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VOORWOORD 

3… 2… 1… GO! En we zijn officieel vertrokken. Het nieuwe chirojaar is van start 

getrapt. Die eindeloos lange zomervakantie is achter de rug, dus staat op 

zondag de Chiro weer paraat. 

Welkom trouwens aan alle nieuwe leden, we zijn vereerd jullie te mogen 

verwelkomen! 

Nu we ook al de dia-avond achter ons hebben liggen en alle groepen hun 

nieuwe leiders en leidsters kennen kunnen we helemaal starten. De leiding 

doet dat traditiegewijs met een leidingsweekend (bij zo’n werkingsjaar komt 

heel wat kijken), maar niet getreurd: we geven ook nu zondag 3 oktober Chiro! 

Verder in deze kletser vinden jullie heel wat informatie over inschrijven (wat is 

het, wanneer gebeurt het en hoeveel is dat?), over een belangrijk evenement 

dat er bijna aankomt, over een ander belangrijk evenement dat er ook bijna 

aankomt en natuurlijk de programma’s van de maand oktober! 

Met heel de leidingsploeg en veebee’s kijken we erg uit naar het nieuwe jaar 

en zijn we blij dat jullie in ons team zitten! 
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INSCHRIJVINGEN 

Wanneer? 

Voor de twee jongste groepen, Sloebers en Speelclub, wordt er de eerste paar 

zondagen een inschrijvingsmoment georganiseerd. Om 17u, na de Chiro, kan 

je je kind(eren) inschrijven en een praatje slaan met hun leiding. Aarzel zeker 

niet om dit te doen! 

Vanaf de Rakwi (dus ook voor de Tito’s, Tiptiens en Aspi’s) komt de leiding bij 

de leden thuis langs. Dit zal meestal op zondagavond zijn, maar kan ook op 

een avond in de week zijn. 

 

Hoeveel? 

Het inschrijvingsgeld voor een heel Chirojaar bedraagt €30. Daarbovenop kan 

je kiezen om €16 extra te betalen, zodat je kind elke zondag een drankje kan 

drinken (appelsiensap, appelsap, of frisdrank). Er is natuurlijk ook altijd gratis 

drinkbaar water van de kraan te verkrijgen. Door deze regeling hoeven de 

leden geen 50 cent mee te nemen naar de chiro. 

 

 

UNIFORM 

Net zoals bij alle chiro’s in Vlaanderen heeft ook Chiro Hofstade een uniform. 

Dit bestaat uit onze eigen T-shirt en een chiro-short. Vanaf de Speelclub vragen 

we om de T-shirt te dragen. Deze kan je altijd op onze Chiro kopen, vraag 

gerust zondag aan de leiding als je er een wilt kopen. Ze kosten 7 euro. 

Voor de short kan je in De banier terecht. Vanaf de Rakwi worden de leden 

verwacht ook dit aan te doen. 

Wie ook een trui, kousen, zonnebril en allerhande Chiro attributen wil hebben 

kan hiervoor ook in De Banier terecht. Dit is niet verplicht! 
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SLOEBERS 

1/10: Waar is de pmd? 

8/10: Boerderij op stelten! 

15/10: Geen chiro maar kom zeker heerlijke mosseltjes smullen! 

22/10: Wereldoverheersing! 

29/10: Sloebergeestjes, kom verkleed voor Halloween! 

Tessa Fransis 0495386117 

Robbe Lheureux 0476709099 

Stijn De Bels Nummer voorlopig onbekend 

Saar Vandenschrick 0472890615 

 

SPEELCLUB 

01/10: Wie, wat, waar, wanneer, waarom is de speelclub (de leukste groep 

van Chiro Hofstade)? 

08/10: Alle kleuren van de regenboog 🌈 

15/10: De leiding is druk bezig met het maken van lekkere mosselen, vol-au-

vent en frieten! Het is dus geen Chiro, maar kom zeker eens langs op de 

Mosselfeesten! 

22/10: Wie heeft het gedaan, waar en met wat? 

29/10: HALLOWEEN! Doe je griezeligste verkleedkleren aan en jaag iedereen 

de stuipen op het lijf! 

Justine Roggemans 0478630611 

Ciska Gielis 0494055731 

Jakob Roose 0479414924 

 

RAKWI 

01/10: laddercompetitie 

08/10: kamp kamper kampst 

22/10: Maffiaspel 

28/10 (zaterdag!): halloween-avondspel. We starten om 18u en eindigen 

om 21u. Gaat door aan de lokalen en het is met avondeten, je hoeft dus nog 

niet gegeten te hebben. Tip: kom verkleed! 

Dit betekent dat het zondag 29/10 geen chiro is voor ons. 

Stan De Wit 0471670878 

Rick Van Meerbeeck 0476854528 

Lukas Roose 0471047295 
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TITO’S 

1/10: Opgroeikampioen + tapaszondag!! (Neem allemaal iets kleins mee als 

hapje of drankje) 

8/10: Tito goes the world 

15/10: Geen chiro, maar je kan wel lekkere mosseltjes, vol-au-vent,... komen 

eten op zaterdag of zondag 

22/10: Titosoldaten 

29/10: Het grote tito-IKEA-spel 

Gil Roggemans 0476798047 

Axelle Allaert 0471460578 

 

TIPTIENS 

1/10: facebook kennismakingsspel 

8/10: gokspel 

15/10: lekkere mosseltjes komen eten hmmm 

22/10: stadsspel, kom allemaal met de fiets  

29/10: escape room 

Hannah De Ridder 0499315141 

Marieke Brughmans 0474136671 

 

ASPI’S 

1/10: Mechelen onveilig maken  

8/10: Het Mosselspel  

15/10: Mosselfeesten dus geen chiro  

22/10: Het speldriaan  

29/10: Het thuisspel 

Moran Buelens 0494055470 

Robbe Keersmaekers 0478021413 
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MOSSELFEESTEN 

Zoals ieder jaar organiseren we onze fameuze mosselfeesten! 

Dit jaar gaat het door op het weekend van 14 en 15 oktober. Bijna dus! 

Allen daarheen! 
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DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

Vrijdag 20 oktober 2017 fietst, tramt, treint en bust heel 

jeugdbewegend Vlaanderen in jeugdbewegingshemden, -t-shirts 

en -sjaaltjes door het land. Op die manier vieren we het 

engagement van duizenden jongeren die zich jaar in jaar uit 

inzetten om meer dan 240.000 kinderen en jongeren een jaar vol 

spel en plezier te bezorgen.  

Laat op deze dag met trots zien dat je van Chiro Hofstade bent! Ga 

in je uniform naar school, en laat al je vriendjes en vriendinnetjes 

zien hoe leuk de chiro wel is 😉 

 

Wat valt er te beleven? 

 

Je kan ’s morgens heel vroeg terecht op de Grote markt in 

Mechelen voor een ontbijt en een groot ‘Jeugdbeweging’ 

moment. 

 

’s Avonds is er in het vroegere Perron M, nu De Loods, de Nacht van 

de Jeugdbeweging. Het moment om je dansbenen te tonen aan 

al de andere jeugdbewegingen van Mechelen en omstreken! 

 

Ga zeker eens een kijkje nemen op dagvandejeugdbeweging.be 

of gebruik de hashtag #dvdjbw 

 

 

 

 

  

https://chiro.be/
http://www.fosopenscouting.be/nl
http://www.jeugdrodekruis.be/
http://www.jnm.be/
http://www.ijd.be/
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/
http://www.ksa.be/
http://www.klj.be/
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JARIGEN VAN DE MAAND OKTOBER 

 
8/10 Denise Vanwaey (Speelclub) 

9/10 Rune Buls (Rakwi) 

13/10 Marieke Brughmans (leiding) 

  Nette Buls (Sloebers) 

  Fieke Buls (Sloebers) 

19/10 Veronique De Paron (Aspi’s) 

21/10 Hannelore Desender (Speelclub) 

26/10 Lena Borieau (Aspi’s) 

27/10 Tobias Van den Brande (Aspi’s) 

 

We wensen jullie een ongelofelijk gelukkige verjaardag! 

 


