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KALENDER  
 

Noteer alvast de speciale dagen en wanneer 

het geen Chiro is, in jullie agenda       
 

 

5 februari – gewone zondag 

12 februari – gewone zondag 

19 februari – gewone zondag 

26 februari – gewone zondag 

5 maart – GEEN Chiro (leidingsweekend) 

12 maart - gewone zondag 

19 maart - gewone zondag 

26 maart - gewone zondag 

2 april – gewone zondag 

9 april – geen Chiro 

16 april – gewone zondag 

23 april – gewone zondag 

30 april – gewone zondag  
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OPROEP 

 

Gezocht: boekhoudkundig talent! 

Zoals sommigen van jullie weten, is onze Chiro sinds 

een aantal jaar een vzw. Dat is een groep mensen 

die ons, de leiding, ondersteunt om alles financieel 

en organisatorisch rond te krijgen. 

Zij zoeken een nieuwe boekhouder! Ben je iemand 

die de Chiro een warm hart toedraagt én iets kent 

van boekhouding, dan ben jij misschien wel de 

persoon die we zoeken!! 

Ben je geïnteresseerd? Wil je graag meer uitleg? 

Spreek dan Michelle, Oria of Lotte aan op de Chiro, 

mail ons op chiroboortmeerbeek@gmail.com, bel 

ons, … Wij geven met plezier meer uitleg! 

 

  

mailto:chiroboortmeerbeek@gmail.com
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CHIRO BOORTMEERBEEK DRINKBUS 
 

Ja hoor, onze coole Chiro drinkbussen zijn nog 

steeds te koop! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koop ze nu bij de leiding!!!  

Voor maar € 7,50 !!!   
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PINKELS  

 

Zondag 5 februari 

Doe vandaag jullie meest comfortabele outfits aan 

om lekker warm binnen te zitten. We houden 

vandaag een pyjamafeestjeeee!!! Wij voorzien de 

lekkere hapjes en drankjes, als jullie een lekker warm 

dekentje meebrengen        

We zien jullie graag van 14u tot 17u op de Chiro. 

 

Zondag 12 februari 

Hallo allemaal! Dit is een boodschap van Generaal 

Vertongen. Ik ben op zoek naar de stoerste, sterkste, 

sluwste en snelste pinkel van het land. Ik heb 

namelijk nog enkele nieuwe soldaten nodig om mijn 

team te versterken voor een speciale missie ‘Het 

Chirokamp van Chiro Boortmeerbeek’. Om te 

bewijzen dat jullie in de zomer mee kunnen op 

missie moeten jullie de leiding deze zondag laten 

zien wat jullie waard zijn. Ben jij klaar om deze 

uitdaging aan te gaan en een mega coole 

soldatenopleiding te krijgen… Kom dan zeker naar 

de Chiro om 14u.  
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Zondag 19 februari 

Ohneee! Lang geleden was er in het bos een 

perkament dat zorgvuldig bewaard werd in de 

boom van de uil. Jammer genoeg is de uil die het 

perkament moest bewaren onlangs gestorven... Nu 

kan niemand het perkament nog vinden of lezen! 

Helpen jullie ons het perkament zoeken en samen 

proberen lezen wat erop staat? We kunnen alle 

hulp gebruiken, dus kom allemaal zeker naar de 

Chiro van 14u tot 17u! 

 

Zondag 26 februari 

Vandaag is het aan jullie om ons te tonen hoe slim 

de pinkels van 2023 zijn! We gaan een mega super 

deluxe quiz doen. Dus een tip van jullie allerleukste 

leiding: breng jullie hersentjes mee naar deze 

Chirodag want jullie gaan het nodig hebben. 

MAAAR daarnaast moeten jullie ook heel wat 

energie meebrengen want het wordt zeker geen 

quiz waar je bij moet stilstaan       We verzamelen op 

de Chiro om 14u en we nemen weer afscheid van 

jullie om 17u. 

 

Dit waren alle activiteiten in Februari, tot in maart! 

Groetjes 

Yorin, Marie, Alex en Oria 
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SPEELCLUB 

Hey hey Speelclub, 

Na een rustige eerste maand van 2023, vliegen wij 

er weer in met leuke activiteiten. In de loop van de 

maand mogen jullie ook een brief verwachten voor 

ons weekend van 17-18-19 maart. Willen jullie weten 

wat we deze maand in petto hebben, lees dan snel 

verder.  

 

Zondag 5 februari  

Jullie bevinden je op een eiland hier ver vandaan 

waar slechts 5 grondstoffen te vinden zijn namelijk: 

hout, erts, graan, baksteen en wol. Verzamel deze 

grondstoffen door te strijden met andere groepen 

en bouw de meeste straten, dorpen en steden. 

Kom je land veroveren van 14u tot 17u op de Chiro, 

tot dan! 

  

Zondag 12 februari  

Helaas is het vandaag geen Chiro voor de 

speelclub. Graag zien wij jullie volgende week weer 

:D 
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Tot de volgende keer 

Caetano, Sofie en Mei Lin Xx 

 

Zondag 19 februari  

Grote ramp in Atlantis: de zeemeerminnen, 

zeemeermannen en alle andere waterdieren 

werden vannacht besmet met het 

zwartebollenvirus. Koning Triton gaat met zijn volk op 

zoek naar Medusa, zij kan vast wel een medicijn 

voor hen samenstellen. Maar Medusa heeft hierbij 

jullie hulp nodig. Kom van 2 tot 5 naar de Chiro om 

Atlantis te redden! 

 

Zondag 26 februari  

Trek jullie keukenschorten en kookmutsen al maar 

aan want wij gaan iets lekker maken vandaag.  

Wat moet je meebrengen? 

€2  

Keukenschort  

Aardappelmesje 

Goed humeur 
 

Wij verwachten jullie om 11u op de Chiro en om 14u 

mogen jullie weer naar huis.  

Geef ten laatste woensdag 22 februari een seintjes 

of je erbij zal zijn of niet! 

 

Dit was het weer voor februari. Hopelijk vonden jullie 

het net zo leuk als wij! 
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RAKWI’S 

We zitten al aan de 2de maand van het jaar, wat 

gaat dit weer zo snel! Ook deze maand zijn er weer 

leuke spelletjes die gaan komen! Benieuwd? Kom 

ons dan zeker vergezellen en laat zien wat jullie in 

jullie mars hebben! 

 

Zondag 5 februari 

Zoals jullie al lang willen, hebben wij onze eigen 

rakwi escape room gemaakt! Superleuk toch?  We 

hebben onze beste kant laten zien, en het niet 

gemakkelijk gemaakt hoor! Zal het jullie lukken om 

op tijd te kunnen uitbreken? Wij zijn alvast 

benieuwd! Het enige wat wij vragen is: kom om 14 u 

en probeer te ontsnappen voor 17 u, anders mogen 

jullie lekker op de Chiro blijven! Hihi  

 

Zondag 12 februari 

Deze maand staat ook bekend als de maand van 

de liefde! En wie staat er bekend om de liefde? 

Cupido natuurlijk! Cupido heeft ons verteld dat hij 

met favoriete duo’s zit in onze rakwi groep! 

Natuurlijk is het ook onze taak om vandaag deze 

duo’s te onderzoeken en hopelijk de juiste duo’s te 

vormen! Vandaag draait het niet om liefde maar 

om vriendschap! Wij zien jullie graag om 14 u op de 

Chiro!  
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Zondag 19 februari 

Wat jullie vandaag gaan doen is TOP SECRET! Wij 

kunnen/mogen helemaal niets verklappen anders is 

de verrassing geeeen verrassing meer! Maar we 

mochten na lang zagen wel paar dingen 

verklappen van onze baas! 1. Het is van 2 tot 5 uur. 

2. Het is aan onze Chiro lokalen 3. Het gaat 

superleuk zijn! 4. Jullie moeten uiteraard komen! Tot 

dan hihi 

 

Zondag 26 februari 

Nu we voor jullie hebben gekookt in december, 

willen wij eens zien of jullie zelf wel goede chef-koks 

zijn! Dus gaan we lekker samen koken vandaag! 

Maar pas op: we spreken vandaag af om 11u op 

de Chiro! Dus eet zeker niet te laat, want wij eten 

vandaag lekker samen! Jullie mogen terug naar 

huis om 14 u! Neem allemaal 2 euro mee! En laat 

zeker weten of jij komt! Tot dan! 

 

En zo komen we weer aan het eind van februari! 

Doeme toch, maar volgende maand zijn we er 

weer met nog leuke vooruitzichten!  

Liefst, 

Lander en Michelle <3 
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TITO’S 

Heiii Tito’s! Zijn jullie klaar voor een geweldige 

maand!!! Wij alleszins wel! 

 

Zondag 5 februari 

Oh neeeee! We beginnen de maand alweer met 

een zondag die wegvalt. Tatjana vertrekt nl. naar 

New York en Joppe zijn oma verjaart. Stommmm…. 

Maar we beloven vanaf volgende week staan we 

weer helemaal klaar voor jullie!  

 

Zondag 12 februari  

Oeh voelen jullie de love ookal in the air? Ja hoor 

de meest romantische dag van het jaar is alweer in 

zicht en vandaag staat heel de zondag in teken 

van de liefde! Maar ook de liefde voor je vrienden, 

je leiding en natuurlijk ook voor de Chiro.  

 

Zondag 19 februari  

Deze zondag gaan we strijden zoals echte goden. 

We gaan dus op zoek naar de tito’s die de sterkste, 

snelste en slimste zijn en die het dus verdienen om 

de troon van Olympus te bestijgen. Wil jij graag een 

gooi doen naar de titel God van de Olympus kom 

dan zeker deze zondag naar de Chiro van 14u tot 

17u. Tot dan! 
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Zondag 26 februari  

Vandaag gaan we jullie overleving skills testen! Hou 

jullie klaar! Het wordt een enorm leuke en gezellige 

dag! Ennnn we hebben een heeeeel lekkere 

verrassing voor jullie! Wie zien we van 14-17u op de 

Chiro??? 

Dat was het voor februari! Het wordt stilaan terug 

wat warmer, perfect voor nog meer Chiro! We zien 

jullie snel in maart terug.  

En niet vergeten het weekend van 10-12 maart is 

het ons Chiroweekend, we geven jullie hier snel nog 

meer info over.  

Xx Jullie leiding 

Joppe en Tatjana 
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KETI’S  

 

Hello hello, keti’s! Het is al de tweede maand van 

het jaar! Dat betekent dat we steeds dichter bij ons 

weekend komen én dichter bij het kamp. Voor de 

zomer er is, moeten we natuurlijk nog deze maand 

vullen. Check hieronder wat we in februari gaan 

doen        

 

Zondag 5 februari 

We starten deze maand een beetje in mineur, want 

het is deze week geen Chiro… Mijn excuses, maar ik 

maak het volgende week goed met een extra leuk 

spel. Ik heb nu een week vakantie dus tijd genoeg 

om daarover na te denken en het voor te bereiden 

hihi.  

 

Zondag 12 februari 

Tijd om jullie benen te testen en jullie strategisch 

inzicht. Alles staat in teken van tactiek. Locatie: het 

bos. Benieuwd wat we vandaag doen? Kom dan 

massaal naar de Chiro van 2 tot 5.  
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Zondag 19 februari 

Vandaag gaan we iets helemaal anders doen. 

Maar wat is de vraag die in jullie hoofd omgaat! 

Vandaag is de dag! Maar welke dag? Aha! 

Geheimzinnig toch? Wat jullie als tip krijgen is: jullie 

worden verwacht om 14 u aan de Chiro. Be 

prepared! En kom helemaal in het zwart gekleed.  

 

Zondag 26 februari 

We gaan op verplaatsing deze week! Samen met 

de aspi’s verlaten we het terrein en begeven we 

ons naar Ravot. Wat we daar gaan doen, is ook 

voor mij nog een verrassing! Kom dus zeker af, want 

met hoe meer we zijn, hoe beter de sfeer!        

Het zijn de gewone uren, van 14u tot 17u, maar kom 

wel met de fiets, dan kunnen we samen naar Ravot 

gaan. Gelukkig is dat niet ver, he       Om 17u 

mogen jullie dan rechtstreeks naar huis.  

 

Ziezo dat was het voor februari! Volgende maand is 

het tijd voor ons weekend, jeuj!! Dat wordt een 

knaller!! Hopelijk kunnen we in maart ook al eens 

van de zon genieten.  
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ASPI’S  

 

Zondag 5 februari 

Vandaag is het Guinness zondag of records! De 

woorden spreken voor zich… jullie moeten vandaag 

zo veel mogelijk tijdsrecords op jullie naam 

proberen te zetten. Als je graag wil weten welke 

records we allemaal gaan proberen te breken kom 

dan zeker van 14u-17u naar de Chiro! See you then. 

 

Zondag 12 februari 

Aangezien Valentijn om de hoek is. Gaan we deze 

week gaan al een spel spelen in thema. Dus kom 

zeker tussen 14u en 17u naar de Chiro om mee in 

de romantische sfeer terecht te komen. 

 

Zondag 19 februari 

Vandaag laten we jullie proeven van het leven als 

jongvolwassenen en wat er allemaal kan mislopen. 

Wij willen jullie hier alvast op voorbereiden. Doe 

zeker geen al te beste kleren aan want het leven 

verloopt niet altijd zo proper als je zou verwachten. 

Hopelijk zijn jullie er klaar voor want het wordt intens 

en zeer leuk met een mysterieuze twist. Wij zien jullie 

graag van 14u tot 17u op de Chiro! 
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Zondag 26 februari 

Vandaag worden we samen met de keti’s (en 

andere jeugdbewegingen) verwacht op BKO 

Ravot. Zij hebben voor vandaag een hele activiteit 

in elkaar gestoken. Wat ze gaan doen is dus ook 

voor ons een grote verrassing. Jullie worden 

gewoon om 14u verwacht op de CHIRO, vanwaar 

jullie met de FIETS samen naar Ravot gaan. Neem 

dus ook een fluo-hesje en een helm mee. Ze 

voorspellen dat het tot 17u gaat duren, nadien 

mogen jullie rechtstreeks naar huis. 

 

Zo dat was het alweer voor deze maand. Wat gaat 

het weer snel. Volgende maand staan er weer 4 

toffe zondagen op de planning dus zeker blijven 

komen. 

Big boy & Lil foot 
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VERJAARDAGEN  
 

Hiep Hiep Hoera!  

Deze maand hebben we 14 jarigen! Proficiat !! 

 

Juliette Ceuppens van der  

Dussen de Kestergat   03/02 

Caetano Monderen   04/02 

Janne Van Eycken    06/02 

Thibaut Poncelet    09/02 

Noos Nijs     14/02 

Chanaya Vercammen   15/02 

Danté Lamarque    17/02 

Hanne Wouters    18/02 

Josse Daems     21/02 

Cassandra Vleminckx   21/02 

Ella Geens     23/02 

Johanna Lockkamper   24/02 

Maarten Daelemans   26/02 

 

 

 


