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Beste chirovrienden, 
 
Na een fantastisch chirojaar vorig jaar en een bangelijk kamp, beginnen 
we weer vol nieuw enthousiasme aan het nieuwe chirojaar.  
 
Dat betekent ook nieuwe gezichtjes in de leidingsploeg. Dit jaar mogen 
we 5 nieuwe leiders en leidsters verwelkomen, die jullie chirozondagen 
onvergetelijk zullen maken: Irene, Britt, Thomas, Robin en Kato. 
 
Dit jaar geven 2 van onze hoofdleidsters, Jenthe en Louise, de fakkel 
ook door aan 2 nieuwe hoofdleidsters. Welkom Hanne en Chloé! Zij 
zullen naast Lien dit jaar instaan om de chiro in goede banen te leiden.  
 
Het jaarthema is dit jaar ‘Grenzeloos Chiro’. In spel kan iedereen elkaar 
vinden, want iedereen speelt. Met deze slogan willen we dit jaar 
focussen op ‘internationaal’ en willen we chiroleden en -leiding 
motiveren om hun blik te verruimen en uit hun comfortzone te treden.  
 
De leiding staan al te popelen om aan het nieuwe jaar te beginnen en 
we zijn er zeker van dat jullie ook niet meer kunnen wachten. Daarom 
laten we jullie niet langer in spanning en kunnen jullie al een glimp 
krijgen van de plannig voor het komende chirosemester. 
 
Tot zondag! 
Lien, Hanne en Chloé (groepsleiding) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORWOORD    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaterdag 12 oktober - Dionysos en party aksent 
Het is weer tijd voor een spetterend feestje.  
Voor Sint-Ludwina wordt ingenomen door de 
ouderen onder ons, is het aan diegene die nog 
net iets te jong zijn voor Dionysos, om te bewijzen 
dat zij ook weten hoe je een goed feestje moet 
bouwen! Let op: het gaat dus niet door in de 
Krekel maar in Sint-Ludwina (Zellaerdreef 4). Trek 
je dansbenen dus maar aan en neem al je 
vrienden mee (ook niet chiroleden zijn welkom) voor een spetterende 
editie van PARTY AKSENT! Van 19-20u30u! 
Voor de democratische inkomprijs van €3 kan je een hele avond shaken 
en krijg je twee gratis drankjes. Een klein beetje zakgeld voor een extra 
drankje of chipske kan ook handig zijn! 
 
 

Vrijdag 19 oktober - Dag van de Jeugdbeweging 
De dag van de jeugdbeweging is de 

feestdag van alle jeugdbewegingen in 
Vlaanderen. Vandaag mogen jullie allemaal 
in jullie perfecte chiro uniform naar school 
gaan, zodat je aan iedereen trots je mooie 

chiro uniform kan showen! 
 
 
Zaterdag 23 november - Christus Koning 
Om Christus Koning te vieren verwachten 
we jullie om 14u op de Chiro. We zullen 
starten met een geweldig spel samen met 
alle groepen. Van spelen krijgen we 
uiteraard honger. Na gezellig samen 
gegeten te hebben vertrekken we samen 
om 19u naar de kerk voor de misviering. We 
nodigen graag de ouders uit om de mis mee 
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bij te wonen. De mis zal plaatsvinden in de kerk van Bonheiden. Om de 
leuke dag af te sluiten voorzien we om 20u nog een warme chocomelk 
voor de kinderen en een glaasje jenever voor de ouders, bij een 
gezellig vuurtje op het Chiro domein. 
 
 
Zondag 8 december – Sint  
Ook dit jaar hebben we Sint en Piet weer uitgenodigd op 
de Chiro. Zoals gewoonlijk zal de chiro starten om 14u. 
Sinterklaas en Zwarte Piet worden hartelijk ontvangen, 
nadat de kinderen het lokaal hebben versiert met leuke 
tekeningen. Elk (braaf) kindje zal een kleine opdracht  
moeten volbrengen om nadien een beloning te ontvangen.  
 
 

vrijdag 17 januari - cinema aksent 
 

Vandaag wordt het lokaal omgetoverd in een echte cinema. 
Neem allemaal een dekentje en een kussen mee, zodat we het 

gezellig kunnen maken. Zoals het hoort in een echte cinema 
zullen er meerdere films te zien zijn. Iedereen kan dus zelf 

kiezen welke film hij of zij wil zien. De films starten om 19u en 
om 21u sluit onze cinema zijn deuren. 

 
 
19-29 juli - Kamp  
Het kamp is nog veraf, maar omdat we jullie er 
graag allemaal bij hebben, vermelden we nu toch 
al even de datum. Voor iedereen vanaf de 
speelclub gaat het kamp door van 19 tot 29 juli en 
voor de ribbels van 23 tot 29 juli. Meer info over 
de inschrijvingen, de locatie, het kampthema... 
volgen later nog. 
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Algemene info 
 
Website 
Jaja, Chiro Aksent is ook terug te vinden op het wereldwijde web. We 
hebben namelijk onze eigen website (www.chiroaksent.be). Hierop 
worden regelmatig foto’s gepost van onze activiteiten. Er is ook heel 
wat andere informatie op terug te vinden zoals de contactgegevens van 
de leiding en een digitale versie van het programma. Regelmatig een 
kijkje gaan nemen is dus aan te raden! Naast de website hebben wij 
ook onze eigen facebookpagina (Chiro Aksent Bonheiden). Ook hierop 
zijn regelmatig foto’s terug te vinden. Heeft u liever niet dat we foto’s 
van uw kind online plaatsen? Gelieve dit dan te melden aan de leiding. 
 

Werkgroep 
Chiro Aksent heeft zijn eigen werkgroep, die bestaat uit enkele 

geëngageerde ouders. Ze steken hun handen uit de mouwen om 
Christus koning mee te organiseren, om op voorkamp een dag te 

komen helpen... Heb je zin om bij de werkgroep te komen? Twijfel dan 
zeker niet en neem contact op met ons. We kunnen alle hulp van 

enthousiaste ouders gebruiken!  
 
Vertrouwenspersoon 
Chiro Aksent houdt de kosten voor alle activiteit zo laag mogelijk. De 
kostprijs mag voor niemand een drempel zijn om deel te nemen. In het 
geval de kostprijs deelname toch in de weg staat, kan u contact 
opnemen met één van onze VB’s Sofie Crauwels (0498 68 00 55) of 
Lobke Liekens (0497 39 86 40). Zij zoeken samen met u en in alle 
discretie naar een gepaste oplossing. 
 

Terugbetalingen mutualiteiten 
Heel wat mutualiteiten betalen een deel van het kampgeld en lidgeld 
terug. Meer info hierover kan je bij je mutualiteit krijgen. Bezorg ons 
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het formulier van je mutualiteit volledig ingevuld dan zetten wij er een 
stempel op en bezorgen we het aan de mutualiteit. 

 
Aanwezigheden 
We verwachten van alle leden een regelmatige aanwezigheid. Er staan 
immers enkele kinderen op de wachtlijst die vol ongeduld zitten te 
wachten tot er een plaats vrijkomt. Dus het zou zonde zijn dat de 
plaatsen worden ingenomen door iemand die bijna nooit komt. 
 

Chiro uniform 
Net zoals de meeste chiro’s hebben ook wij ons eigen uniform. Het 

uniform verstrekt ons groepsgevoel en zo zijn we altijd en overal 
herkenbaar. Bovendien zijn onze chirokleren echte speelkleren en 

kunnen ze tegen een stootje. Een uniform is bij ons verplicht vanaf de 
rakwi’s, maar ribbels en speelclub houden we zeker niet tegen om dit 

ook al te dragen. Het uniform bestaat uit onze eigen blauwe chirotrui of 
een chirohemd, een chiro t-shirt of topje en een chiroshort, -rok of –
broekrok. De trui, t-shirt en het topje zijn elke zondag te koop op de 

chiro, spreek hiervoor gerust iemand van de leiding aan. Ook hebben 
we een tweedehands aanbod op de chiro. Voor een chirohemd, -short, 

-rok of –broekrok kan je in de Banier, de chirowinkel in de 
O.L.Vrouwstraat te Mechelen, terecht. In de Banier vind je ook enkele 
andere leuke attributen om je uniform op te vrolijken, zoals kentekens 

per afdeling, chirokousen, ... Schrijf ook zeker je naam in je uniform, zo 
kunnen wij er mee over waken dat de uniformen met de juiste persoon 

huiswaarts keren. 
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Nieuws en communicatie 
 
Groepsleiding 
Dit jaar verwelkomt Chiro Aksent weer twee nieuwe groepsleidsters! 
Jenthe zal na 3 jaar groepsleiding te zijn de fakkel doorgeven aan 
Chloé Hébert. Louise, die vorig chirojaar instond voor het ledenbeheer, 
geeft haar taak door aan Hanne Busschots.  
Chloé verzorgt dus dit jaar de communicatie binnen Chiro Aksent. Zij is 
het aanspreekpunt tussen ouders en leiding en deelt de belangrijkste 
informatie over de chiro-evenementen- en activiteiten mee. Voor 
algemene vragen over het chirogebeuren kan je bij haar terecht. 

Hanne is dit jaar verantwoordelijk voor het ledenbeheer. Door een 
groeiend aantal leden werken wij sinds enkele jaren met een wachtlijst. 
Hanne zal deze wachtlijst beheren en voor vragen over inschrijvingen en 
lidgeld kan je bij haar terecht. 
Lien zorgt dit jaar dat het kamp in goede banen geleid wordt. Een 
chirokamp vergt heel wat voorbereidingen en Lien zal erop toekijken 
dat alles vlot verloopt. Bij vragen over het kamp of kampinschrijvingen 
kan je bij Lien terecht. 
Als je contact wil opnemen met één van de groepsleidsters, kan je een 
mailtje sturen naar chiroaksent@hotmail.com. 
 

Contact afdelingen  
Om de communicatie vlotter en efficiënter te laten verlopen, zijn er 

aparte mailadressen voor elke afdeling. Alle communicatie vanuit een 
leidingsteam verloopt via dat mailadres. Specifieke vragen voor een 

groep mogen ook naar deze mailadressen gestuurd worden. Hieronder 
een overzicht van de mailadressen per groep. 

 
 
 
 

Nieuws en communicatie Nieuws en communicatie 



 
Ribbels ribbels.chiroaksent@outlook.com 
Speelclub speelclub.chiroaksent@outlook.com 
Rakwi’s rakwis.chiroaksent@outlook.com 
Tito’s titos.chiroaksent@outlook.com 
Keti’s ketis.chiroaksent@outlook.com 
Aspi’s aspis.chiroaksent@outlook.com  
Huur lokalen, banken, 
tafels… 

verhuur.chiroaksent@outlook.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Lieve	lieve	ribbels			
WELKOM	bij	de	leukste	vriendenclub	van	het	land,	DE	RIBBELTJESCLUB	VAN	CHIRO	
AKSENT!		
Wij	als	leiding	van	de	club	zijn	alle	7	supermegablij	dat	wij	deel	mogen	uitmaken	van	deze	
club!		
We	gaan	dit	jaar	héél	veel	leuke	spelletjes	en	activiteiten	samen	doen.		
Hieronder	vinden	jullie	een	overzichtje	van	wat	we	allemaal	gaan	doen.		
	

Zondag 22/09/2019 Vandaag komen jullie je nieuwe leiding te 
weten spannend!! :) 

Zondag 29/09/2019 Er was eens… Alle sprookjes komen tot 
leven in het sprookjesbos.  

Zondag 06/10/2019 Zottekesdag!!! Vandaag doen we eens zot!  

Zaterdag 12/10/2019 Trek jullie beste dansschoenen aan voor 
het beste feestje van het jaar!! (Party 
Aksent; meer info volgt) 

zondag 13/10/2019 Ai ai wat zijn we zoooo moe van ons 
bangelijke feestje! Vandaag rusten we uit :( 
geen chiro 

zondag 20/10/2019 De leiding zorgt er vandaag voor dat onze 
chiro er weer spik en span uitziet! (Geen 
chiro) 

Zondag 27/10/2019 Ik ga op reis en ik neem mee… Vandaag 
vliegen we naar China! 

Zondag 03/11/2019 OEEEE AAAAA!!! Alle oermensen moeten 
samenwerken om uit het oerwoud te 
geraken!! 

Zaterdag 09/11/2019 Glitter and glamour avond!! Doe jullie 
mooiste kleren maar aan voor een top 
feestje! :) 

Zondag 17/11/2019 Vandaag spelen we een spel met meneer 
wasvuil en mevrouw proper!  

Zaterdag 23/11/2019 Christus Koning (meer info volgt) 

Zondag 01/12/2019 Vandaag koken we wat lekkers van 10-14u! 
Zet allemaal jullie kookmuts maar op! 

Zondag 08/12/2019 Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje 
weer aan. Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik 
zie hem al staan. Vandaag komt de Sint op 
bezoek!! :) 

RIBBELS 



Zondag 15/12/2019 Wie zijn wij? DE RIBBELS wat zijn wij? 
ÉÉN TEAM!!!!!  

Zondag 22/12/2019 Trek jullie ruimtepak al maar aan voor een 
reis doorheen de ruimte! (kom gerust 
verkleed!) 

Zondag 29/12/2019 5...4...3...2...1…. bijna nieuwjaar!!!! (Geen 
chiro) 

Zondag 05/01/2020 Pffff nondeju! Nog steeds kerstvakantie… 
wij missen jullie ondertussen al! (Geen 
chiro) 

Zondag 12/01/2020 Vandaag geven de aspi’s jullie voor een 
dagje leiding. Wat zouden ze voor jullie in 
petto hebben? 

Vrijdag 17/01/2020 Onze chiro wordt omgetoverd tot CINEMA 
AKSENT! Kom gezellig met ons een filmpje 
kijken!  

Zondag 19/01/2020 Ahoy piraatjes! Vandaag spelen we het 
grote piratenspel dus maak jullie alvast 
klaar om de verborgen schat te vinden! 
Kom in je beste piratenpak!  

Zondag 26/01/2020 Vandaag spelen we met heel de chiro een 
spel, alle kindjes vriendjes!! :) 

Zondag 02/02/2020 Warme sjaal? ✔ Handschoenen? ✔ Warme 
kleren? ✔ Goed humeur? ✔ Vandaag is het 
aksent on ice!  

	
Ziezo!!	Als	jullie	er	evenveel	zin	in	hebben	als	wij	komt	alles	dik	inorde!		
Als	de	mama	en	papa	nog	vraagjes	hebben,	kunnen	ze	ons	altijd	contacteren	via	onderstaande	
telefoonnummers!		
Dikke	ribbelknuffels		
Annelies,	Marie,	Ellen,	Iris,	Kwinten,	Irene	en	Kato		

	
	
Annelies	Vangenechten	:	0468149362	
Marie	Persoons:	0468108340	
Iris	Vanormelingen:	04969065069	
Ellen	Duplessis:	0471481246	
Kwinten	Bosmans:	0484036157	
Irene	Jans:	0496020799	
Kato	Kerckhofs:	0496246524	
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Hallo stoere, lieve gele monstertjes van ons! 

We hebben elkaar al een beetje beter leren kennen en we hopen dat jullie klaarstaan voor 
een super megacool chirojaar, boordevol avontuurlijke spelen en uitdagingen. Wij hebben er 
alvast super veel zin in, jullie ook? 

  

29/09: Wat heb je altijd al van gedroomd? Toekomstreiziger worden of toch maar liever 
wereldreiziger? 

06/10: De speelclub is één grote vriendengroep! We helpen elkaar natuurlijk dan ook bij 
alles, teamwerk!  12/10: Zijn jullie klaar om een stevig feestje met ons te bouwen? Allemaal 
welkom op Party Aksent om samen met de leiding te zingen en dansen! 

13/10: GEEN CHIRO vandaag! Rust allemaal maar goed uit vandaag van al dat gedans! 

20/10: GEEN CHIRO vandaag! De leiding is de lokalen in orde aan het maken 
voor jullie! 26/10: Vandaag griezelen we met honderden spinnetjes 

03/11: Chiro in de herfstvakantie? Supercool zeggen wij! 

10/11: Wie klimt het hoogst? Zet jullie beste beentje voor om te strijden tegen elkaar! 

17/11: Reis je mee door de tijd met ons? Verkleed jullie allemaal in personages uit de 
Middeleeuwen, Prehistorie of zelfs uit de toekomst! 

23/11: Christus Koning! Klaar om een ganse zaterdag namiddag te spelen? Vergeet zeker 
niet de lekkere balletjes met kriekjes! 

01/12: Samen reizen we de wereld af! Weet jij trouwens al wat ons jaarthema is van dit jaar? 

08/12: De grootste kindervriend komt helemaal vanuit Spanje naar Chiro Aksent! 

15/12: Ter land, ter zee en in de … 

21/12: Casino Aksent! Verkleed jullie allemaal als jullie favoriete 
bekendheid 29/12: GEEN CHIRO vandaag! SPANNEND!!! Aftellen naar 
het nieuwe jaar! 

05/01: GEEN CHIRO vandaag! GELUKKIG NIEUWJAAR VAN DE LEIDING! We zien jullie 
snel terug! 

12/01: Vandaag geven de superleuke Aspi’s leiding aan jullie! 

17/01: CINEMA AKSENT! Neem allemaal jullie zachtste deken en coolste pyjama of onesie 
mee! Wij zijn ook mega benieuwd naar jullie knuffel! 

26/01: Groepsspel! Samen met de ganse Chiro een cool spel spelen 

02/02: Speelclub op verplaatsing want we gaan schaatsen! Wij gaan met z’n allen 
schaatsen, neem allemaal jullie mooiste handschoenen, dikke sokken en €5 mee! 

speelclub 



  

Zo, dit was het dan voor nu!  

Groetjes en tot zondag! 

Thomas, Milan, Lien, Ineke, Hanne en Axelle 

  

Thomas: 0488 57 96 44              Lien: 0496 83 35 69 

Milan: 0490 43 16 69                 Hanne: 0496 83 35 69 

Ineke: 0479 78 55 03                 Axelle: 0470 30 37 31 
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Joooooowww Kwiks	

Zien jullie het een beetje zitten voor de rest van het jaar? Wij alvast 
wel! We hebben hieronder al een klein overzicht gemaakt van wat 
jullie mogen verwachten de komende weken. Buiten deze super 
toffe zondagen gaan we dit jaar ook nog op weekend gaan! De 
datum voor het weekend staat nog niet in het aksentje maar die 
delen we zo snel mogelijk mee! 

Hopelijk hebben jullie zin in het nieuwe chirojaar want wij gaan ons 
best doen om het onvergetelijk te maken!!! 

Zondag 22 september: Overgang! 

Vrijdag 27 septtember: Infomoment + oudercafé. Als jullie ouders 
nog met vragen zitten of iets meer informatie willen zijn ze hier 
zeker welkom! 

Zondag 29 september: A-spel 

Zondag 6 oktober: B-spel 

Zaterdag 12 oktober: Vandaag is het vetste feestje van het jaar 
gepland, Party Aksent! Jullie zijn allemaal welkom in de sint-
Ludwinazaal om helemaal uit jullie bol te gaan! 

Zondag 20 oktober: Helaas vandaag geen chiro ☹ de leiding is op 
leidingsweekend om alles voor te bereiden voor een fantastisch 
chirojaar. 

Zondag 27 oktober: C-spel 

Zondag 3 november: D-spel 

Zondag 10 november: E-spel 

Zondag 17 november: F-spel 

Zaterdag 23 november: Vandaag vieren we Christus Koning! We 
spelen met heel de chiro samen een spel om daarna de beste 
balletjes met krieken en appelmoes die er bestaan te eten! (de 
correcte uren worden nog meegedeeld) 

kwiks 



Zondag 1 december: G-spel 

Zondag 8 december: Hij komt, hij komt… Zijn jullie braaf geweest dit 
jaar? Hopelijk wel want Sinterklaas komt vandaag op de chiro langs! 

Zondag 15 december: H-spel 

Zondag 22 december: I-spel 

Zondag 29 december: Spijtig genoeg vandaag geen chiro ☹ Geniet 
allemaal van jullie vakantie! 

Zondag 5 januari: Vandaag nog geen chiro ☹ jullie mogen nog 
even van jullie vakantie genieten! 

Zondag 12 januari: Eindelijk terug chirooo! Vandaag krijgen jullie 
leiding van de aspi’s want de leiding heeft examens. 

Vrijdag 17 januari: Kom allemaal gezellig een film kijken in onze 
Cinema Aksent! 

Zondag 26 januari: We spelen een groepsspel met de hele chiro! 

Zondag 2 februari: Trek jullie winterjas en dikke sokken maar aan 
want jullie worden verwacht aan de schaatsbaan! 

  

Voila kwiks dit staat er op het programma, wij kijken al uit naar het 
jaar en hopen dat jullie er evenveel zin in hebben! 

Voor vragen en andere zaken mogen jullie ons altijd aanspreken op 
de chiro of een smsje sturen! 

Bavo: 0487748014 
Memphis: 0471522342 
Kasper: 0479884033  
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Ewa ewa ewaaaaaaa lieve groene dreiries van ons, en welkom bij het fameuze chirojaar van 
elle leven. Gelle zijt dees jaar alleen met elle generatie dus wa wilt da na zeggen ? Wehlou 
matties vant 5de mor wel alleen mor plezier gegarandeerd en zeker me zo’n ziek lijpe leiding 
als ons. Oké genoeg gezeverd, checkt hier onder ma ne keer wa gelle allemaal moogt 
verwachten veu de komende maanden. Maakt elle groene kiekebusjes al mor nat. 
 
29/09 : okay bruurs wie van elle gaat er vandaag voor de goude medaille??? 
06/10 : vandaag trekken we den bos in en knalle we mekander af. Gene schrik hemme 
niemand gaat dood. 
12/10 : ewaaaaaa party people vandaag gaan we heeeeelemaaaal los op den dansvloer want 
jawel jawel tis wee van da PARTY AKSENT WHOEPWHOEP. Zie ma ge allemaal ne zieken 
outfit aan hebt en da ge present staat. 
13/10 : omda we gisteren helemaal scaffa zen gegaan en welle allemaal meug zen geven we 
elle vandaag nen dag congé x 
20/10 : doemme eh vandaag veneir gene chiro ☹ elle leiding is zeer druk bezig met da 
rommelkot op de chiro veu elle op te kuisen. 
26/10 : fissaaaaa vandaag want Halloween is men favoriete feest dan zen we verleed in een 
griezelbeest. -> mail volgt nog xxxxx 
03/11 : wie o wie onze onze  fameuze rakwi patser en hoe goe kende gelle mekander na wel 
feitelijk. 
10/11 : vandaag gaan we nekeer zien of da dieje grijze mayonaise van elle wel goe 
marcheert. 
17/11 : manne we hemme elle hulp nodig vandaag …. zoek den dader, plaats en wapen 😉 
23/11 : vandaag staat alles in teken van onze goeie kameraad de jesus. Wa houdt da in :  

1) massaspel 
2) ballekes me kriekskes chappeeuuuh 
3) miske placeren 
4) ne goeie warme choco 

verdere info volgt nog xxxx 
24/11 : gene chiro vandaag ☹ 
01/12 : 1 woord vandaag -> CHAPPEN !!!!! ( chiro van 11u tot 2u ) 
08/12 : we hemme hore vallen dat er vandaag belangrijk bezoek komt. Kust elle pollekes al 
mor want we hopen da gelle braaf ze geweest vant jaar. 
15/12 : vandaag sluiten we elle geweun op. Kleir. 
21/12 : veneir een fissaaaaa want jawel wij rakwis zijn zieke party animals. Fixt allemaal een 
kadoke van max 5 flappen en zet elle kerstpots op en dan kan ons fiesje beginnen!!!!! -> mail 
met info volgt x 
22/12 : vandaag zen we te meug om nog ne poot te bewegen niet maar van elle rust 
mannekes ge hebt het verdient begot xxxx 
27/12 : kerstcongé dus jammer genoeg gene chiro …. 
05/01 : ge zult ons nog een weekske moeten missen tis nog altijd kerstvakantie maar we 
denken aan elle ze. Voor wie is gaan skiën zie mor da ge nikske breekt ofzo 😉 
12/01 : onze Aspis geven vandaag aan elle leiding! Laat ze ma ne keer goe afzien hehehehe 
xxx 

Rakwi’s 



17/01 : een goei dekentje/kussentje en ne goeie film meer hemme we vandaag ni nodig se. 
Cinemaaaaaa Aksent  
26/01 : GROEPSSPEL jiiihaaaaaaa laat mor ne keer zien we de rakwis zen! Wordt zieeeeek 
nice 
02/02 : vandaag begeven we ons letterlijk ne eer oep glas ijs aiiaiai. Pakt weeral 5 flappekes 
mee aub en vergeet geen handschoenekes veu elle pollekes te beschermen. 
 
Tadaaaaaa dees was dus ons programma al veu de komende maanden! Welle hemme er al 
zieeeek veek goesting in.  
Mochten er nog vragen zijn of moeste ons gewoon te hard missen dan kunde ons altijd 
contacteren op deze nummers of geweun de postduif sturen xxxxx 
We zien elle geire, dikke bezekes elle coole,lieve,leuke,stoere,schattige,grappige … (vul zelf 
maar aan) leiding <3  
 
BRITT : tel :  0472830598 
LINDE : tel : 0487748010 
HANNE : tel : 0484036921 
ROBIN : tel : 0478251072 
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

Rakwi’s 



Hey gappies van de Tito’s, 
 
Wij, jullie leiding, zijn super blij om dit jaar aan jullie kapoentjes leiding te 
geven. We hebben al een aantal leuke activiteiten op de planning staan en 
kijken ernaar uit om de gekste avonturen met jullie te beleven. Hieronder al 
even een kort overzichtje van onze wilde plannen: 
 

ê Zondag 29/09: Maak jullie klaar voor een dag waar wij jullie zullen 
testen! Jullie skills als echt Chiro boys of Chiro grieten zullen goed van 
pas komen… 

ê Zondag 06/10: We zullen eens zien vandaag wie het beste kan ravotten. 
Be prepared. ;)  

ê Zaterdag 12/10: Het meest onvergetelijke feestje opent weer zijn 
deuren. We rekenen op jullie aanwezigheid om er een leuke avond van 
te maken. WAAR IS DAT FEESTJE? 

ê Zondag 13/10: De leiding heeft heel de nacht zwaar moeten werken, 
geen chiro L 

ê Vrijdag 18/10: WE LOVE THE CHIRO!!!! TREK ALLEMAAL JULLIE MOOISTE 
CHIROKLEREN WANT HET IS DE DAG VAN DE JEUGDBEWEGING. 

ê Zondag 20/10: De leiding is heel het weekend druk bezig geweest met 
het voorbereiden van een zeer leuk jaar. Vandaag is het geen Chiro… 

ê Vrijdag 25/10: Klaar voor een avondje vol met spanning? We kijken er 
enorm naar uit om jullie eens wat schrik aan te jagen. Meer informatie 
volgt nog!!! 

ê Zondag 27/10: Hopelijk zijn jullie al wat bekomen van vrijdag, zo niet kun 
je vandaag nog wat uit rusten en alles laten bezinken. Geen Chiro. 

ê Zondag 03/11: Kom allemaal verkleed als echte soldaten! We leiding 
jullie op tot echte tanksssssss 

ê Zondag 10/11: Hopelijk zijn jullie vandaag allemaal goed uitgeslapen. 
Klaar voor een super leuke dag? 

ê Zondag 17/11: Klaar om eens jullie beste vrienden uit te dagen? 
ê Zaterdag 23/11: Christus Koning… Weten jullie wat dat wil zeggen? 

KRIEKJES MET BALLETJESSSSSS 

Tito’s 



ê Zondag 01/12: Het enige wat vandaag telt is tijd en snelheid. 
 
ê Zondag 08/12: Hopelijk zijn jullie wel braaf geweest dit jaar, anders geen 

cadeautjes hé 
ê Zondag 15/12: Vandaag doen we eens iets anders. Van 11u-14u is het 

Chiro. Neem alvast jullie schort en koksmuts mee.        Vrijdag 20/12: 
Geen echte kerst zonder een kerstfeestje op de Chiro. JINGLE BELLS, 
JINGLE BELLS 

ê Zondag 29/12: Vrolijk kerstfeest en geniet van jullie vakantie!! Helaas is 
het geen Chiro vandaag… 

ê Zondag 05/01: HAPPY NEWYEAR! Geniet nog van jullie laatste dag 
vakantie, vandaag is er geen Chiro. 

ê Zondag 12/01: De leiding heeft het heel erg druk met studeren voor de 
examens. Maar we hebben gezorgd voor zeeeeeer leuke vervanging……… 
(ps: we missen jullie al) 

ê Vrijdag 17/01: Niets is leuker dan gezellig een filmpje te kijken met je 
vrienden. CINEMA AKSENT!! 

ê Zondag 19/01: Geen Chiro. 
ê Zondag 26/01: Proof yourself 
ê Zondag 02/02: RARARA: waarvoor heb je dikke sokken, een gebreide 

muts en handschoenen nodig? SCHAATSEEEEEEEN. Neem allemaal 5 
euro mee.  

 
Zo, deze vette activiteiten staan er op de planning voor het eerste semester! 
Hopelijk hebben jullie er zin in! 
 
Dikke slijmerige kussen, 
De drie blondies (en Robbe) aka 
de vier musketiers  
  
Axel: 0498 40 93 72 
Robbe: 0471 30 44 52  
Jenthe: 0497 60 11 46 
Lotte: 0471 76 05 18 

Tito’s 



Keeeetiiiiiiiii’s, hierbij de planning: 

Zondag 22/09: overgang 

Zondag 29/09: chiro 

Zondag 06/10: chiro 

ZATERDAG 12/10: DIONYSOS en party aksent!  

Zondag 13/10: geen chiro wegens kater 😉 mopje he 

Zondag 21/10: geen chiro, de leiding is op weekend! 

Zondag 27/10: chiro 

Zondag 03/11: chiro 

Zondag 10/11: chiro 

Zondag 17/11: chiro 

ZATERDAG 23/11: christus koning, meer info volgt 

Zondag 24/11: geen chiro 

Zondag 01/12: chiro 

Zondag 08/12: sinterklaas, meer info volgt 

ZATERDAG 14/12: examenchiro, meer info volgt 

Zondag 15/12: geen chiro 

ZATERDAG 21/12: Kerstfeestje, meer info volgt 

Zondag 22/12: geen chiro 
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Zondag 29/12: geen chiro, kerstvakantie 

Zondag 05/01: geen chiro, kerstvakantie 

Zondag 12/01: chiro 

VRIJDAG 17/01: cinema aksent, meer info volgt! 

Zondag 19/01: geen chiro, leiding heeft examens 

Zondag 26/01: chiro 

Zondag 02/02: schaatsen! Meer info volgt! 

 

Wij kijken suuuperhard uit naar het komende jaar en hopelijk jullie ook! 

Daarom geven wij alvast mee dat we (hoogstwaarschijnlijk) donderdag 30 april 

2020 t.e.m. zondag 3 mei 2020 op weekend gaan! In een verlengd weekend 

dus, extra lang! Laat zo snel mogelijk weten of je kan, dan leggen we onze 

(geheime) locatie vast. Op zaterdag 15 februari 2020 spaghettislag! Meer info 

volgt altijd in de WhatsAppgroep. Kusjes, jullie leiding, 

 

Bram (0468314780) 

Daan (0468104673) 

Kaat (0471763899) 
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Hey hallo liefste aspitjes!!! Zijn jullie klaar voor jullie 2e aspi jaar?? We 
hebben er alvast super veel zin in en we hopen jullie ook!! Hier alvast 
een beknopt programma voor de volgende weken. Just girly things xp 
 
29/07: That moment when you think you know a person but then you 

realize you were completely wrong about them. (chiro)  

06/10: Plans are nothing, planning is everything. (chiro) 

Zaterdag 12/10: A little party never killed nobody. (dionysos) 

13/10: A hangover is just your body reminding you that you’re an idiot. 

(GEEN chiro, uitrusten van dionysos) 

21/10: You don’t get anything clean without getting something else dirty. 

(GEEN chiro, leiding ruimt heel het weekend op) 

27/10: I heard you’re a player. Nice to meet you, I’m the coach. (chiro) 

03/11: There is magic in the night when pumpkins glow by the moonlight. 

(chiro) 

10/11: Anyone who thinks fallen leaves are dead has never watched 

them dancing on a windy day. (chiro) 

17/11: The problem in this world is that the intelligent people are full of 

doubt, while the stupid people are full of confidence. (chiro) 

Zaterdag 23/11: The church is not a select circle of people, but a home 

where everyone may come. (Christus Koning, meer info volgt) 

01/12: Make it a December to remember. (chiro) 

08/12: Believeing you are a good person and actually being one are two 

completely different things. Be careful for the roe… (Sinterklaas, meer 

info volgt)  
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Zaterdag 14/12: Work hard in silence, let sucess make the noise. 

(examenchiro, info volgt) 

Vrijdag 20/12: Christmas isn’t a season, it’s a feeling. (Kerstdiner, meer 

info volgt) 

29/12: Chears to the new year and another chance for us to get it right. 

(GEEN chiro) 

05/01: A holiday isn’t a holiday without plenty of freedom and fun. (GEEN 

chiro) 

12/01: A boss has the title, a leader has the people. (chiro, jullie geven 

leiding) 

Vrijdag 17/01: Every great film should seem new everytime you see it. 

(cinema aksent, info volgt) 

26/01: Talent wins games, but teamwork and intelligence win 

championships. (groepspel) 

02/02: People who don’t skate, don’t know what courage it takes to be a 

skater. (schaatsen) 

We hopen dat dit inspirational programma jullie overtuigt om zo vaak 

mogelijk te komen. Als dat toch niet het geval is, laat het ons effe weten! 

See you soon gappies 

	

					Louise	(0478748344)	

			&	Chloé	(0478051904)	

	
	
	
	

Aspi’s 



 

	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Kleurplaat 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  
	

De banier  


