
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

Vanaf dit jaar zal ons programma ook te vinden zijn op onze site (www.vrachijo.be) waar je het ook kan 
downloaden en je kan inschrijven voor de mailinglist.  
Neem ook zeker eens een kijkje op de laatste bladzijde voor ons nieuwe evenementenprogramma 

 

De Kerels met de nieuwe T-shirts op tweedaagse 

 
DE 

CHIROKRANT 
ALLES WAT U MOET WETEN OVER CHIRO VRASENE Nr. 12 

 
September - December 

  

 

ALGEMENE DATA 

CHIRO « VRA-CHI-JO » VRASENE 
SMISSTRAAT 54A – 9120 VRASENE 
www.vrachijo.be 
info@chirovrasene.be 

 

Zondag 4 September ‘16 
Vandaag start ons Chirojaar met de 
enige echte STARTDAG!!! 

10 – 11 September ‘16 
Dit weekend kunnen jullie weer 
lekker mosseltjes komen eten!!! 
 Zie brief 

Zondag 25 September ‘16 
Vandaag blaast Vra-Chi-Jo 55 
kaarsjes uit, dat vieren we met 
brunch!! 
 Meer info volgt 

Zondag 23 Oktober ‘16 
Breng vandaag allemaal zoveel 
mogelijk vriendjes mee voor 
onze ledenwerving!!! 
Zondag 20 November ‘16 
We trekken vandaag naar de 
bossen van de Klinge voor een 
groot bosspel!! 
 Meer info volgt 

Zondag 18 December ‘16 
Om het jaar af te sluiten gaan we 
zwemmen in Beveren. 

 Meer info volgt 
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Leider Jens 
Leider Glenn 
[jens@chirovrasene.be] 
[glenn@chirovrasene.be] 
 

SPEELCLUB 
 

Zondag 28 Augustus ‘16 
Vandaag gaan we ons 
heel de dag verfrissen 
met waterspelletjes!!  

Kletsnat! 

Zondag 4 September ‘16 
Vandaag doen we onze 
startdag! Op deze dag start 
ons nieuw Chirojaar! Je mag 
vandaag ook vriendjes 
meenemen.   

10 - 11 September ‘16 
Mosselfeest 
 Zie algemene data 

Zondag 18 September ‘16 
We houden een namiddagje 
balspelen vandaag.   
 

Zondag 25 September ‘16 
Deze dag is er een brunch voor ons 
55-jarig bestaan van onze Chiro!!! 

 Zie algemene data 

55 kaarsjes 

Vriendjes zijn 
belangrijk!  

Zondag 16 Oktober ‘16 
Het grote 
POKEMONSPEL!! 
Professor Oak is wat 
pokémons kwijtgeraakt 
en vraagt aan de 
Chiromannen of we hem 
kunnen helpen met die te 
vinden. Dat is geen 
probleem voor onze 
speelclubbers denk ik!  
Zondag 23 Oktober ‘16 
Grote ledenwerving 
vandaag: breng allemaal 
zoveel mogelijk vriendjes 
mee! 
 Zie algemene data 

Gotta catch ‘em all! 

28 - 30 Oktober ‘16 
Het is tijd voor ons 
speelclubweekend!!!! 
 Meer info volgt. 

Zondag 6 November ‘16 
VERRASSING!!!  
 TOP SECRET 
Zondag 13 November ‘16 
Vandaag houden we het 
rustig en gaan we een 
filmpje kijken met wat 
lekkere snacks!  
 

Speelclubweekend 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Zondag 20 November ‘16 
Vandaag gaan we in den 
bos gaan spelen met 
heeeeel de chiro! 
 Zie algemene data 

Zondag 27 November ‘16 
Hopelijk zijn jullie dit jaar 
brave speelclubbers 
geweest tegen iedereen! 
Want vandaag komt 
SINTERKLAAS! (Als jullie 
niet braaf zijn geweest 
krijgen jullie lieve leiders 
al jullie snoepjes)  
 
 
 
 

Sinterklaas 
kapoentje... 

Zondag 4 december ‘16 
Hopelijk kunnen we dit 
jaar nog eens een 
sneeuwman maken, of 
een iglo bouwen, of met 
sneeuwballen gooien!! 
Anders spelen we allerlei 
spelletjes op het plein. 
Zondag 11 december ‘16 
Vandaag is het geen chiro 
omdat jullie leiders 
moeten blokken voor de 
examens…   
Zondag 18 december ‘16 
De laatste keer Chiro 
alweer in 2016! We gaan 
zwemmen!!  
 Zie algemene data 

 
 

WIJ WILLEN 
SNEEUW!! 
 

Zondag 2 Oktober ‘16 
We hebben gehoord dat er 
ergens in Vrasene een schat 
zou liggen... Hopelijk kunnen 
jullie goed overweg met een 
schatkaart.   

Zondag 9 Oktober ‘16 
Tijd voor onze jaarlijkse 
SUPERSTARS!! Eens nagaan 
wie de slimste, snelste, 
sterkste speelclubber is.   
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Leider Louis 
Leider Laurens 
[louis@chirovrasene.be] 
[laurens@chirovrasene.be] 
 

RAKKERS 
 

Zondag 28 Augustus ‘16 
Vandaag vliegen we er weer 
in met gezamenlijke spelen 
 

Zondag 4 September ‘16 
Startdag 

 Zie algemene data 

3, 2, 1, START 

 
 
 

10 - 11 September ‘16 
Mosselfeest 
 Zie algemene data 

Zondag 18 September ‘16 
Jullie leiding is vanwege hun slechte 
herexamens even het land ontvlucht, dus 
jullie krijgen een tijdelijke vervanger. 
Zondag 25 September ‘16 
Vandaag wordt de Chiro 55 jaar, en dit vieren 
we met een brunch! 

 Zie algemene data 

Hiep Hiep Hoera 

Mosselen en 
feesten 

Zondag 16 Oktober ‘16 
Leider Laurens heeft voor 
jullie een verrassing 
voorzien vandaag!! 
Zondag 23 Oktober ‘16 
Grote ledenwerving 
vandaag: breng allemaal 
zoveel mogelijk vriendjes 
mee! 
 Zie algemene data 

Zondag 30 Oktober ‘16 
Iemand heeft de bever 
van Leider Louis 
vermoord!!! Aan jullie om 
de dader op te sporen!! 

Speurneuzen 

Zondag 6 November ‘16 
Hoe vettiger, hoe 
prettiger!! Polderspelen 
vandaag!! (Vuile kleren 
aandoen, hinthint) 
11 - 13 November ‘16 
Aftellen geblazen naar 
vandaag, want dit is de 
aftrap van ons super-de-
luxe weekendje!! 
 Meer info volgt 

Zondag 20 November ‘16 
Bosspel 
 Zie algemene data 

WEEEEEEEEEKEND! 

Zondag 27 November ‘16 
Allemaal braaf geweest 
dit jaar? Hopelijk wel, of 
zwarte piet stopt je in de 
zak! 
 Zie algemene data 

Zondag 4 December ‘16 
Brrrrrr, ’t is maar koud 
buiten! We spelen 
binnen gezelschaps-
spelen voor de stoof 
Zondag 11 December ‘16 
Als Frank D. en de 
weergoden ons gunstig 
zijn, smijten we vandaag 
met sneeuw!  
 
 
 

Hot&Cold 

Zondag 18 December ‘16 
Als laatste activiteit van 
het jaar gaan we 
zwemmen in Beveren 
 Zie algemene data 

 

Spetter Spetter 
Spater, lekker in 
het water 
 

Zondag 2 Oktober ‘16 
De route voor vandaag loopt 
enkel en alleen maar zo: 
→→→→→→→→→→→→→ 
Rechtdoor dus  

Zondag 9 Oktober ‘16 
Welk lid heeft er het meeste 
kracht, verstand, 
behendigheid? 
SUPERSTARS deel I 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Leider Wannes 
[wannes@chirovrasene.be] 
 

KERELS 
 
 

Zondag 28 Augustus ‘16 
De eerste Chirodag van 
het nieuwe jaar. Zeker 
niet te missen! 
 

Het nieuwe 
jaar 

Zondag 4 September ‘16 
Aha eindelijk is zo ver, 
vandaag is het overgang 
en de STARTDAG.  
Wie weet komen er wel 
nieuwe kerels. 
 

10 - 11 September ’16  
Het jaarlijkse mosselfeest 
staat weer voor de deur. 
Hou dit weekend dus zeker 
vrij. 

 Zie algemene data 

Zondag 18 September ‘16 
Hopelijk is het nog goed weer van de 
woorden: ”vies”, ”vuil” en ”vettig” 
beschrijven deze dag. 
Zondag 25 September ‘16 
Vandaag zal er een brunch voorzien worden ter 
ere van het 55-jarig bestaan van Vra-Chi-Jo!!! 

 Zie algemene data 

Oud zijn is iets, he? 

Mosselen & 
frieten!!!! 

Vrijdag 14 Oktober ‘16 
Vanavond begeven we ons 
naar een andere omgeving 
waar ons gaan bezighouden 
met het smijten van ballen. 
Zondag 23 Oktober ‘16 
Werving!! 
 Zie algemene data 

 

Location unknown 

Vrijdag 28 Oktober ‘16 
Op de planning staat: 
“Oldskool chillen”. 

 
Zondag 6 November ‘16 
De wereldbekende 
Chirospelen openen 
vandaag! Wie, oh wie zal 
er vandaag met goud 
huiswaarts keren?? 
 
Zondag 13 November ‘16 
Ons grasveld ligt er maar 
ongebruikt bij. Tijd om hier 
verandering in te brengen! 

Roekoe, ik ben 
een duif 

18 - 20 November ‘16 
Dit weekend is het eindelijk 
de beurt aan ons 
weekendje dat we zullen 
afsluiten met een 
fenomenaal bosspel. 

 Zie algemene data 

 
Vrijdag 25 November ‘16 
Ineens ook de laatste 
vrijdagactiviteit van het 
jaar. Maar vandaag zal 
het thema rond “licht” 
liggen.  
 
 

WEEKENDJEEUUUH!! 

Zondag 4 december ‘16 
Leider Wannes heeft 
vandaag een verrassing 
voor jullie… 

Zondag 11 december ‘16 
Vandaag is er geen 
activiteit zodat ook jullie 
net als je leiding kunnen 
studeren voor de examens.  

Zondag 18 December ‘16 
De laatste zondag van 2016 
gaan we mooi afsluiten met 
een bezoek aan een 
subtropisch zwembad! 

 Zie algemene data 

DE afsluiter 
 

Zondag 2 Oktober ‘16 
Escape room?! 

Vrijdag 7 Oktober ‘16 
Voilà sè, onze eerste 
vrijdagactiviteit, daar zullen 
we wel iets spectaculair van 
maken.  Dit zal beginnen om 
19:00 uur tot en met 22:00 
uur. (Dit geldt voor elke 
vrijdagactiviteit) 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speelclubleiding 
Jens Robbrecht 
jens@chirovrasene.be 
04 70 29 17 57 
Glenn Van Der Heyden 
glenn@chirovrasene.be 
04 89 41 88 58 
 

Rakkersleiding 
Louis Thiers 
louis@chirovrasene.be 
04 74 48 87 39 
Laurens Verhoeven 
laurens@chirovrasene.be 
04 79 58 42 22 
 

Kerelsleiding 
Wannes Wuytack 
wannes@chirovrasene.be 
04 71 24 49 66 

  

Het Team 

Maar wie of wat staat er nu eigenlijk achter dat hele Chirogebeuren? De leiding natuurlijk! Wij zijn een team van 
jonge, gemotiveerde gasten die hun uiterste best doen om al onze leden elke zondag een topdag te bezorgen. 

Achter de schermen 

Naast de leidingsploeg werken er nog een aantal enthousiaste oud-leiders mee achter de schermen. 
Zij zorgen voor het administratieve werk en houden een ervaren oogje in het zeil op de leiding. 

Groepsleider & Kampverantwoordelijke 
Roy De Rechter 
roy@chirovrasene.be  
04 74 13 78 74 
Cauwenstraat 25 9120 Vrasene 
 

Volwassen Begeleiders (VB’s)  
Bert Linthout 
bert@chirovrasene.be  
03 755 05 53 
04 97 81 39 40 
Vlasbloemstraat 164 9100 Nieuwkerken-Waas 
 
Wim Van Wiele 
wim@chirovrasene.be  
04 97 10 43 41 
Ruiterstraat 46 9130 Verrebroek 
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WAT NOG? 

 

CHIRO « VRA-CHI-JO » VRASENE 
SMISSTRAAT 54A – 9120 VRASENE 
www.vrachijo.be 
info@chirovrasene.be 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Chiro is veel meer dan enkel activiteiten op zondag. Onze leidingsploeg organiseert maandelijks, met behulp van 
een zeer gemotiveerd team van oud-leiding, een toffe activiteit waarop zowel leden als ouders van harte welkom 
zijn. Hieronder lees je meer over de activiteiten van de komende maanden. 

Mosselfeest 
Zaterdag 10 & Zondag 11 September 2016 
Start: Zaterdag om 17u & Zondag om 11u30 
Naar goede gewoonte organiseert Vra-Chi-Jo zijn jaarlijks Mosselfeest! Dit 
weekend is iedereen van harte welkom om mosseltjes en ander lekkers te 
komen smullen. Daarnaast voorzien we ook een Vlaamse kermis, zodat 
ook de jongsten zich volop kunnen amuseren. Reservatie is wel verplicht! 
Geen reservatieformulier in de bus gekregen? Stuur de leiding gerust een 
mailtje!  

Pietstornooi 
Vrijdag 4 November 2016 
Start: 20u 
Haal de cafésport-kampioen in jezelf naar boven en waag je kans in de 
ijzersterke competitie van ons jaarlijkse pietstornooi! Zelf niet zo een held 
aan de voetbaltafel? Gewoon gezellig iets komen drinken en supporteren 
kan ook natuurlijk! 

Indoorbolling 
Vrijdag 2 December 2016 
Start: 20u 
Bolling, is dat niet met kegels en veel te zware ballen? Nee hoor! 
Krulbollen is een oude Vlaamse volkssport waar wij bij Vra-Chi-Jo onze 
eigen variant op gemaakt hebben. Tijdens de koude wintermaanden 
spelen we dit binnen in ons lokaal met gepaste hapjes en drankjes. 

 

 


