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Het weekend van 16-18 november is 

het afdelingsweekend. Info volgt. 

Zondag 25/11 is het Kristus koning. 

Info volgt. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Groepsleiding: 

Lotte van den Heuvel: 

0483/02 10 10 

Paulien Stuer: 0483/70.42.20 

 VB’s: 

Ivan De Naeyer: 0485/53.56.90 

Sandra Galifi: 0484/05.40.65 

vbchirokaart@gmail.com 

 
 
 
 

 

 
Chiro Kaart 

Rustoordlei 85 

2930 Brasschaat 

Onvergetelijke 

zondagen: 
 

alle info voor 
de maand 

oktober vind je 
hierin terug! 

Rustoordlei 85 

2930 Brasschaat 

Chiro Kaart 

WIST JE DAT… 
- Stef tijdens het werken door een 
ladder is gevallen? 
 
- Lotte H 2 keer iets in de foute 
winkelkar legde en een vrouw aan de 
kassa hun spullen vondt? 

 
- De leerlingen van Ivan (6e 

middelbaar) Disneyliedejes uit volle 

borst meezingen? 

 

- Lotte VDH haar eerste stage als juf 

eraan komt? 

 
- Lotte H haar eerste anamnese zonder 

begeleider mocht afnemen? 

 

 

BELANGRIJKE DATA 
- 16- 18 november: iedere afdeling 

gaat op weekend. Info volgt via 

mail! 
 

- 25 november: Christus Koning 



Afdelingsweekend 

 

 

  
 

Dit jaar vieren we Kristus koning op onze 

eigen chiro i.p.v. met de andere chiro’s 

van Brasschaat. 

 
Een brief met alle praktische info, zoals 

eten en uren volgt snel. 

 

Ook dit jaar gaan alle afdelingen weer op 
een kei tof afdelingsweekend. Brieven per 
afdelingen volgens snel. 
 

Ribbels 

4/11: Het grote alfabetspel 

11/11: Paralympische spelen 

16-17/11: Ribbelweekend (zie 

brief) 

25/11: Kristus Koning 

 
Speelclubs 

4/11: Kom verkleed als een echte 

cowboy of indiaan! 

11/11: We maken vandaag onze eigen 

stad: Speelclubstad 

16-18/11: Speelclubweekend (zie brief) 

25/11: Kristus Koning (zie brief) 

➔ Gooi elle lege confituur- en 

chocopotten(met deksel) zeker niet 

weg, we gaan deze gebruiken in 

december. 

 

Rakwi’s 

4/11: Ahoj piraat! De chiro heeft je 
nodig! Kom snel! Natuurlijk in je 

piratenkledij! 

11/11: Vandaag gaan we op dropping 
(doe goede wandelschoenen aan!) 

16-18/11: Het Rakwiweekend 

25/11: Kristus Koning (zie brief) 

Tito’s 

4/11: We gaan naar het fort ! 

Kom met de fiets en neem een 

handdoek mee  

11/11: Jongens vs meisjes 

16-18/11: Het titoweekend (zie 

brief) 

25/11: Kristus Koning 

 

Keti’s 

4/11: Wie vindt als eerste de weg? 

11/11: Krantenquizzzz 

16-18/11: Het Ketiweekend 

25/11: Kristus Koning(zie brief) 

 
Aspi’s 

4/11: Kom in burger (niet in uniform dus voor de 
slimmeriken) 

11/11: Aspiwissel!! 

16-18/11: Het  Aspiweekend 

25/11: Kristus Koning 

Programma november Kristus Koning 


