
Boekje 

 

oktober & november 

 

Welkom bij Chiro Mik Mak Sterrebeek! In dit “Boekje” vind je de 

planning voor de komende twee maanden terug. Ook de data 

van de evenementen en het kamp kom je hier te weten! 

Op naar een fantastisch chiro-jaar!! 

  



 

Wij zouden het enorm appreciëren moesten jullie volgende data in jullie agenda noteren 

zodat jullie ons zeker kunnen komen steunen! 

- 16 & 17 november: WAFELBAK; Het verkopen van zelfgemaakte, verse wafels aan 

Delhaize & doorheen Sterrebeek (dit op zondag mét de leden). Meer info volgt snel! 

- 20 december: CHIRO CHALET; ons eigen Kerst-evenementje aan de chiro-lokalen! 

Voordien gaan we met de leden op fakkeltocht waarna we kunnen genieten van 

heerlijke chocomelk, glühwein, marshmallows, kippenboutjes … 

- 21 maart: ITALIAANSE AVOND: ons jaarlijks eetfestijn in Zaal Ons Huis is weer aan de 

beurt! Met versiering gemaakt door de leden en heerlijk zelfgemaakte spaghetti, 

lasagne en echte Italiaanse desserts, is dit een échte Mik Mak Avond! U kan er ook 

genieten van de Bodega, waarvan de opbrengst gaat naar het buitenlands kamp van 

de Aspi’s. Buon appetito! 

- 21 t.e.m. 31 juli: #MikMakBivak20. Elk jaar vindt ons kamp op deze data plaats, houd 

deze de komende jaren dus al vrij!! De speelclub vertrekt een paar daagjes later, 

namelijk op 24 juli, om zich bij de rest van de groep te voegen! Dit is hét hoogtepunt 

van het jaar, al blijft de bestemming wel nog even geheim … Spanneeeend! 

 

// Belangrijke info over onze werking: // 

- De planning van elke groep vind je in het “Boekje” terug. Het is belangrijk om 

hier wekelijks een kijkje naar te nemen zodat jullie op de hoogte zijn van 

eventuele benodigdheden of aangeraden kledij! 

- Elke LAATSTE ZONDAG van de maand is het GEEN chiro, dit zodat de leiding de 

komende weken kan voorbereiden! 

- Info over de aangeraden uniform-stukken kan je terugvinden op onze website 

chirosterrebeek.be > over ons – contact > uniform. Wij hebben ook steeds 

tweedehandskledij en chiro-t-shirts beschikbaar, vraag er dus zeker eens naar 

na een van de chirozondagen! 

- Wij maken veel gebruik van onze Facebookpagina voor last-minute updates of 

foto’s, like dus zeker onze pagina “Chiro MIK MAK Sterrebeek”. 

- Chirozondagen gaan altijd door van 14u tot 17u, met start aan de chiro-lokalen, 

tenzij anders gecommuniceerd. In DECEMBER & JUNI is het echter wel chiro op 

VRIJDAG, dit met volgende regeling; 

o Speelclub & Rakwi: 18u30 – 20u30 

o Alle andere groepen: 18u30 – 21u00 

 



Speelclub 
 

Liefste Speelclubjes, welkom bij de chiro! Hieronder vind je al onze activiteiten in 

oktober & november. Op deze manier weten jullie op voorhand al een beetje wat er op 

de planning staat. Jullie leiding, én een plusleiding elke week, staan klaar om jullie 

helemaal onder te dompelen in de Mik Mak sfeer, het avontuur kan beginnen! 

Wij zijn zelf alvast super enthousiast om er samen een fantastisch jaar van te maken! 

Groetjes en tot zondag! 

Dani & Louise 

 

Oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6/10: Vandaag spelen we een echt 

piratenspel, schip ahoi maatjes!  

13/10: We spelen deze 

zondag “1 tegen allen”, wat 

betekent dat jullie goed 

samen zullen moeten 

werken met alle 

Speelclubbers! Nadien is 

er misschien wel een 

verrassing …. 😊  

20/10: Vandaag spelen we 

Zeeslag met échte boten en 

échte kanonnen!!  

27/10: Het is helaas 

een pauze-dagje 

voor iedereen, er is 

dus GEEN chiro! 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwjvuZz4LlAhURWBoKHanfDK4QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Ffeestvoorboefjes.nl%2Ffeest-voor-boefjes---thema-piraten.html&psig=AOvVaw0xhKzwH5aTdBaV4owndBxX&ust=1570278981309528


November 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vergeet jullie niet in te schrijven voor het komende jaar via onze website chirosterrebeek.be > inschrijving ! 

Tot zondag lieve Speelclubjes ! Jullie leiding, Louise & Dani 

3/11: Vandaag ontdekken we 

samen heel de aarde op 

onze Reis rond de Wereld! 

Zijn jullie klaar om samen 

op wereldreis te gaan? 

 

 

 
10/11: We worden deze zondag 

opgeleid tot echte soldaten 

vandaag! Samen verleggen we 

onze grenzen zodat we het 

Zeenpark kunnen verdedigen! 

Geeeef acht! 

17/11: Vandaag 

verkopen we onze 

wafels doorheen 

Sterrebeek. De 

staptocht zelf is 

helemaal niet ver 

maar aangepaste 

kledij is wel 

aangeraden. Neem 

ook zeker een 

rugzakje mee zodat 

we er de wafels in 

kunnen steken! Tot 

dan! 

24/11: Laatste zondag van 

de maand en dus helaas 

geen chiro, we zien jullie 

volgende week terug! 



Groetjes van jullie 
Halloween-leiding 

       6 oktober 

We gaan op 
pijlentocht in 
Sterrebeek. 

20 oktober 

Het is doop, je gaat 
vuil worden dus 

doe je Chiro 
uniform NIET aan! 

13 oktober 

We doen een 
zoektocht. 

17 november 

Wafelbak! 

Trek allemaal 
stevige schoenen 
aan en neem een 

rugzak mee! 

3 november 

Kampen bouwen, 
stratego en vlaggenroof !  

27 oktober 

Geen chiro … ☹ 
10 november 

24 november 

Geen chiro 

Boekje Rakwi oktober-november 

Louna = 

= Arne 

= Lise 

Maxime = 



 

Zo 6 oktober 

Leden vs Leiding 

Zo 13 oktober 

Doop! Trek kleren 

aan die nadien in de 

vuilbak mogen … 😉 

Zo 20 oktober 

Bescherm je ei! 

Zo 27 oktober 

Geen chiro! Zo 3 november 

Bosstratego 
Zo 10 november 

De toilet quiz 

Zo 17 november 

Wafelbak, neem 

allemaal een rugzak 

mee en trek stevige 

schoenen aan  ! 
Zo 24 november 

Geen chiro! 

Sjoepap 

Tot binnenkort! 

Groetjes van jullie 

leiding! Emma, 

Sander en Anouk 



#pisquiz #veelwaterdrinken #geenpipidoen
https://www.youtube.com/watch?
v=eOaL8FM4Pzw

6
O K T

B O E K J E
T I T O

O K T O B E R
N O V E M B E R

#waarisaimy #donkerspel #waarishetlicht
https://www.youtube.com/watch?
v=_qW-6D7BULg

1 3
O K T

#hetgrotecampus12spel
#ofhebjelieverdeghostrockers
#ketnet<3 #boxen #zingen
#dansen
 

https://www.youtube.
com/watch?
v=uljXc4cfAfI

1 0
N O V

#wafelbak #rugzaknietvergeten
#kommetdefiets #stiekemwafelseten

https://www.youtube.com/wat
ch?v=FsNqNWSq-Nw
 

1 7
N O V

#bendenspel #gangsters #clashofclans
 

https://www.youtube.com/watch
?v=z1FbfWJ_nj0
 

2 0
O K T

#geenchiro #sadzijn
#ikmismijnleiding
 
 
 

https://www.youtu
be.com/watch?
v=uKDrXK5XHIM

2 7
O K T

#hashtag
#benjijinstafamous
#followforfollow #vcsogirl
#savetheturtles
 

https://www.youtu
be.com/watch?
v=xvVBkjgOlr4

3
N O V

#geenchiro #saaiweekend #leidingmissen
 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=GC3P2-yI49I

2 4
N O V



Boekje Oktober-November 
KETI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

6/10 bespreking 

chirojaar 

20/10 bierkolonisten  

13/10 doop 

 

3/11 1-tegen-allen 

27/10 geen chiro ☹ 10/11 kasactie 

29/11 chiro op vrijdag  

17/11 wafelbak 



ASPI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/10 1) De beste vriend van de mens  

13/10      2) Een bijeenkomst met een doel 

20/10      3) 神秘遊戲 

27/10      4) ;(  

03/11      5) Een reinigingsritueel om je in de Chiro op te nemen 

10/11      6) r a i g n s i p k 

17/11      7) …… verkopen! 

24/11      8) Gemis  


