
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1Het weekendje van de speelclub zal later bekend worden gemaakt 
 

Leiders Glenn & Yannick 
[glenn@chirovrasene.be] 
[yannick@chirovrasene.be] 
0489 41 88 58 

Speelclub 
 
 

Zondag 2 september ‘18 
WELKOM, WELKOM op 
de allereerste CHIRO-
dag van dit jaar. Kennen 
jullie elkaar nog? 
Kennen jullie de nieuwe 
gezichten al?  
 

Is het weer 
zo ver? 

Zat 8 - Zon 9 september ‘18 
Iedereen is welkom om dit 
weekend lekker te komen 
smullen, want het is 
MOSSELFEEST!!! 
 

Zondag 16 september ’18  
Het Mosselfeest is opgeruimd, 
de buikjes zitten nog vol, dus 
laten we het eens wat rustiger 
aan doen. 

Zondag 23 september ‘18 
Genoeg gerust! Zijn jullie klaar om te 
springen, dansen, lopen maar vooral niet 
stil te staan. Tijd voor actiespelen. 
Zondag 30 september ‘18 
Wat hebben we nu gevonden in ons stoffige 
bergingskotje? Ja hoor het is tijd voor 
balspelen.  

Actie/Bal 

Mossels smullen 

Zondag 21 oktober ‘18 
Vooruit niet opzij! Trek jullie 
wandelschoenen maar al aan 
want we gaan op 
rechtendoortocht. 
Zondag 28 oktober ‘18 
Genoeg rechtendoor 
gewandeld. Tijd voor een 
ruiltocht. 
 

Stap, stap, stappen 

Zondag 4 november ‘18 
Relax! We kijken een 
filmpje vandaag. 

Zondag 11 november ‘18 
Wat gezellig! Die 
gezelschapspelletjes. 
Zondag 18 november ‘18 
We komen ons gezellig 
lokaal uit en gaan nog eens 
klussen, spijkeren en 
bouwen in onze boomhut. 

Gezellig bouwen 

Zondag 25 november ‘18 
De boomhut is gemaakt, 
De verdediging ook?  
Zondag 2 december ‘18 
Ons heem is een fort. 
Maar kunnen onze 
speelclubbers hier 
binnenbreken?  
Zondag 9 december ‘18 
Tijd om ons plein ten 
volle te benutten. Op 
onze pleinspelen. 
 
 

Sluip en sidder 

Zondag 16 december ‘18 
Genoeg geoefend, genoeg 
gespeeld. Tijd om serieus te 
worden. Wie is onze 
SUPERSTAR 

Zondag 23 december ‘18 
 We trekken met de ganse 
ploeg naar het zwembad 
van Beveren! 

 Meer info volgt 
 

Zondag 30 december ‘18 
Tijdens de Kerstvakantie 
helaas geen Chiro! We zien 
jullie terug op zondag 13 
januari 2019 met een 
gloednieuw programma! 

Plonsen als sterren 
 

Zondag 7 oktober ‘18 
Vormen er zich hier nu 
groepjes? Ja hoor we gaan 
wat estafettes lopen.  

Zondag 14 oktober ‘18 
Word jij graag vies en vuil? 
Wij wel hoor!  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leiders Jens & Thijs 
[jens@chirovrasene.be] 
[thijs@chirovrasene.be] 
0470 29 17 57 

Rakkers 
 
 

Zondag 2 september ‘18 
 
We vliegen er als laatste 
dag voor de vakantie 
meteen in met 
PLEINSPELEN!!! Ons nog 
eens goed amuseren 
voordat jullie terug naar 
school moeten!!  

Chiro is life 

Zat 8 - Zon 9 september ‘18 
Iedereen is welkom om dit 
weekend lekker te komen 
smullen, want het is 
MOSSELFEEST! 
 

Zondag 16 september ’18  
We beginnen ons chirojaar nu 
voor echt met de STARTDAG. 
RAKKERS KOMEN EN RAKKERS 
GAAN!!! 

Zondag 23 september ‘18 
Picasso, Monet, Rubens, Van Gogh, 
Pollock,... Zij zijn niks tegenover wat wij 
gaan creeëren vandaag. ☺  
Zondag 30 september ‘18 
Haal jullie piratenvaardigheden maar boven en 
vergeet jullie papegaai niet! We zoeken de 
verloren SCHAT van BLACKBEARD.  

Pirates of the chiro 

MOSSELEN 
VOOR IEDEREEN 

Zondag 21 oktober ‘18 
Trek jullie kilt maar aan! We 
halen Schotland naar de 
chiro!!!!!!! 
Zondag 28 oktober ‘18 
Lepsrekkar , zoek het maar 
uit...  
 

DOEDELZAK 

Zondag 4 november ‘18 
Hebben jullie het al 
gehoord? Gezien? 
Geroken? Geproefd? 
Gevoeld? Neen? Echt niet? 
Daar komen we vandaag 
achter.. 

Zondag 11 november ‘18 
Eens kijken of jullie net 
zo slim zijn als jullie 
leiders,... QUIZ 
TIIIIMEEEEE 
Zondag 18 november ‘18 
Jullie krijgen van mij een 
appel en een ei. Dat is het 
begin voor jullie eigen 
ruilhandel te starten. 
RUILTOCHT 

Laat die zintuigen 
werken dames!! 

Zondag 25 november ‘18 
Gezellige 
gezelschapsspelen met 
elkaar in een gezellig tof 
lokaal met gezellige leuke 
mensen. Wat doe je 
anders op een zondag?  
Zondag 2 december ‘18 
ZIE GINDS KOMT DE 
STOOMBOOT UIT SPANJE 
WEER AAN ... Als eerste 
naar onze chiro met al 
die “brave” kindjes.  
Zondag 9 december ‘18 
VERRASSING. Komt dat 
zien, komt dat zien, ... 

Sinterklaas 
kapoentje 

Zondag 16 december ‘18 
Het is wit en hopelijk ligt 
ons plein er volledig vol 
van. We bouwen een 
iglo,sneeuwmannen, en 
houden een 
sneeuwballengevecht!!! 

Zondag 23 december ‘18 
 We trekken met de ganse 
ploeg naar het zwembad 
van Beveren! 

 Meer info volgt 
 

Zondag 30 december ‘18 
Tijdens de Kerstvakantie 
helaas geen Chiro! We zien 
jullie terug op zondag 13 
januari 2019 met een 
gloednieuw programma! 

SNEEUWPRET 

Zondag 7 oktober ‘18 
Popcorn fretten, cola 
opsloeberen en een goed 
filmpke!! CHILLEN EN ETEN. 
(Als je een leuke film hebt 
thuis mag je deze altijd 
meenemen)  

Zondag 14 oktober ‘18 
VIES, VUIL EN VETTIG. Dat 
worden jullie vandaag zeker 
☺ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leider Wannes  
[wannes@chirovrasene.be] 
0471 24 49 66 

Toppers 
 
 

Zondag 2 september ‘18 
Wegens herexamens, 
villa pace en 
crammerock zal er 
vandaag nog geen Chiro 
zijn….  
Wordt vervolgd …. 
 

 

Zat 8 - Zon 9 september ‘18 
Iedereen is welkom om dit 
weekend lekker te komen 
smullen, want het is 
MOSSELFEEST! 
 

Zondag 16 september ’18  
Vandaag Startdag,  
Wij maken kennis 
Met spelletjes 
En elkaar 
 

Zondag 23 september ‘18 
We kruipen en ploeteren door de vrasense 
Beken 

 
Zondag 30 september ‘18 
Al gehoord van Jeroen Meus? Geen probleem, 
we gaan het toch beter doen als hem. 
Kokkerellen 

Bekenkuisen 

Cockles and 
mussels 
#MollyMalone 

Zondag 21 oktober ‘18 
!!!!!DANGER!!!!!!!!!!!  
------Blaaspijpgevecht------- 
Vrijdag 26 – Zondag 28 
oktober ‘18 
Het eerste Weekendje staat 
vast!!!! Hebben jullie er al zin 
in? 

 
 

Weekendigheid 

Zondag 4 november ‘18 
We gaan ruilen zoals in de 
Middeleeuwen, Hoe rijk 
geraken jullie ? 
 

Vrijdag 9 november ‘18 
Hebben jullie het in jullie 
om Kung Fu te beheersen? 
Hebben jullie  de Fist Of 
Zen? 

 
Zondag 18 november ‘18 
Nu de akkers geploegd zijn, 
kunnen wij er nog eens op 
ravotten: polderspelen 

Middeleeuwsig 

Zondag 25 november ‘18 
In plaats van 
superstaaaarz gaan we 
elkaars records 
verbreken!!! 
Vrijdag 30 november ‘18 
We gaan het ons nog 
eens gezellig maken 
voordat de examens er 
zijn. 
Zondag 9 december ‘18 
Vandaag geen Chiro 
omdat jullie allemaal 
moeten leren. Geen 
paniek, leider Wannes is 
ook al bezig 
 
 

Sterrenhemel 

Zondag 16 december ‘18 
Hopelijk zijn de examens 
al gedaan want dan 
kunnen we nog eens iets 
tofs doen 
Zondag 23 december ‘18 
 We trekken met de ganse 
ploeg naar het zwembad 
van Beveren! 

 Meer info volgt 
 

Zondag 30 december ‘18 
Tijdens de Kerstvakantie 
helaas geen Chiro! We zien 
jullie terug op zondag 13 
januari 2019 met een 
gloednieuw programma! 

Finding toppers 

Vrijdag 5 oktober ‘18 
Do you have those mad hand 
eye coordination skillz? 
Game night 

Zondag 14 oktober ‘18 
Het is nog eens tijd om die 
hersencellen te laten werken 
want het is piskwis 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leider Louis  
[louis@chirovrasene.be] 
0474 48 87 39 

Aspi’s 
 
 

Zondag 2 september ‘18 
Omdat het zowel 
Crammerock als Villa 
Pace is dit weekend, 
gaan we jullie met rust 
laten. Geen Chiro 
 

Festivalitis 

Zat 8 - Zon 9 september ‘18 
Iedereen is welkom om dit 
weekend lekker te komen 
smullen, want het is 
MOSSELFEEST! 
 

Vrijdag 14 september ’18  
We vliegen erin voor een 
geweldig Chiro-jaar! Startavond 
van 21u30 tot 24u. 

Zondag 23 september ‘18 
Tijd om elkaar wat beter te leren kennen: 
Teambuilding 
 
Zondag 30 september ‘18 
Er staan nog zooooveel opdrachten op jullie 
Aspi-bord! Laten we daar eens wat verandering 
in brengen… 

Blij dat je in mijn team zit! 

3, 2, 1, START! 

Zondag 21 oktober ‘18 
Na die drukke dag (en nacht) 
van de jeugdbeweging 
hebben jullie wel wat rust 
verdiend: Chillen vandaag! 
Vrijdag 26 oktober ‘18 
Jullie richtingsgevoel wordt 
getest, want de leiding stuurt 
jullie op Dropping! 

Verdwaald? 

Vr 2 - Zo 4 november ‘18 
Ons 1e Aspi-weekend staat 
voor de deur! 

 Meer info volgt 
 

Zondag 11 november ‘18 
Waarom is ons Aspi-kot 
zo somber? Hoog tijd 
voor een make-over! 
 
Zondag 18 november ‘18 
Is dat aspi-bord nu al 
voltooid? NEE?! Dringend 
nog wat opdrachten doen 
dan! 

Huisje, tuintje, 
drankje 

Zondag 25 november ‘18 
De leiding is gaan quizzen 
vrijdag, maar kon er niks 
van… Gaat het jullie wel 
lukken? 
 
Zondag 2 december ‘18 
Laatste kans in dit 
programma om het aspi-
bord bij te werken! 
 
Vrijdag 7 december ‘18 
Examens, Jippie!!!! 
Deze vrijdag voorziet de 
Chiro de nodige 
ontspanning! 
 
 

Hersencellen 

Vrijdag 14 december ‘18 
Nog even doorbijten en de 
examens zitten erop! Kom 
op vrijdag maar stoom 
afblazen! 
 

Zondag 23 december ‘18 
 We trekken met de ganse 
ploeg naar het zwembad 
van Beveren! 

 Meer info volgt 
 

Zondag 30 december ‘18 
Tijdens de Kerstvakantie 
helaas geen Chiro! We zien 
jullie terug op zondag 13 
januari 2019 met een 
gloednieuw programma! 

Denken & plonsen 
 

Zondag 7 oktober ‘18 
Nog een kleine maand en 
vertrekken op weekend! Jullie 
survivalskillz moeten dus 
dringend opgeblonken worden! 
 

Zondag 14 oktober ‘18 
Onze koelkast is leeggeroofd! 
Aan jullie om de inhoud te 
zoeken… 
 


