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Agenda       

januari 

10/01      CHIRO 

17/01      CHIRO 

24/01      CHIRO 

31/01      GEEN CHIRO 

februari 

07/02    CHIRO 

14/02            CHIRO 

21/02            CHIRO 

28/02  GEEN CHIRO 

Maart 

07/03             CHIRO 

12-14/03       MINIBIVAK 

21/03            CHIRO 

28/03            GEEN CHIRO 
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o Stevige schoenen 

o Toiletgerief 

o Uniform  

o … 

 

Minibivak      

Voel je het kamp ook al kriebelen en kan je geen 7 maanden 

meer wachten? Wij ook niet! Daarom gaan we allemaal 

samen op MINIbivak in maart. Een weekend om al een beetje 

van de kampsfeer te kunnen proeven. 

Wanneer: Vrijdag 12 tot zondag 14 maart 

Waar: De Dries: Nielerlaan 11, 3668 Niel-bij-AS 

Hoe: we verwachten jullie IN UNIFORM om 18u aan de 

lokalen. We zijn zondag terug om 14u aan de lokalen. 

Wat neem je mee om aan te doen: 

o Dikke kousen  

o Pantoffels 

o Knuffeltje 

o 2 warme pullen 

o 2 broeken 

o 2 onderbroeken 

 

Wat neem je mee om te slapen: 

o Hoeslaken  (veldbedjes zijn NIET nodig) 

o Slaapzak 

o Kussen 

Wat neem je NIET mee: gsm, mp3, andere multimedia,… 

Inschrijven:  
Je kan 40 euro (per kind) storten op het volgend 
rekeningnummer: 
BE32 4274 1078 0102     
met vermelding van naam + groep 
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Jungle Rumble     

Jammer genoeg gaat onze jaarlijkse fuif niet doorgaan dit jaar, 

maar niet getreurd, je kan namelijk lekkere kip komen eten in 

de plaats! Dit kan op de kiekeboef op 1 en 2 mei in de Familia 

(Frans Vekemansstraat 131, 1120 Brussel). Je kan er zeker van 

zijn dat de keitoffe sfeer van Jungle Rumble aanwezig zal zijn. 

Wij hebben er alvast keiveel zin in, jullie hopelijk ook! 
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Uniformen      

Zit je al even in de chiro en wil je ook zo’n mooi 

uniform?  

Dan kan je vragen aan de leiding om op zoek te 

gaan naar de T-shirt of pull in jouw maat! 

Wij hebben namelijk onze eigen Chiro Mutsaard    

T-shirts en pullen! Rokken en shorts kan u kopen in 

de banier. 

prijzen: 

T-shirt: €7 

Pull: €15 

 

 

 

 

 

 

 

Ook 2e hands verkrijgbaar bij ons 

Uniform is verplicht vanaf rakwi 

Adres banier: 

Onze-Lieve-Vrouwestraat 34, 

2800 Mechelen 
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Bivak       

Leven op het ritme van de wind en van de zon, 

zingen op de melodie van bos en beek en bron. 

Slapen met 't getrommel van de regen op het dak, 

ontwaken met de morgendauw : we zijn weer op BIVAK! 

 

Zoals ieder jaar vertrekken we 5 augustus naar onze 

kampplaats om daar 10 dagen te spelen, eten, ravotten, 

slapen in tenten, lachen,… 

Wij zouden het liefst iedereen erbij hebben, dus zet in 

de agenda: 5-15 augustus= KAMP 

Waar: Saint Remy 

Inschrijven: vanaf 26 april 

Prijs: €100 

Verdere info volgt nog 
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Gegevens leiding     

 Speelclub  

 Wallace 

Dedecker 

Heysellaan 31 

1800 Vilvoorde 

0471727357 

wallace.dedecker@ 

gmail.com 

Lucie Delmeire 

 
Kraatveldstraat 88 

1120 Brussel 
0484906691 

lucie.delmeire@gmail.com 

Siiri 

Ramboer 

Gemenebeemdenstraat 

45 

1120 Brussel 

0473695835 

siiri.ramboer@gmail.com 

 

 
 

Rakwi 

 

 Chloé 

Delmeire  

Kraatveldstraat 88 

1120 Brussel 

0485984434 

chloe.delmeire@ 

gmail.com 

 

Kaat Cardoen 

Spechtlaan 13 

1860 Meise 

0498347490 

Kaat.cardoen@gmail.com 

 

 

 

Mannes Desmet 
Leopoldluypaertstraat 222 

1850 Grimbergen 

491133966 

Desmetmannes9@ 

gmail.com 

 

 

 

Leïla Bulens  
 

Nachtegaalsweg 31 
1120 Brussel   
0476758341 

leila.bigsmile@ 
gmail.com 
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Kamiel Van 

Landeghem 
Merellaan 15 

1860 Meise 

0472795223 

kamiel.van.landeghem@ 

hotmail.com 

 

  
 

Tito  

Louise van Buynder    
Jan bollenstraat 63  

1020 Brussel 

0471671989 

louisevanbuynder@ 

icloud.com 

                Arno De Hertogh 

De Wandstraat 110 

1020 Brussel 

0474290882 

arnodehertogh@ 

gmail.com 

 

 

           

Margaux De Greef 
Leeuwerikenlaan 38  

1830 Machelen  

0493775973 

margauxdegreef@hotmail.com 

 

 

 

      

 

 

Ben Malcorps                          
Romeinsesteenweg 216  

1800 Vilvoorde  

0470312044 

Ben.malcorps@gmail.com                          

 

 

 

Keti  

 

 

Sacha Bulens 
Nachtegaalsweg 31  

1120 Brussel  

0476748128 

bulensa@gmail.com 

 

mailto:margauxdegreef@hotmail.com
mailto:Ben.malcorps@gmail.com
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VB 

 

 
Silke Puystiens 

Broekstraat 77 

1860 Meise 

0472994860 

silke.puystiens@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoofdleiding  

Wallace Dedecker 
Margaux De Greef 

Zie Speelclub 
Zie Tito 
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Groepswoordje hoofdleiding 

Beste ouders, ketten en chirosympathisanten,  

2020 zit er op, en wat voor een jaar was dit. Plots moest alles dicht, 

waaronder ook de chiro. Eerst hebben we helemaal niks mogen 

doen, geen chirozondagen of andere activiteiten waren toegelaten. 

Daarna toch nog het geluk gehad om op bivak te mogen vertrekken. 

Vervolgens, jammer genoeg, toch geen volwaardige chirozondagen 

voor onze oudste groepen in de laatste 3 maanden van dit zeer 

speciale jaar. Samen met speelclub en rakwi hebben we 2020 toch 

nog een beetje mooi kunnen afsluiten.  

Toch hebben wij de moed niet verloren en er het beste van 

proberen maken voor de kinderen! We vinden het ongelooflijk dat 

de leiding zich toch zo heeft ingezet in deze moeilijke periode! Laat 

dit hopelijk een uitzonderlijk jaar zijn dat we zo snel mogelijk achter 

ons kunnen laten. We kijken vol hoop uit naar het komende jaar! 

Nog even op de tanden bijten en dan zal, geleidelijk aan, zowel het 

gewone leven als het chiroleven terug normaal kunnen verlopen. 

Met veel goede vooruitzichten, zoals minibivak, daguitstap en bivak, 

zijn wij heel blij om aan 2021 te kunnen beginnen! Wij kijken er 

alvast naar uit  :) hopelijk jullie ook!  

We willen de leidingsploeg en mama Silke heeeeel hard bedanken 

voor zich toch steeds zo in te zetten en te tonen dat we ons niet 

laten doen door dit virus. Hopelijk zien we elkaar snel terug en liefst 

met zo veel mogelijk bij elkaar!  

 

Wallace en Margaux 
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Speelclub      

Dag liefste speelclubbertjes, 

Hopelijk hebben jullie je even goed geamuseerd als wij! 

Het was jammer genoeg een paar weekjes geen chiro, maar 

gelukkig wel vakantie . Nu vliegen we er weer vollenbak 

terug in, en hopelijk wordt 2021 een jaar waar alles weer 

mag en kan (en een super plezant chirojaar natuurlijk)! 

 

 

 

 

Veel kusjes van jullie liefste leiding, 

Lucie, Wallace en Siiri <3  
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Rakwi       

Heyyyy Rakwi!!! 

Hopelijk hebben jullie een fijne vakantie gehad, vol 

cadeautjes. Wij hebben jullie enorm gemist, hopelijk 

jullie ons ook ;) Maar gelukkig begint de chiro terug, 

jeej! 

We hebben superveel leuke activiteiten gepland voor 

jullie. Dus wij kijken er keihard naar uit om jullie terug te 

zien, tot dan!! 

Groetjes, 

Kaat, Mannes, Chloé en Leïla 
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Tito      

Dag stoere tito´s, 

 

De eerste drie maanden van ons grote tito-avontuur zijn 

al voorbij. Wat ging dat snel! We hebben elkaar maar 

een maand en half gezien op de lokalen en 1 keer 

online. Toch vonden we het elke keer super plezant om 

leiding voor jullie te staan 🙂 hopelijk is dat wederzijds 

😉  

Over de komende maanden dromen we hoopvol om de 

draad terug te kunnen oppikken. Allemaal samen terug 

met de hele op de formatie staan is waar we naar 

uitkijken. Liefst van al horen we terug het luidkeels 

geroep ´TITO FIER EN.... TROOOOUUUUUWWWWW´. 

We hopen natuurlijk dat jullie examens allemaal goed 

zijn gelukt en we zijn benieuwd in hoe trots jullie ons 

maken met ijzersterke punten zodat we dat zeker ook 

eens kunnen vieren met een titofeestje vol energie (de 

energie die jullie de afgelopen maanden hebben 

zorgvuldig hebben opgespaard!) 🙂  

Geniet alvast van het nieuwe semester (het liefst van al 

genieten we er samen van), maar dat is iets dat we nu 

nog niet kunnen beloven ... 
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Alvast een dikke merci voor wat we al samen hebben 

kunnen doen en vraag de volgende keer maar snel 'wat 

gaan we doeeeeeeeeen?', want zelfs dat wordt gemist 

(en geef toe, dat zegt al veel 😉 )  

 

Jullie leiding, Arno, Louise en Margaux, borrelen met 

gekke ideeën om jullie zondagen wat op te fleuren. Jullie 

huis en schoolbanken zijn jullie uiteraard wel beu gezien 

nu. 

 

DIKKE DIKKE DIKKE VETTE KUSSEN !!!!! 
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Keti       

Hey liefste ketis Eerste en vooral een heel gelukkig 

nieuwjaar!!! Iedereen is hopelijk gezond en wel dat we er 

een knallend 2021 van kunnen maken. Als corona wat 

gaat liggen en iedereen een spuitje heeft gekregen 

kunnen we weer zotte dingen doen. We hebben 't een en 

'tander in te halen nietwaar?!! Welwaar!! Doordat de 

kappers gesloten zijn zijn wij terug in de tijd gestuurd!! 

Groetjes uit 2012 xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L 
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Spelletjes 

Vind jij de 10 verschillen?  
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