
 

  

 

  



  



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 een drankje & koekje 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 Jente (+32 473 48 25 97) &  
Ewoud (+32 474 08 33 18) 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/


Vosbergleute 



Evenementen + Wijzigingen Kalender! 

04/02 – Vosbergleute 

Op zaterdag 04 februari gaat Vosbergleute door (zie affiche vorige 

pagina). Dit is ons grootste eetfestijn en na het gezellig tafelen is er 

een grote show gebracht door onze leden/jullie kinderen! Niet te 

missen dus       Allemaal in mysterieus thema, CLUEDO. 

06/05 → 13/05 – Chirokafé 

Door de concurrentie van naburige evenementen voelen we ons 

genoodzaakt ons gezellige Chirokafé te verplaatsen naar 13 mei! 

Noteer het in jullie agenda, hoe meer volk, hoe meer vreugd!       

01/08 – 10/08 → 02/08 – 11/08 – KAMP NIEUWMOER 

Tot slot is er bij de boeking van de kampplaats gebleken dat ze niet 

beschikbaar waren op onze oorspronkelijke data. Daarom, om de kinderen 10 

dagen plezier te kunnen gunnen schuiven we het kamp met één dag op van 

02 augustus tot en met 11 augustus. We trekken naar Nieuwmoer (Essen) in 

het noorden van Antwerpen, zo weten jullie dat ook!  

TROOPER (FEESTDAGEN!) 

Wij zoeken allerlei manieren om onze werking financieel haalbaar te houden. 

Wisten dat jullie hieraan jullie steentje kunnen bijdragen zonder extra 

uitgaven te doen? Bijvoorbeeld in december komen de feestdagen eraan! Op 

sommige websites kan je online cadeaus kopen en dankzij Trooper gaat er 

een deel van jullie aankoop naar de Chiro, zonder dat jullie één cent meer 

betalen!   

 

 

Lees er alles over op de achterkant van dit informatieboekje!   



 

  

December  
4 Zie ginds komt de stoomboot, … 

11 Oma’s en Opa’s voor één dag 

18              

Januari  

8 Wat?! Een bankoverval ?? 

15 Gekke combinaties  

22 Laten we racennnn !  

29 Tijd om een huis te bouwen        



 

 

  

December  
4 SAALRETNIS? EIPEOJ 

11 Er brandt een lampje in ons hart!  

18 Dikke Kerstboite 

Januari  

8 Eh broere, nee braille! 

15 Kiekebounce 

22 Ehmabuzzegeive! 

29 Lekker djensen met leuke mensen 



December  
4 Joepie tis Kerstmis, ah nee toch nog net niet  

11 Stop met rakwenen, vandaag nemen jullie 
het tegen ons op 

18 Het grote Rakwinterspel  

Januari  

8 Nieuw Jaar, nieuwe leden 

15 De Rakwopa’s nemen over 

22 Het grote Rakwc’s spel 

29 De Rakwi trekt er op uit! 



  

  

December  
4 Zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar?  

11 Wii-master 

18 De Slimste Tito ter wereld 

Januari  

8 Wie is de mol 

15 De Tito-Krant  

22 De jacht is geopend  

29 BIM BAM POEF  



December  
4 Sinterklaas en Pepernotensamba! 

11 Chiro op VRIJDAG 09/12 van 20u-22u!!! 

18 Kerst of zee(slag) 🌲 

Januari  

8 Iets met dansen 

15 Het giga-grote-feestdagen-spel 

22 Mommypoly 

29 You are the dancing Keti!  



Yo Aspi’s! Klaar voor de tweede deel van het jaar?       

Klaar om Vosbergleute te winnen? Om de Sint te ontvangen zoals het    

hoort? Wij alvast wel       Tot snel op de chiro!  

Romelu Mindombe & Lucas Hazard  

December  
4 Sinterklaas, joepiiie !! 

9 /!\ Chillingz 

18 Meet the Task Master 

Januari  

8 “Zatte” zondag 

15 What do you meme?  

22 Wie is de nieuwste fashion queen/king/x ? 

29 Uitstap: Escape Room! 



 


