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Beste vriendjes van de Chiro en ouders, 

Het Chirojaar is weer volop bezig. De voorbije zondagen waren weer G-E-W-E-
L-D-I-G en de volgende worden –ik beloof het je - nog beter! 

We hebben de voorbije zondagen al veel nieuwe gezichten gezien. Dat zien we 
heel erg graag. Als jullie nog vriendjes hebben die niet in een jeugdbeweging 

zitten, neem ze dan zeker en vast een keertje mee. 

We gaan dit jaar weer zorgen voor de leukste activiteiten en momenten om 
nooit meer te vergeten! Dat betekent: lachen, spelen, ravotten en onnozel 

doen! Veel dingen om naar uit te kijken dus! 

Met het begin van het nieuwe Chirojaar komt er dus ook een Kriebel uit waar 
veel interessante dingen instaan zoals: wie is leiding, wat is er te doen op de 
Chiro, welke leuke activiteiten kan je verwachten dit jaar, het jaarthema, ... . 

Allemaal dingen waarvan je zeker op de hoogte wilt blijven. 

We hopen dat het weer een fantastisch jaar gaat worden en we kijken er al 
vast naar uit! 

Kusjes��

Jullie kei leuke leiding 

 

 



Uniform 

 
Ons uniform bestaat uit:  

- Een rood T-shirt (€ 20 - 22) of topje (€ 15- 18), te verkrijgen in de banier 

- chiro short of rok, te verkrijgen bij de banier (€35) 

- Een donker blauwe trui. We zijn momenteel bezig met het ontwerp van een 

nieuwe trui. Deze trui zal op de chiro verkrijgbaar zijn. Zolang deze nieuwe 

Chiro trui in de maak is, mag je een gewone blauwe trui aandoen op zondag.  

OF chiro hemd, te verkrijgen in de banier  

 

Waar vind je de chirowinkel ?  

chirowinkel De banier chirowinkel De banier 

kipdorp 30 O.L.-vrouwstraat 6 

2000 Antwerpen 2800 Mechelen 

 

Meer info over de banier op: www.debanier.be 

 

Is jouw uniform te klein, mag je deze altijd aan de chiro doneren. Wij geven hem met 

plezier een tweede leven! 

 

Elk akkefietje moet elke zondag volledig in uniform zijn!  

Onze speelclubbers moeten pas tegen het kamp een volledig uniform hebben.  

 



KALENDER 
 
OKTOBER 
 
7 okt.  JEUGDDAG  
19 okt. DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 
21 okt. DIA-AVOND 
26-28 okt. ASPI WEEKEND 
 
NOVEMBER 
 
25 nov. KRIKO  
 

 
 



DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 
 
Lieve Akkefietjes 
 
Op vrijdag 19/10/2018 is het weer zo ver.  We laten aan heel de wereld zien dat we trots 
zijn om bij de chiro te zijn.  Je mag die dag in je chiro-uniform naar school gaan.  Hou 
het nieuws maar in het oog die dag, want dan zal je zien dat er héél veel kinderen en 
jongeren kunnen genieten van hun jeugdbeweging. 
Maar er is nog meer.  Je krijgt die dag ook een gratis ontbijt aangeboden door de 
gemeente en de jeugddienst. 
Kom tussen 7u15 en 8u15 naar Chalet de Hamer (over het cultureel centrum) en 
krijgt er gratis ontbijt met brood, beleg, chocomelk, fruitsap, chocolode, peperkoek, 
andere lekkere dingen door plaatselijke handelaars geschonken …  
Om 8u15 gaan we met zijn allen samen in een jeugdbewegingsstoet naar school zodat 
we op tijd zijn en iedereen ons goed ziet aankomen !  
 
Hopelijk kunnen we jullie in grote getale 's morgens begroeten . 
 
Groetjes 
 
Leiding chiro Akkefietje 

  

 

 
 
 



Het is weer dia-avond!!! 
 

Wat? Jullie zijn allemaal hartelijk welkom om naar 
de dia-avond van het voorbije bivak te komen. 

 
Wie? Alle leden, mama’s, papa’s, broers, zussen, ... 

van de akkefietjes 
 

Wanneer? Zondag 21 oktober 2018 vanaf 17:00 
 

Waar? Op de tofste chiro van het land, Chiro Akkefietje 
Baron van Ertbornstraat 7, 2630 Aartselaar 

 
 

 
 

  



KERSTMARKT 2018 
 

Zaterdag 15 december van 15u tot 22 u 
Het laar – Aartselaar  

 
Wat is er nu gezelliger dan met heel Aartselaar samen kerst te 
vieren? Akkefiet heeft zoals elk jaar ook hun eigen standje op de 
kerstmarkt.  Je kan bij ons terecht voor een drankje en een portie 
gezelligheid. 
 
 Jullie komen toch ook?  
 
Tot dan!  
 
Leiding Chiro Akkefietje  
 

 
 
 



SPEELCLUB 
 
Liefste Speelclubbers  
Beste ouders  
 
Het nieuwe Chirojaar ging een maand geleden van start en we hebben al heel wat avonturen 
beleefd.  
 
De maand September in een notendop ....  
 
De eerste Chirozondag hebben we jullie getest, we speelde allerlei Chirospelletjes, wie het goed deed 
ging op het einde met een ledenkaart naar huis. Volgens ons deden jullie het allemaal super goed!  
 
De tweede zondag gingen we met z’n allen voor één dag naar de astronauten academie. Hier leerden 
we hoe je een rakket bouwt, hoe je kan vliegen, trucjes om je adem in te houden, hoe je aliens moet 
bestrijden, ...   
 
De derde zondag begonnen we met de vraag ‘Wie kent er de Ghost Rockers?’ waarop iedereen 
enthousiast verhalen begon te vertellen. We speelden een levende Ghost Rockers stratego in het 
Solhof, het team van de piano kon de gitaar en de micro veroveren, zij waren dus de echte winnaars.  
 
De vierde zondag was er regen, regen en nog eens regen. De Speelclub kroop dus maar gezellig bij 
elkaar met een bekertje warme chocomelk en de film ‘Verschrikkelijke ikke 2’. Na de film speelden 
we nog wat spelletjes buiten.  
 
En de laatste zondag van September namen we deel aan de olympische spelen. Chinese voetbal, 
zakspringen, 123 gymnastiek, dassenroof, dikke Bertha, ... vanaf nu zijn het allemaal olympische 
sporten!  
 
We hebben op zo’n korte tijd al zoveel plezier gemaakt. Dat belooft voor het verdere Chirojaar! We 
verklappen al een aantal dingen, de rest zal je zelf moeten komen ontdekken ☺.  
 
25/11  KRIKO: een dag vol Chiro, in de voormiddag zijn de ouders ook welkom.  
02/12   ZWEMMEN: meer info ontvangen jullie binnenkort via mail! 
16/12   KERSTFEEST: meer info ontvangen jullie binnenkort via mail! 
15-17/02 SPEELCLUBWEEKEND: meer info ontvangen jullie binnenkort via mail! 
 
OPROEP: zouden jullie allemaal wc-rolletjes willen beginnen sparen, zo kunnen we er binnenkort iets 
leuks van maken. Je mag deze altijd op zondag afgeven aan één van ons.  
 
Veel liefs  
Yentl, Vincent, Mats en Evi  



SFEERBEELDJES  



Heeeey Lieve Kwikkieees! 
 

We staan aan het begin van een speciaal Chirojaar. Jullie hebben dit jaar extra veel leiding 
die ook nog eens elke zondag anders is. Dat belooft een doldwaas jaar vol pret te worden! 
En dat hebben we de afgelopen zondag al bewezen: een tactisch tetrisspel, een heilig 
mariaspel, een geweldig toren-bouwspel, een zotte jeugdag en er komt nog veel meer. We 
beloven dat we jullie elke zondag gaan verbazen met top avonturen.  

Het is natuurlijk wel belangrijk dat jullie ons heel goed kennen. We zullen dat eens testen. 
Verbind het juiste blokje tekst met  
de juiste foto van de leiding: 

 

1. Deze leiding werkt voor de grooote Chiro, heeft drie 
zussen en is verliefd op een oudleider van Echo. 

2. Deze leiding zat vroeger eigenlijk in een andere 
Chiro, verbouwt een appartement en is super handig. 

3. Deze leiding kan kei goed fietsen maar is wel bang van putjes 
in het plein. Deze leiding heeft het meeste jaren in leiding 
gestaan. 

4. Deze leiding heeft vroeger in de gidsen gezeten (ooooh), 
maar heeft toch de juiste switch gemaakt. 

5. Deze leiding is bijna een echte verpleegster en ze is ook 
lid van het rode kruis. 

6. Deze leiding is al een paar keer proberen te stoppen met 
de chiro maar vindt het te leuk. Deze leiding woont in Niel 
maar komt met plezier voor jullie naar Aartselaar. 

 

 

 

 

 

 

 



Om af te sluiten nog een paar doldwaze foto’s om te tonen hoe cool wij zijn: 

Lovies van jullie allertofste leiding 

Katrien, Karlien, Bob, Marijke, Joke en Stefanie 

  

              



Heey Tippers!!!!! 

De eerste maand van het chirojaar zit er al weer op! 

We hebben al wat leuke dingen gedaan. Hier een paar dingen op een rijtje:  

- we hebben elkaar leren kennen 

- we speelden in de stad met de jongens van chiro Echo (dat sommigen 

onder jullie niet zo tof vonden in het begin) 

-  we hebben frietjes gegeten ;) 

-  we hebben Aartselaar beklad met verf en ook elkaar een beetje 

- we zijn naar de jeugddag geweest 

-  tikkertje rond het gemeentehuis gespeeld waarbij sommigen nogal 

graag valsspelen (hé Elise? ;p)  

- veel gelachen 

- veel plezier gemaakt 

-  … 

Kort samengevat: de eerste maand was al een leuke maand! 

En een kleine herinnering voor Olijf; een chiro-zondag is van 14:00 to 18:00 :p  

Vergeet ook niet jullie uniform te dragen, anders is het een opdrachtje doen als 

het controle is! 

 

Liefs Ase, Pauline en Femke  

XOXO 

 

 

 

 

 

 



Hier nog wat sfeerbeelden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASPIRANTEN 

Ladies, 


We zijn ons jaar goed begonnen! Afspraken staan op punt, geldacties 
zijn klaar om uitgevoerd te worden. Kortom, dat komt in de sjakos!


Binnenkort gaan wij op huisbezoek bij jullie ouders, we zullen nog laten 
weten wanneer dat zal zijn. Jullie mogen daar zeker bij zijn. Moet niet, 
mag wel. Pakt dat we geen geheimen hebben voor jullie ;-)


Enkele belangrijke data:


-SOON: huisbezoeken

-19/10: dag van de jeugdbeweging

-21/10: dia’s bivak 2018 (->aspibar)

-26-28/10: WEEKEND

-2/11: aspibar halloween-editie

-11/11: aspi’s in leiding

-23/11: aspibar unicorn-editie

-25/11: kriko

-14/12: aspibar kerst-editie


Dat zal het zowat zijn voor deze kriebel.


Jullie weten wat we besproken hebben i.v.m. de dag van de 
jeugdbeweging, maar we zullen het nog eens duidelijk hier in zetten: We 
gaan (met bijna allemaal) ontbijten in Antwerpen! EUJ ASPI’S AKKEFIET 
REPRESENT! Wat jullie ‘s avonds doen is natuurlijk jullie vrije keuze, but 
we hope to see you b*tches partying!!!


Op de dia’s aanwezig zijn is altijd leuk voor je leiding van vorig jaar! Zij 
zien jullie ook graag nog eens terug in de 2017-2018 groep! Probeer 
dus zeker er bij te zijn.


Zoals jullie kunnen zien is ons weekend er bijna! (Lol, can’t wait!!!) 
Hierover zullen jullie een aparte brief krijgen, want dat is nu niet direct 
iets dat voor iedereen zijn ogen bestemd is he ;-)




Lots of aspibarren op de planning! Das goed he, we willen tenslotte 
naar het buitenland deze zomer, niet waar? Jullie moeten er niet elke 
keer bij zijn he, maar probeer wel zoveel mogelijk af te wisselen, zodat 
er niet telkens dezelfde mensen staan. Het is niet de bedoeling dat wij 
de aspibar open houden, dus spreek onderling goed af wie wanneer 
kan. Voor zover het tot hiertoe klinkt als een straf, is het dat niet he 
mannen! Het is voor onze kas, en beter nog: dat is leuk om te doen ze! 
Belooft!


Aspi’s in leiding is al op 11/11, dus we zouden graag tegen 2/11 
(aspibar halloween-editie) jullie programma’s willen lezen. Zo hebben 
we nog tijd om met elke leiding per afdeling, na te gaan of ze dat spel 
nog niet gespeeld hebben. Groepjes verdelen we samen met jullie, dus 
geen nood, je kan nog kiezen ;-)


Last but not least (or is it?): Kriko! Wij hebben maar 1 boodschap: be 
there, or be square! Samen maken we er een TOPDAG van, promise!


Ja voila, de rest bespreken wullie in onze groep he :-p


XOXOXOXOXOXOXOXOXO muchos lovies from




 


AND 



VERJAARDAGEN 
 
OKTOBER 
 
DALAY BUXANT 2 okt.  
HANNELORE V. OECKEL 3 okt. 
JADE SCHATS 4 okt. 
YONI VAN OSSELAER 6 okt. 
STEFANIE CORNELIS 14 okt. 
METTE POTARGENT 26 okt. 
ANAÏS VAN HOYDONCK 28 okt.  
LIEN ROEF  29 okt. 

 
NOVEMBER  
 
JASMIEN DE HERDT  17 nov.  
OLIVIA KOMERY  19 nov. 
ELISE VANOVERBEKE 23 nov. 
LAURA GHYS 24 nov.  
KIRSTEN LIEVENS 27 nov.  

 
 
 

 



contactgegevens? 
info@chiroakkefietje.be 
 
speelclub: speelclub@chiroakkefietje.be 
Evi Van den heuvel Yentl Buyck 
P.Benoitplein 33 Beukenhoflaan 76 
2627 Schelle 2630 Aartselaar 
0475/89.63.94 0479/10.26.56 
 
kwiks:  kwiks@chiroakkefietje.be 
A-team (contactpersoon: Karlien Fabré) 
Dirkputstraat 152/4 
2850 Boom 
0497/38.22.84 
 
tippers:  tippers@chiroakkefietje.be 
Pauline Vermant Ase Potargent Femke Antoni 
Wullebeekstraat 28 G.Gezellestraat 14  J.Smitslaan 17 
2630 Aartselaar 2630 Aartselaar  2630 Aartselaar 
0478/67.32.25 0487/86.35.94  0495/21.20.88 
 
aspiranten:  aspiranten@chiroakkefietje.be 
Jasmien De Herdt Dana Saladukha 
A.Sanderslei 108 Schuurveldlaan 22 
2630 Aartselaar  2610 Wilrijk 
0476/84.45.06 0487/52.39.38 
 
groepsleiding: groepsleiding@chiroakkefietje.be 
Pauline Vermant Evi Van den heuvel 
Wullebeekstraat 28 P.Benoitplein 33 
2630 Aartselaar 2627 Schelle 
0478/67.32.25 0475/89.63.94 
 
volwassen begeleider (VB): vb@chiroakkefietje.be 
Kris Van Hoye 
Ysselaarlaan 12 
2630 Aartselaar 
0485/68.89.47 
 
 


