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DEZE MAAND:  
 

BELANGRIJK!  

21 oktober is het Dag van de Jeugdbeweging!  
 

- 3 zondagen vol speelplezier 

- 2 oktober is het doop  

- 9 oktober GEEN chiro (BMB feest) 

- 16 oktober is het vriendjesdag!  

- ZATERDAG 29 oktober is het Halloweenfeestje! 
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KALENDER  
 

Noteer alvast de speciale dagen en wanneer 

het geen Chiro is, in jullie agenda       
 

 

2 oktober – doop  

9 oktober – GEEN CHIRO (BMB feest) 

16 oktober – gewone zondag (vriendjesdag) 

23 oktober - gewone zondag 

29 oktober – Halloween feestje 

6 november – GEEN CHIRO 

13 november - gewone zondag 

20 november – Christus koning! 

27 november - gewone zondag 

4 december - Sinterklaas 

11 december - gewone zondag 

16 + 17 december - kerstfeestjes 

25 december – GEEN CHIRO 

1 januari – GEEN CHIRO 
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INSCHRIJVING 

 

1. 35 euro inschrijvingsgeld: dit is over te 

schrijven op de chirorekening: 

BE74 7343 1200 0307 

Met als mededeling: inschrijving 2022 

- naam + voornaam kind 

 

2. Stuur een bevestiging van de betaling 

naar : geerens_michelle@hotmail.com 

+ gegevens: 

- Naam + achternaam + geboortejaar 

kind(eren) 
 

- Vanaf de maand oktober is er de 

kans om de maanplanning via de 

post te krijgen. Moest u deze graag 

hebben? Zet dit mee in de mail. 

 

Zelf verkiezen wij een online 

maandplanning omdat we zeker 

rekening willen houden met het milieu. 

Je kan deze altijd terug vinden op onze 

website. 

  

mailto:geerens_michelle@hotmail.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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RODE CHIROTRUIEN 
 

Net zoals de voorbije jaren kan je 

dit jaar opnieuw onze 

gepersonaliseerde chirotrui 

kopen! En dit ten laatste tot en 

met 17 oktober. 
 

Vooraan op de borst komt het Chirologo, 

samen met je naam; op de achterkant komt 

het logo van Chiro Boortmeerbeek.  Het is een 

rode trui met donkerblauwe letters. De echte 

Chirokleuren! 
 

De prijs: €29,00.  

De maten: Kindermaten: 5/6j, 7/8j, 9/11j, 

12/14j 

Volwassenmaten: XS, S, M, L, XL 
 

Bestellen kan je tijdens de chiro bij Mei Lin of via 

een berichtje naar 0479099697 

 

Dit kan je betalen op BE34973162024790 (Mei 

Lin). 

Vermeld in de mededeling volgende 

gegevens:  

 

- bestelling trui + maat 

- naam kind + groep  

(!)OPGELET: we kunnen pas een trui bestellen vanaf dat 

je betaald hebt! 
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PINKELS  

 
Zondag 2 oktober 
Doe alvast maar kleren aan die vuil mogen worden. 

We gaan eens zien hoe vuil jullie kunnen worden! 

Een hele namiddag vol leuke vettige en prettige 

spelletjes gegarandeerd! 

 
Zondag 9 oktober 
Helaas pindakaas! Het is geen chiro vandaag. 

Je kan de leiding wel terugvinden op 

Boortmeerbeek feest.  

 
Zondag 16 oktober 
Vandaag is het vriendjesdag. Dat betekent dat jullie 

allemaal een vriendje of vriendinnetje, of twee, of 

drie of nog meer… mogen meenemen naar de 

chironamiddag. Dan kunnen we hun eens laten 

zien hoe leuk het wel niet is bij ons op de chiro.  

(Natuurlijk mogen jullie ook op andere dagen een 

vriendje meenemen hoor.  ;) ) 

 
Zondag 23 oktober 
Vandaag wilt de leiding met de Pinkels een heerlijke 

snoeptaart maken. 

Maar dat staat tandarts Willy niet zomaar toe. Al die 

suiker is niet goed voor de tanden. Hij heeft zomaar 

alle ingrediënten gestolen! De Pinkels zullen tandarts 

Willy moeten verslaan om de ingrediënten terug te 

winnen.  
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Zaterdag 29 oktober 
Vanavond spookt het op chiro boortmeerbeek en 

dat gaan we vieren!  

Allemaal uitgenodigd voor een supercool 

Halloween feestje aan de KWB!!!  

Voor de inkom wordt er 5 euro gevraagd, hierbij 

krijg je ineens ook een drankenkaartje.  
Het feestje begint om 19u en de pinkels kunnen 

blijven tot 21u 
 

De KWB is het gebouw aan de rechterkant van het 

grasveld aan de chirolokalen. 

 

 

Happy Halloween!!! 

Oria, Yorin, Marie & Alex 
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SPEELCLUB 
 

Hey allercoolste Speelclubbers, 

Die eerste maand is al meteen goed ingezet en wat 

is ze voorbijgevlogen! Ook deze maand zullen wij 

ons goed amuseren  

 

Zondag 2 oktober 

Het is tijd om jullie in te wijden als echte 

Speelclubbers. Jullie zullen moeten laten zien dat 

jullie het waard zijn om de naam Speelclub te 

dragen. Wat moeten jullie meebrengen: 

reservekledij, handdoek en jullie dapperheid. Graag 

zien we jullie van 14u-17u op de Chiro. Tot dan!! 

 

Zondag 9 oktober 

Vandaag is het helaas GEEN chiro maar jullie 

kunnen ons komen bezoeken op Boortmeerbeek 

feest.  

 

Zondag 16 oktober 

Deze zondag mogen jullie je vriendjes en 

vriendinnetjes meebrengen om mee te laten 

proeven van het chiroleven. Iedereen is welkom om 

mee te komen spelen. Hopelijk zijn jullie talrijk 

aanwezig van 14u-17u!  

 

Zondag 23 oktober 

Zijn jullie slim, zijn jullie snel en weten jullie wat 

kwartetten zijn? Dan moeten jullie vandaag zeker 

naar de Chiro komen. Help je team naar de 

overwinning van 14u-17u!! Hopelijk tot dan.  
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ZATERDAG 29 oktober 

Het is tijd om te GRIEZELEN……  

Doe allemaal jullie engste outfit aan en kom mee 

dansen en plezier maken op ons Halloween feestje. 

We vragen €5 inkom voor drank en hapjes. Graag 

zien wij jullie allen van 19u tot 21u30 in de kwb!! 

 

Dat was het weer voor deze maand. Wat gaat de 

tijd snel als je fun hebt.  

 

Veel groetjes van jullie leiding 

Caetano, Sofie en Mei Lin 

  Xxx 
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RAKWI’S 

September is weer voorbijgevlogen, dit was 

natuurlijk omdat het maar 2x chiro was. Maar vanaf 

nu vliegen we er weer goed in! Oktober staat voor 

de deur, de maand van Halloween! Wat we deze 

maand allemaal gaan doen kun je hieronder zien! 

We zien jullie hopelijk elke zondag! 

 

Zondag 2 oktober 

Vandaag is het weer zo ver! Onze mega coole, 

super deluxe rakwi doop! Wat we vandaag gaan 

doen is natuurlijk top secret! Het enige wat we 

kunnen zeggen is: neem reserve kledij mee! We 

verwachten jullie om 14 u, en jullie mogen terug 

naar huis om 17u!  

Tot dan!  

 

Zondag 9 oktober 

De oorlog is uitgebroken in de chiro, de Rakwi 

compagnie wordt eropuit gestuurd. Hierbij hebben 

wij dus jullie hulp nodig! Ze verwachten ons om 14 u 

op de chiro, in legerkledij! Wees paraat, sterk en 

moedig! We kunnen dit! 

Deze dag duurt dan ook weer tot 17 u! We see you!  
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Lander en Michelle x 

 

Zondag 16 oktober 

Halloween staat niet alleen voor pompoenen en 

schriktochten, maar ook voor enge spinnen en hun 

web. Vandaag geraken de rakwi’s niet meer in hun 

lokaal door een groot spinnenweb. Dit kunnen we 

ook niet alleen, en vandaag mogen jullie ook 

versterkingen vragen, namelijk jullie vriendjes en 

vriendinnetjes! Kunnen jullie zo voldoende 

samenwerken om de wirwar van touwen door te 

knippen? Kom dit dan maar bewijzen! Van 2 tot 5!  
 

Zondag 23 oktober 

Ook vandaag spelen we in thema: Vampiers en 

bisschoppen. Het doel is om deze te kunnen 

uitschakelen! Wie kan dit als eerst? Dit zoeken we uit 

op den berg van 14 tot 17 u! 
 

Zaterdag 29 oktober 

Halloween staat ook voor feestjes, net zoals de 

andere jaren zijn wij weer echte feestbeesten. De 

uren laten we nog weten! Maar kom zeker verkleed, 

en dit natuurlijk om het engst. Laat zeker iets weten 

wie aanwezig zal zijn, ook voor deze avond vragen 

wij een bijdrage van 5 euro (hiervoor krijgen ze een 

drankkaart van 4 drankjes). Wij zien jullie dan!  

 

Dit was het dan voor oktober! We zien jullie next 

maandag 
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TITO’S 
 

September is al voorbijgevlogen! Zijn jullie klaar voor 

de griezelmaand van het jaar!? 

 

Zondag 2 oktober 

De leukste dag van het jaar is weer aangebroken! 

Het is doop! Vandaag maken we van jullie allemaal 

echte tito’s! Wat we precies gaan doen, dat komen 

jullie vandaag pas te weten. Maarrrr het is onder 

het motto “hoe vettiger, hoe prettiger!” Hopelijk zien 

we jullie allemaal van 14-17 op onze chiro!  

 

Zondag 9 oktober 

Vandaag is het feest in Boortmeerbeek. Alle 

jeugdbewegingen en clubs die samen komen om 

allemaal te laten zien wat ze kunnen! Coolllll! Dit wil 

dus wel zeggen geen chiro…. Jammer! Maar kom 

zeker eens langs op Boortmeerbeek Feest, daar kun 

je ons vinden!!! 
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Zondag 16 oktober 

Vandaag spelen we een superleuk spel! 

Zombiecompetitie! Het gebeurt wel eens dat 

zombies een arm of een been verliezen … Jullie 

gaan dus tegen elkaar moeten strijden in een 

zombie competitie en misschien wel zonder arm of 

been… 

Zo een cool spel daar horen toch extra vriendjes 

bij??? Dussss neem ze maar mee want het is 

vriendjes dag!!!! We zien jullie van 14-17 op de chiro!  

 

Zondag 23 oktober 

Vandaag mogen jullie laten zien of jullie de eeuwen 

oude kunst van het sjorren onder de knie hebben. 

Want geef toe, chiro zonder sjorren is geen chiro! 

We zien jullie allemaal om 14-17 op de chiro!!! 

 

Zaterdag 29 oktober 

Eyyyy vandaag is party, party!!! Trek je leukste griezel 

kostuum aan en kom met je beste dansmoves naar 

de KWB. Jullie zijn welkom van 20:00 – 22:30! Breng 

ook zeker €5 voor inkom en een drankje en hapje! Tot 

dan!  

 

Zo de maand zit er weer op!  

XX Joppe en Tatjana  
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KETI’S  

 

Hello keti’s!  

De eerste echt maand van ons geweldig chirojaar is 

aangebroken. En deze maand krijgen we zelfs 5 

zondagen!!  

 

Zondag 2 oktober 

Zijn jullie het wel waard om als keti door het leven te 

gaan? Dat testen we vandaag! Ja ja, jullie worden 

gedoopt       Deze doop is niet voor doetjes, breng 

dus reservekledij mee zodat je toch een beetje 

deftig naar huis kan gaan, of niet. ’t Is maar hoe je 

het wilt       Ik zie jullie op de chiro van 2 tot 5! 

Zondag 9 oktober  

“t Is feest in New York en in Saint-Tropez, Barcelona 

en L.A.!”, zong K3. Maar het is vooral feest in 

Boortmeerbeek, het is vandaag Boortmeerbeek 

Feest! Aan de sporthal kan je vandaag alle 

verenigingen – en dus ook de chiro – een bezoekje 

brengen. Kom dus even dag zeggen tussen 13:30 

en 17u. Oh ja, je krijgt misschien wel een ballon of 

een tattoo       

P.S.: het is dus geen chiro he       
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Zondag 16 oktober 

Vandaag wanen we ons in de tijd van de ridders, 

kastelen en prinsessen. En nee, dit is geen spel 

waarbij je de beste ridder of prinses moet worden. 

We gooien het vandaag over een andere boeg! 

Wat heeft dat te betekenen? Kom dan naar ‘den 

Berg’ van 14u tot 17u.  

Zondag 23 oktober 

Tijd voor een uitstapje! Vandaag nemen we onze 

fiets en verlaten we het chiroterrein. Het spel draait 

rond drie letters: A – G – S. Test maar eens welke 

combinaties je daar mee kan maken.  

Kom vandaag dus met de fiets naar de chiro! Breng 

ook zeker een drinkbus mee, want we zijn de hele 

namiddag weg.  

Be there or be square  

 

ZATERDAG 29 oktober 

/!\ Dit is een zaterdag!  

Halloween staat voor de deur en dat moeten we 

traditioneel vieren met een feestje. Jeuj! Je kan 

enkel binnenkomen als je verkleed bent! Breng ook 

5€ mee voor de inkom en een paar drankjes. Kom 

meevieren van 21u tot 23u! 
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PS: Is er internet op een eiland?  

 

ASPI’S  

 

Zondag 2 oktober 

Deze zondag is het tijd om jullie transitie van keti 

naar aspi te vervolledigen. Hiervoor moeten jullie 

om 14u op de Chiro zijn. De verwachte voltooiing is 

rond 17u. Breng ook extra kleren mee en douche 

gerief.  

Zondag 9 oktober  

Deze week is het geen Chiro     , want het is BMB 

feest. Hier gaan we als Chiro ook staan dus zeker 

welkom om eens langs te komen. 

Zondag 16 oktober 

Vandaag is het vriendjesdag. Dus heb jij thuis nog 

ergens een vriendje of een vriendinnetje dat je 

graag eens zou willen meenemen naar de Chiro 

dan zijn ze deze zondag meer dan welkom. Ze zijn 

samen met jullie welkom van 14u tot 17u welkom op 

de Chiro. 

Zondag 23 oktober 

Vandaag gaan we een hilarisch spel spelen dat 

gebaseerd is op een tv-programma dat zich 

afspeelt op VTM. Het programma wordt 

gepresenteerd door Niels Destadsbader. We gaan 

zeker lachen gieren brullen, dus dat wil je zeker niet 

missen! Kom zeker naar de Chiro van 14-17u om dit 

leuke spel samen met ons te spelen.  



18 

 

Zaterdag 29 oktober  

Opgelet deze week is het op een ZATERDAG.  

Wat hoort er bij Halloween buiten: film kijken, 

griezelverhalen, snoepjes eten? Een feestje 

natuurlijk! Deze vindt plaats in de KWB (zaaltje naast 

de chiro) vanaf welk uur jullie welkom zijn laten we 

nog weten. Wij vragen voor deze avond ook 5 euro 

voor inkom/drinkkaart. Verkleed komen is verplicht! 

Dus doe je engste outfit maar aan! Tot dan! 

 

Zo oktober zit erop. Maar in november zijn we er 

weer!!! 

Maarten 
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WOORDZOEKER 
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Vriendjesdag 

Knip onderstaand briefje uit en geef het aan de 

vriend/ vriendin die jij wil meebrengen naar de 

Chiro.  

 

Liefste …………………… 

Ik nodig jou uit om met mij mee te komen 

naar de Chiro! 

Ik wil je tonen hoe hard ik mij amuseer op 

de Chiro! En als jij er bent, kan het alleen 

maar leuker worden        

Wanneer: zondag 16 oktober van 14u – 17u  

Waar: Chiro Boortmeerbeek - 

Schoubroekstraat 21, 3190 Boortmeerbeek 

(links in het weggetje vóór de Scouts) 

PS: Doe gemakkelijke kleren aan, daar kan je 

beter in spelen       

 

 Groetjes,  

…………………… 


