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September - november

De redactie:
Marie Aeyels
Anke De Borre
Steffi Symus

Voorwoord
Beste leden, ouders, chiroliefhebbers of toevallige lezer
Het schooljaar is al even bezig en nu… is het chirojaar ook geopend! De leiding zit vol verse
ideeën om vorig topjaar te overtreffen (als dat al gaat tenminste). Helaas hebben we drie
leidsters na hun lange inzet moeten achterlaten: Karlien, Katrien en Sofie. Gelukkig kan onze
nieuwe leider Tim met zijn brede glimlach dit verdriet verzachten en onze tranen drogen.
We werpen nog even een terugblik naar onze barbecue een aantal weken geleden. Hartelijk
bedankt om weer talrijk aanwezig te zijn en zoals echte chiromensen trokken we ons niets aan
van een druppeltje regen (lees: stortbad)!
De klassiekers zijn er dit jaar ook weer bij, denk maar aan Christus Koning, Kaas- en Wijnavond,
zweminstuif en nog veel meer. Onze wekelijkse afspraak op zondag is natuurlijk de
belangrijkste. We kunnen ons weer overgeven aan spelletjes als potteke voetbal, Chinese
stamp, dikke stok, vlaggen Bertha en koekebie. Of was het anders? Alleszins super bedankt om
weer voor Chiro Battel te kiezen. De beste Chiro van de Nederlanden of Europa of het Westelijk
halfrond of gewoon de planeet!
De leidingsploeg heet jullie welkom.

AGENDA SEPTEMBER 2017 – NOVEMBER 2017
1 oktober

GEEN Chiro

8 oktober

Chiro

15 oktober

Chiro

22 oktober

Chiro

29 oktober

GEEN Chiro

5 november

Chiro

12 november

Chiro

19 november

GEEN Chiro

26 november

Chiro
 Christus Koning (kampdia’s 2017)

3 december

Chiro
 Examenregeling voor TOTI, KETI, ASPI

10 december

Chiro
 Examenregeling voor TOTI, KETI, ASPI

17 december

Chiro
 Examenregeling voor TOTI, KETI, ASPI

24 december

GEEN Chiro

31 december

GEEN Chiro

ALLES WAT JE MOET WETEN…
Elke zondagnamiddag (behalve de laatste zondag van de maand) fleuren de straten van Battel
een beetje meer op dan op andere dagen. Vrolijke en lachende kinderen doen de buurt dan
leven. Kinderen die samen spelen en elkaar waarderen in een megaformidabele sfeer. Da’s waar
Chiro voor staat!
Zestien leidsters en leiders verwachten iedereen om 14u aan de lokalen van de Battelse Bergen
(aan de Parochiezaal) voor een plezante chironamiddag. Wij dragen een uniform om te laten
zien dat we allemaal gelijkwaardig zijn: geen onderscheid door rang of stand, geen uiterlijke
tegenstellingen meer. Een uniform bestaat uit een beige chirobroek of chirorok die te koop is in
De Banier (Onze-Lieve-Vrouwestraat 34, 2800 Mechelen) en een rode chiro-T-shirt/topje (ook te
koop in De Banier) of een blauwe Chiro Battel-T-shirt en een blauwe Chiro-Battel-trui (vraag
meer informatie aan de leiding). Chiro Battel telt zes verschillende groepen.
Als je 6 of 7 jaar bent, maak je deel uit van de Sloebers. Zij hebben Chiro van 14u tot 17u. Hun
lokaal bevindt zich in de Wolverbosstraat. Onze allerjongsten hebben volgende fantastische
leiding: Lien, Emma, Owen en Tim.
Ben je 8 of 9 jaar? Dan ben je een rasechte Speelclubber. Ook zij hebben Chiro van 14u tot 17u.
Hun lokaal bevindt zich achteraan in de Battelse Bergen waar ze kunnen vertoeven bij Marie,
Stien, Sigi en Anne.
De 10- en 11-jarigen zitten bij de Rakwi’s. Zij worden door hun leiding opgewacht om 14u en
om 18u kunnen zij weer naar hun eigen huisje vertrekken. Hun lokaal bevindt zich net zoals dat
van de Speelclubbers achteraan in de Battelse Bergen. Jannes, Piet en Anne zorgen voor hun
spetterende zondagnamiddagen.
12 of 13 jaar? Jij bent een Toti! Zij hebben net als Rakwi Chiro tot 18u. Hun lokaal bevindt zich
vooraan in de Wolverbosstraat. Van hun wordt verwacht dat ze elke zondag met de fiets komen
om zo ook de mogelijkheid te hebben om activiteiten buiten Battel te kunnen doen. Zij worden
opgevangen door Dieter en Mirte.
Bij Keti moet je zijn als je 14 of 15 jaar bent. Zij hebben Chiro tot 19u en hun lokaal bevindt zich
vooraan in de Battelse Bergen. Aan hen wordt gevraagd om elke zondag met de fiets te komen,
zodat de activiteiten niet enkel beperkt zijn tot Battel. Sigurd en Steffi voorzien hun dolle
zondagen van spel en plezier.
Onze zesde groep is Aspi. Zij zijn 16 en 17 jaar oud. De Chiro duurt voor hen van 14u tot 19u en
hun gezellig lokaal kan je terugvinden in de Battelse Bergen. Ook zij komen best altijd met de
fiets. De Aspiranten worden bijgestaan door Yarne en Anke.
Meer nuttige informatie over de leiding vind je op de laatste pagina van elk Periodiekje en op
chirobattel.be.

LIDGELD
Wat kost dat nu eigenlijk zo’n jaartje Chiro Battel? U betaalt €32 per kind ingeschreven voor een
jaar. Inschrijven gebeurt via een overschrijving op ons rekeningnummer: BE10 0011 0675 1004.
Gelieve als vermelding “naam van kind(eren) + lidgeld 17-18” in te geven.

BELANGRIJKE DATA
26 november

Christus Koning

1 - 11 augustus 2018

Kamp @ Bonnerue

WIST JE DAT…
-

HET NIEUWE CHIROJAAR BEGONNEN IS?!
er al veel nieuwe kindjes ingeschreven zijn?
tonijn bijna uitgestorven is?
er nog veel verloren voorwerpen zijn van het kamp?
jullie al bijna een maand naar school gaan?
er buiten Tim geen nieuwe leiding is bijgekomen dit jaar?
jullie nieuwe leiding super veel zin heeft in het nieuwe jaar?
Anne leiding is bij zowel Speelclub als Rakwi?
we er een bangelijk jaar van gaan maken?!!!

SLOEBERS
Allerliefste sloebies!
Aan allen die naar de Chiro gekomen zijn: proficiat! Aan allen die niet gekomen zijn: ook
proficiat! Hier zijn we dan. Jullie leiding voor het komende jaar. Veel kunnen we jullie natuurlijk
nog niet verklappen, maar we beloven er een superdupercool jaar van te maken. Om ons een
beetje beter te leren kennen, zien jullie hieronder enkele eigenschappen staan. Kunnen jullie ze
verbinden met de juiste persoon? Succes!

Behulpzaam
Bescheiden

Politieke wetenschappen

Speels

Hoofdleiding (2x)

Vrolijk
Psychologie
Enthousiast

Grappig
GWW

Industrieel Ingenieur

Lief

PS: Binnenkort krijg jullie nog een mail ivm met de Info avond die we zullen doen voor de
ouders om meer info te geven over de chiro werking
PPS: In het periodiekje vinden jullie alle info voor de betaling, agenda, etc.

SPEELCLUB
Naam
Studie
Broers/zussen
Geboortedatum
Lievelingseten
Lievelingskleur
Sterrenbeeld
Hobby’s
Leukste chirospel

Stien Melis
Bio-ingenieur
1 zus: Joke
15 oktober 1999
Lasagne
Blauw
Weegschaal
Chiro
Bosspel

Naam
Studie
Broers/zussen

Marie Aeyels
Taal- en Letterkunde
3 zussen: Karen, Lien en
Anne
11 juni 1999
Kip in wijnsaus
Groen
Tweeling!
Chiro
Bosspelen

Geboortedatum
Lievelingseten
Lievelingskleur
Sterrenbeeld
Hobby’s
Leukste chirospel
Naam
Studie
Broers/zussen
Geboortedatum
Lievelingseten
Lievelingskleur
Sterrenbeeld
Hobby’s
Leukste chirospel
Naam
Studie
Broers/zussen
Geboortedatum
Lievelingseten
Lievelingskleur
Sterrenbeeld
Hobby’s
Leukste chirospel

Sigi Ackermans
Industriële elektricitieit
2 broers: Sam en Lenny
17 augustus 1999
Kapsalon van de Pitawan
blauw
leeuw
Chiro en Jeugdhuis
Joppe
Sluipspelen
Anne Aeyels
Handelsingenieur
3 zussen: Karen, Lien en
Marie
11 juni 1999
Alles met kroketjes!
Donkergroen
Tweeling
Chiro!
Ruige en vettige spelen

RAKWI
Beste en beestige Rakwi’s,
Helaas is het nieuwe schooljaar alweer van start gegaan, maar niet getreurd hoor. Want ook de
chiro ging van start! Vorige week kregen jullie al een voorproever van hoe de chiro’s eraan toe
zullen gaan. Namelijk, ons de ganse zondagnamiddag rot amuseren en erop los ravotten! Wij
hebben er alvast enorm veel zin in, hopelijk jullie net zoveel als ons. Om jullie toch al een beetje
voor te bereiden hebben we voor jullie enkele breinbrekende puzzels verzamelt. Laat jullie
walnootbreinen maar eens goed rammelen!
Groetjes van de allerbeste leiding: Piet, Jannes en Anne!

TOTI
Heeeeey allercoolste toti's!
GOED NIEUWS! Wij zijn jullie nieuwe, onvoorstelbaar leuke leiding,
waarmee jullie dit jaar de tofste dingen gaan beleven! Er staan al veel
spelletjes op de planning zoals leuke stadsspellen, bosspellen, recht op
recht, en nog zooo veeel meer (dat gaan we toch nog even geheim
houden)! We zijn er zeker van dat we ons dit jaar hard gaan
amuseren! Wij zijn dan ook heel blij jullie leiding te mogen zijn. TOT
ZONDAG!

XXX Mirte & Dieter

KETI
Helabaaaa keti’s,
Woehoew het nieuwe jaar is begonnen en dan nog wel met enkele nieuwe
leden! Dat kan niet beter! We zeggen altijd “hoe meer zielen, hoe meer
vreugd! 

Dit jaar gaat geweldig worden met veel spelletjes, eten,

mopjes, dansjes, enz.

Jullie leiding heeft er alleszins veel goesting

in!! We kennen elkaar nog niet zo goed, maar ik weet wel al wie we
onder controle gaan moeten houden… MAAR de Chiro is er nu eenmaal om u
te amuseren en dat zijn we zeker van plan! We gaan dit jaar zeker ook
op weekend en die datum gaan wij jullie zo snel mogelijk laten weten!
Voor vragen en praktische zaken mag je ons natuurlijk altijd iets
sturen!!
Heel veel groetekes en tot op de volgende chiro!!
Sigurd en Steffi xoxoxoxo

Speciaal voor Lotte Boodts 

PS: ALLEMAAL VEEL KOMEN HEEE!!!

ASPI
Hey liefste aspi’s!
Een nieuw jaar staat weer voor ons klaar
Vandaar dat vele datums te bespreken vallen, zodat we dit jaar kunnen knallen!
We beginnen met jullie te informeren, dat de leiding op 6 oktober om 20 uur een infoavond
voor jullie ouders creëren. Hier overlopen we de belangrijkste dingen die gebeuren dit jaar,
zodat we kunnen spreken van een topjaar.
Vervolgens hebben we het even over naderende leefweek, hier gaan we kunnen spreken van
plezier van eigen kweek! Deze leuke activiteit duurt van 15 tot 22 oktober, en deze week wordt
zeker niet sober! We gaan ons amuseren tot en met, en ’s avonds zeer vroeg in ons bed!
Het volgende evenement heeft te maken met ons buitenlandskamp, want anders wordt de
rekening voor jullie ouders een echte ramp! Een fuif zal georganiseerd worden waarvan de
datum nog niet vast ligt, btw wat vinden jullie tot nu toe van ons gedicht?
Buitenlandskamp vindt plaats in de eerste 2 weken van juli, hou deze zeker vrij want anders
gaan we zonder jullie!
Zo het einde van het gedicht nadert, we hopen dat dit het hele jaar omkadert.
Verdere gaan we onder het jaar nog een beetje klussen, maar voor meer info hierover, zul je op
facebook moeten focussen.

XXX Yarne en Anke

DE LEIDINGSPLOEG
Groepsleiding
Owen Rouwoos

Elf Novemberstraat 40, 2800 Mechelen
0471/687238
owen.rouwoos@hotmail.com

Lien Aeyels

Baron Eduard Empainlaan 60, 2800 Mechelen
0493/64 55 44
lien.aeyels@hotmail.com

Sloebers
Lien Aeyels

Baron Eduard Empainlaan 60, 2800 Mechelen
0493/64 55 44
lien.aeyels@hotmail.com

Emma de Vos

Koningin Astridlaan 158, 2800 Mechelen
0495/19 05 43
emma.de.vos1999@gmail.com

Owen Rouwoos

Elf Novemberstraat 40, 2800 Mechelen
0471/687238
owen.rouwoos@hotmail.com

Tim Van Autenboer

Hoge Weg 193, 2800 Mechelen
0470/29 32 87
timvanautenboer@gmail.com

Speelclub
Stien Melis

Dageraadstraat 44, 2800 Mechelen
0479/09 28 02
melisstien@gmail.com

Sigi Ackermans

Molenbeekstraat 46, 2801 Mechelen
0498/73 35 32
sigiackermans@hotmail.com

Marie Aeyels

Baron Eduard Empainlaan 60, 2800 Mechelen
0478/20 77 06
marie.aeyels@hotmail.com

Anne Aeyels

Baron Eduard Empainlaan 60, 2800 Mechelen
0474/07 88 32
anne.aeyels@hotmail.com

Rakwi
Jannes Ysenbaardt

Pastoor De Heuckstraat 1, 2811 Mechelen
0471/29 87 19
jannesysenbaardt@live.be

Piet Verelst

Gentsesteenweg 51, 2800 Mechelen
0491/10 14 44
piet.verelst@hotmail.com

Anne Aeyels

Baron Eduard Empainlaan 60, 2800 Mechelen
0474/07 88 32
anne.aeyels@hotmail.com

Toti
Mirte De Winné
Dieter Tampère

Koolstraat 34, 2800 Mechelen
0471/70 73 24
mirtedw@gmail.com
Battelsesteenweg 410, 2800 Mechelen
0475/63 55 50
dieter_tampere@hotmail.com

Keti
Sigurd van Eynde

Zelestraat 30, 2800 Mechelen
0470/06 05 20
sigurd.vaneynde22@gmail.com

Steffi Symus

Baron Eduard Empainlaan 45, 2800 Mechelen
0479/56 40 74
steffisymus99@gmail.com

Aspi
Anke De Borre
Yarne Vermeylen

VB
Gert Pauwels

Polderstraat 27, 2800 Mechelen
0478/50 65 22
anke_db@hotmail.com
Turfbeemd 3, 2800 Mechelen
0497/16 12 98
yarne.vermeylen@gmail.com

Stuivenbergbaan 84, 2800 Mechelen
0472/89 96 56
gertpauwels@telenet.be

