
Startdag: iedereen welkom! 

Zondag 24 september start het nieuwe chirojaar van Chiro Mejoca 

(Meisjes Jongens Chiro Achterbroek). Als je dit jaar in het eerste 

leerjaar zit, of ook als je al wat ouder bent, dan mag je zelf komen 

proberen hoe leuk het op de Chiro kan zijn. Met een groot en spannend 

spel kan je kennismaken met je leiding en de andere kinderen van je 

groep.  Volgens traditie rijden er die dag 2 grote, versierde karren door 

Achterbroek die alle Pinkels, Speelclub, Rakwi’s en nieuwe leden 

oppikken en naar de lokalen brengen. De karren vertrekken om 13u30 

aan de lokalen (Brasschaatsestw, naast de sporthal). Je hoort ons van 

ver aankomen, en als je buiten gaat klaarstaan, dan zien wij wie er met 

de kar mee wil.  

Kar 1: Bloemstr., Heiken, Stofzandstr, Brasschaatsestw (tot Foxemaat) 

Kar 2:  Achterstraat, Roosendaalsebaan (van Achterstraat naar kruispunt), 

Achterbroeksest (tot Beekdal), Kalmthoutsesteenweg (tot Heiken). 

Komt de kar niet voorbij je huis?   

Ga dan ergens op een knooppunt staan waar de kar wel komt! 

 Om 17u is de startdag gedaan en mogen de kinderen opgehaald 

 worden aan de chirolokalen. 

 

 

 

Nog vragen? 
Als je nog vragen hebt, mag je steeds contact 

opnemen met de hoofdleiding: 

Gitte Neys  0476/95.97.54 

Jens Bogaerts  0470/69.26.20 

Of neem eens een kijkje op onze website: http://www.chiromejoca.be 

      
 

 
Startdag 

24 september 



 
Chiro dat is ... 
 

• elke zondag spelen met leeftijdsgenoten en soms ook met 

de hele groep  

• voor meisjes en jongens van 6 tot 18 jaar 

• vanaf 14u tot 17u voor Pinkels-Speelclub-Rakwi’s,  

tot 18u00 voor Tito’s, 18u30 voor Keti’s en 19u00 voor 

Aspi’s 

• ruimte hebben om volop te ravotten op het terrein  

of in de lokalen bij slecht weer 

• een keer per jaar op weekend met je eigen groep en  

op kamp met heel de Chiro 

• plezante uitstapjes naar het zwembad, de heide, het 

pretpark, de zee … 

 

 ... misschien ook wel 
iets voor 

jou? 

  

Chiro dat zijn ... 
 

 
Pinkels (6-8 jaar) 

die op pijlentocht en schattenjacht gaan, zich verkleden, 

verstoppertje, tikkertje en dikke Berta spelen, ... 

 

Speelclub (8-10 jaar) 
 die kampen bouwen, 101 balspelletjes doen, een bootje 

knutselen om mee te racen, ... 

 

Rakwi's (10-12 jaar) 
    die op dropping gaan, de laddercompetitie proberen winnen, 

zich uitleven in het bos, ... 

 

Tito's (12-14 jaar) 
die voor de eerste keer op 2-daagse trekken, elkaar beschieten 

met waterpistooltjes, levend kwartet spelen, ... 

 

Keti's (14-16 jaar) 
    die meedoen aan een hockeytoernooi, een stadsspel spelen, 

hun eerste evenement organiseren, nachtspel spelen ... 

 

Aspi's (16-18 jaar) 



die ook al eens een keertje leiding mogen geven, erop uit 

trekken, vlotten en dammen bouwen, ... 


