 Startdag 

26 Wij gaan winkelennnn! 

Oktober  

3 Geen chiro 

10 Back to basic 

17 Van 15/10 tot 16/10 sleepover! 

24 Een dagje in het leger 

31 Hunger games 



 

 

 

Lars – Lid sinds de Speelclub, 1ste jaar leiding! 

Favoriete kledingstuk? Sokken, onderbroek is 

minder belangrijk want er zijn broeken met 

ingebouwde onderbroeken. 

 

Lievelingseten? Macaroni met Kaas en Hesp! 

 

Pieter – Lid sinds de Speelclub , 2de jaar leiding! 

Favoriete Chirospel? Potteke stamp, omdat dat de 

grootste klassieker is en iedereen speelt dat graag 

mee. 

 

Waar zou je graag willen wonen? Ik zou graag in 

Bali willen wonen omdat het een mooi land is en 

niet te duur! 

 

Sarah - Lid sinds de Speelclub, 3de  jaar leiding!  

Lievelingsdier? Kolibrie, die kan vliegen vooruit, 

achteruit en stilstaand, supercool! 

 

Lievelingseten? Watermeloen met feta, super 

lekker combo, probeer het maar eens!  

September  

12 Doop + Splish Splash, your last leiding was trash 

19 Startdag 

26 Get rekt, we gaan terug naar de lagere school 

Oktober  

3 Geen Chiro 

10 MYSTERY GUEST want wij vinden jullie niet leuk genoeg 

17 Pech, de leiding is met uw geld weg 

24 Jullie sucken echt vandaag 

31 Wii gaat er mee naar het eiland der doem? Jullie niet! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jannes – Lid sinds de Leiding, 2de jaar 

leiding!  

Levensmotto? You can’t buy happiness, 

but you can buy a bike and that’s pretty 

close… 

Wat zou je doen met 10 miljoen?  

Morgen op wereldreis vertrekken!  

 

Lucas – Lid Sinds de Rakwi, 6de jaar 

leiding!  

Favoriete Kledingstuk? Macramé 

bandjes, zelfgemaakt!  

Onderbroek of sokken? Liever een 

onderbroek want zonder sokken kan 

iedereen mijn gelakte teennagels zien… 

      

 

September  

12 Doop + Rode Draad & Coole Woorden 

19 Startdag 

26 WK is Thuiswedstrijd maar wij trekken 

erop uit… (Neem jullie fiets mee) 

Oktober  

3 Geen Chiro 

10 Roddels, sappige verhalen en sensatie 

17 Don’t do kids, drugs! 

24 TBT Chez Gusteau 

31 Destination Unknown 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ewoud – Lid sinds de Rakwi, 7de jaar 

leiding, 5de jaar hoofdleiding!  

Levensmotto? ‘T is zo plezant als ge het 

zelf maakt!  

Wat zou je doen met 10 miljoen?  

Nieuwe Chirolokalen zetten, zelf een 

huis zetten én natuurlijk een wereldreis 

maken…   

 

Jente – Lid sinds de Speelclub, 3de 

jaar leiding, 2de jaar hoofdleiding!  

Favoriete Kledingstuk? Mijn zonnebril, 

omdat die 2 functies heeft. De ogen 

beschermen tegen de zon én mijn haar 

goedhouden.  

 

Waar zou je graag willen wonen? 

Finland omdat ze daar het gelukkigste 

zijn! Liever een onderbroek want zonder  

September  

12 Doop + Nieuwe leden?! 

19 Startdag 

26 WK Wielrennen of Communie?  

Oktober  

3 Geen Chiro 

10 Check jullie postbus deze week goed… 

17 Lekker vissen 

24 Aspi-Anthem 

31 Leefweek + Avondontspanning 



 
 


