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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! 

- 31 oktober: Halloween event! Meer info volgt snel! 

- 21 &22 november: WAFELBAK;  Het  verkopen van zelf 
gemaakte, verse wafels  aan Delhaize &   doorheen Sterrebeek 
(ook de leden helpen op zondag met huis aan huis verkoop). Meer 
info volgt snel! 

- 18 december: CHIROCHALET; ons eigen Kerst-evenementje aan 
de chiro-lokalen! Eerst gaan we met de leden op fakkeltocht 
daarna kunnen de leden én al onze sympathisanten genieten van 
heerlijke chocomelk, glühwein, marshmallows, kippenboutjes… 

- 21 t.e.m. 31 juli: #MikMakBivak21. 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. 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, op deze 
dag kan de leiding de komende weken voorbereiden! Indien 
anders, staat dit vermeld in het boekje. 

- 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 chiro op VRIJDAG, omwille van examens, dit met 
volgende regeling; 

o Speelclub & Rakwi: 18u30 – 20u30 
o Alle andere groepen: 18u30 – 21u00 



Speelclub!!! 

 

 

04/10 

Oh nee! We hebben een groot 

probleem. Iedereen is zijn naam 

vergeten! Wat doen we nu?! Laten 

we samen onze namen zoeken en 

elkaar ondertussen ook al een 

beetje beter leren kennen. Neem 

zoveel mogelijk vriendjes en 

vriendinnetjes mee. 

 

11/10 

Storm op zee, houdt ons niet tegen want wij zijn stoere 

piraten op zoek naar een schat. Help je ons meezoeken? 

Verkleden mag altijd!  

18/10 

Laat die chirokleren maar thuis, want wij trekken als soldaten ten oorlog. Opgelet: het kan er vuil aan toe 

gaan. Een beetje modder of wat verf houdt ons niet tegen.  

01/11 

GEEN chiro 

     

08/11 

Welk team haalt als eerste de finish? 

Ja, vandaag spelen we een bordspel! 

Maar wel een met mega coole doe-

opdrachten.  

 

15/11 

Waar leiden die mysterieuze pijlen ons toch naartoe? Wil 

jij het weten? Kom dan zeker naar onze pijlentocht! 

 



 
XXX  

de Speelclubleiding. 

Weet jij nog wie wie was? 

 

 

 

 

 

 

25/10 

Wie oh wie zou er winnen? 

 De leiding of de leden?  

Wij dagen jullie uit voor een 1 tegen allen.  

Oplossing: 

(boven) Emma, Micha, Evelyn 

(onder) Kisha, Aimy, Elias 

22/11 

GRRRR, mijn maagje gromt! Dat 

komt door die overheerlijke wafels 

natuurlijk. Want wij gaan wafels 

verkopen! Neem zeker een rugzakje 

mee.  

 

29/11 

GEEN chiro (laatste zondag van de maand) 

     



   

  Rakwi 
September – Oktober 

 

 

 

 

  

27 september 

Startdag = Nieuwe leiding 

Uitzonderlijk om 13u - 17u 

14 Oktober 

Werving = neem al je 

vriendjes en vriendinnetjes 

maar mee naar de Chiro!!! 

11 Oktober 

Reis rond de wereld 

25 Oktober 

Bal spellen 

18 Oktober 

Doop = lekker vuil worden 

om echte Rakwi te zijn, doe 

kleren aan dat vuil mogen 

worden. 



 

22 november 

Wafelbak = We gaan 

wafels verkopen, neem een 

rugzakje mee om al de 

lekkere wafels in te stoppen. 

       1 November 

       Geen Chiro 

     = feestdag 

8 November 

Sporen zoektocht 

15 November 

Eekhoorntjesspel 

29 november 

  Geen Chiro =  

  laatste zondag  

   van de maand 

Groetjes van jullie NIEUWE leiding!!!  

Jules, Arne, Maxime, 

Anouk en Debora 



Sjoepappen 

4 oktober : Kennismaking met jullie lieve 

leiders 

 

11 oktober : Beste bakkertjes… 

 

18 oktober : Bos ! 

 

25 oktober : Emmer!?!? 

 

 

1 november : Geen Chiro 

 

8 november : Vuile kleren niet vergeten 

 

15 november : Ballenroulette 

 

22 november : Lekkere lekkere wafeltjes! 

 

29 november : Geen Chiro 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



OKTOBER-NOVEMBER

KETI

4 OKTOBER
WERVING

11 OKTOBER
SPECIAL BASEBALL

1 NOVEMBER
GEEN CHIRO

8 NOVEMBER
CLUEDO

25 OKTOBER
STADSSPEL/VLIEGENDE

PATROUILLE

18 OKTOBER
Wie wordt de man van...?



OKTOBER-NOVEMBER

KETI

22 NOVEMBER
WAFELBAK

15 NOVEMBER
DEALER, JUNKIE EN POLITIE

29 NOVEMBER
GEEN CHIRO

(deftige schoenen en
rugzak niet vergeten!)

XOXO jullie liefste leiding aka Bryan, Louna en Shiel


