
KRIEBEL  

december – januari- februari  

 

 

 

 

 
 



Beste ouders en Akkefietjes,  

 

Het is tijd voor de tweede kriebel van dit Chirojaar. Wat zijn de 

voorbije maanden weer voorbijgevlogen, de tijd vliegt als je je 

amuseert. 

 

In deze kriebel kan je lezen wat jullie dochters de voorbije 

maanden allemaal uitstaken en wat er nog op de planning staat. 

   

We willen jullie ook een prettige kerst toewensen. Laten we 

hopen dat ertegen dan al wat sneeuw valt zodat de kerstman 

geen problemen heeft om pakjes rond te brengen met zijn slee. 

Want wat is er nu leuker dan pakjes opendoen? 

  

Ook wensen we jullie een SUPER-MEGA-FANTASTISCH 

nieuwjaar. Hopelijk mogen al jullie wensen uitkomen in 2019.  

 

Veel liefs van de leidingsploeg,  

Yentl, Evi, A-team, Ase, Pauline, Jasmien, Dana en Kris  
 
 



Uniform 

 
Ons uniform bestaat uit:  

- Een rood T-shirt (€ 20 - 22) of topje (€ 15- 18), te verkrijgen in de banier 
- chiro short of rok, te verkrijgen bij de banier (€35) 
- Een donker blauwe trui. We zijn momenteel bezig met het ontwerp van een 

nieuwe trui. Deze trui zal op de chiro verkrijgbaar zijn. Zolang deze nieuwe 
Chiro trui in de maak is, mag je een gewone blauwe trui aandoen op zondag.  
OF chiro hemd, te verkrijgen in de banier  
 

Waar vind je de chirowinkel ?  
chirowinkel De banier chirowinkel De banier 
kipdorp 30 O.L.-vrouwstraat 6 
2000 Antwerpen 2800 Mechelen 
 
Meer info over de banier op: www.debanier.be 
 
Is jouw uniform te klein, mag je deze altijd aan de chiro doneren. Wij geven hem met 
plezier een tweede leven! 
 
Elk akkefietje moet elke zondag volledig in uniform zijn!  
Onze speelclubbers moeten pas tegen het kamp een volledig uniform hebben.  

 

http://www.debanier.be/


Kalender 
 

December 

15/12/2018 Chiro Akkefietje op de Kerstmarkt! 

23/12/2018 Geen Chiro 

30/12/2018 Geen Chiro  

 

Januari 

11/01/2019 Aspibar 

 

Februari 

08/02/2019 Aspibar  

 

Maart 

16/03/2019 Spaghettifietje 

16/03/2019 Aspibar  

 
 



KERSTMARKT 2018 
 

Zaterdag 15 december van 15u tot 22 u 
Het laar – Aartselaar  

 
Wat is er nu gezelliger dan met heel Aartselaar samen kerst te 
vieren? Akkefiet heeft zoals elk jaar ook hun eigen standje op de 
kerstmarkt.  Je kan bij ons terecht voor een drankje en een portie 
gezelligheid. 
 
 Jullie komen toch ook?  
 
Tot dan!  
 
Leiding Chiro Akkefietje  
 

 
 
 



 

Jij betaalt zelf géén € extra, maar wij krijgen een percentje 

op elke aankoop bij meer dan 2OO shops.

chiroakkefietje 



SPEELCLUB 
 

Liefste Speelclubbers 

Beste ouders  

 

Tijd voor kriebel twee! We hebben ons de voorbije maanden weer goed geamuseerd, hieronder lees 

je kort wat we juist deden.  

 

We zijn met z’n allen naar de jeugddag geweest. Daar hebben we gesprongen, geklommen, gespeeld 

en met al dat spelen verdienden we een suikerspin.   

 

De zondag nadien werden we gevraagd om de speelpleintjes te beoordelen, de speelclub zijn 

namelijk experten in spelen. We deden een tocht van speelpleintje naar speelpleintje en 

beoordeelden ze op glijbaarheid, springbaarheid, bloemigheid, ...  

 

Daarna kregen we het slechte bericht dat er een moord gepleegd was. Als echte speurneuzen gingen 

we op zoek naar de plaats van de moord, het moordwapen en de dader.  

 

Met Halloween begonnen we als leerling-heksen aan onze Chirozondag, maar tegen 17u hadden we 

een groep vol opperheksen.  

 

De politie van Aartselaar was al een aantal weken op zoek naar Yves den dief, maar ze konden hem 

maar niet vinden. Omdat de Speelclub erin geslaagd is een moord op te lossen, leidde de politie ons 

op tot echte agenten en zo konden we de dief vangen.  

 

Jullie hebben ons ook een zondag moeten missen, maar de Aspiranten gaven jullie een 

onvergetelijke zondag.  

 

We vonden ook een schatkaart, dus als stoere piraten gingen we op zoek naar de schat.  

 

We vierden HET Chirofeest van het jaar: KRIKO! We gingen met heel Chiro Akkefietje en Chiro Echo 

naar de kerk, nadien genoten we van een heerlijk middagmaal en ten slotte speelden we een cool 

spel.  

 

Hop naar nog meer avonturen!  

 

16/12  KERSTFEEST: het is gewoon Chiro van 14u-17u, je mag verkleed komen in 

kerstthema.  

15-17/02 SPEELCLUBWEEKEND: meer info ontvangen jullie binnenkort via mail! 

 

Veel liefs  

Yentl, Joke, Vincent, Mats en Evi  



SFEERBEELDJES  

 

  

    

  



Dag liefste Kwiks,  
Dag tofste ouders, want ja, ouders die hun kids naar de Chiro brengen zijn zelf ook tof! ;) 
 
Het was in het begin een beetje speciaal: zoveel leiders en leidsters, alleen maar voor de Kwiks. Maar oh, 
wat zijn wij blij dat wij met z’n allen kunnen genieten van al die tofferds! Kwiks, jullie zijn geweldig! We 
hebben de afgelopen weken toptijden beleefd!  
Zo hebben we een super gezellig picknick gedaan waarbij jullie geweldig gekookt hebben. de leiding die 
er niet bij was, is stiekem nog altijd jaloers dat ze niet van jullie kookkunsten geproefd hebben!  
Maar daar bleef het niet bij, we zijn ook gaan zwemmen, jullie zijn eens een zondag de baas geweest, de 
aspiranten hebben leiding gegeven, we zijn naar Kwiksland geweest en hebben een geweldige KRIKO 
beleefd! Wij vonden het alvast toppers van zondagen. Hopelijk jullie ook! Aan de foto’s te zien hebben 

jullie je zeker niet verveeld 😊  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Het beeldmateriaal zegt volgens ons voldoende, het waren topzondagen! En we hebben nog 
meer in petto, wees maar zeker! Om zeker niets te missen schrijven jullie best volgende data in 
een groene fluostift op de kalender: 
 
OPGELET: SAVE THE DATE VOOR DE MEEST FORMIDABELE ACTIVITEITEN VAN HET JAAR! 

Sleepover: Vrijdag 11 januari 2019 tot zaterdag 12 januari 2019 
Weekend: Vrijdag 29 maart 2019 tot en met zondag 31 maart 2019. 

 
  



We weten al dat jullie goed kunnen koken, eten, onnozel doen, mopjes maken,… maar kunnen 
jullie ook zoeken? Ga maar op zoek naar alle namen van de Kwiks in deze woordzoeker:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Om helemaal af te sluiten in het juiste thema is het nu: NIEUWJAARSBRIEVENTIJD! 😊 
 

Herinneren jullie je nog heel klaar  

Die eerste dag van vorige jaar?  

Toen boden wij ook mijn wensen aan  

En moesten we in het midden van de kamer staan.  

Het waren wensen van voorspoed en geluk, 

het kon niet meer stuk!  

Lachen, springen, dansen, spelen en veel Chiroplezier,  

Daarom staan jullie ook weer dit jaar hier.  

Samen met jullie willen we daaraan beginnen  

En we laten alleen nog maar vriendschap binnen.  

Geen ruzie of gepest, daar gaan we aan werken  

Zodat heel de Chiro het kan merken!  

Want de Kwiks zijn de allerbeste groep, 

Met af en toe het nodige getier en geroep. 

We wensen jullie een gelukkig jaar,  

Wij staan alitjd voor jullie klaar!  

 

Van jullie kapoentjes, 

Bob, Katrien, Nina, Chloë, Marijke, Karlien, 

Femke, Morgane, Joke & Stefanie 



LIEFSTE TIPPERS 
 
 
Bijna kerstmis, nieuwjaar, heel veel cadeautjes maar eerst examens. :( We willen 
jullie allemaal heel veel succes wensen met jullie examens. Omdat jullie wel wat 
ontspanning verdienen tijdens deze periode, doen wij de komende vrijdagen avond-
chiro.  
 
 
Vrijdag 7 december gaan we DISCOSCHAATSEN!!!  
We spreken af om 19:30 aan de ingang van de schaatsbaan Antartica adres: 
Moerelei 119-121 Wilrijk. Jullie ouders mogen jullie terug komen halen om 21:00. 
Jullie brengen hiervoor 8 euro mee. Je moet niet in uniform komen maar  wel een 
lange broek, handschoenen, muts en een dikke jas . 
 
 
Vrijdag 14 december houden wij een KERSTFEESTJE, JIPIEEEE.  
We spreken af om 18:00 op de Chiro. Het wordt een echt kerstfeestje met cadeautjes 
onder onze kerstboom. Wij vragen dat jullie allemaal een cadeautje meenemen,  van 
max 5 euro. Wij zorgen voor eten en drinken, breng hiervoor 5 euro mee. Ons 
kerstfeestje zal eindigen om 20:00, oooh :(  
 
 
We weten dat dit veel centjes zijn dat we vragen, maar als we dit uit onze 
afdelingskas betalen, dan zullen we minder superfluomegasjiek knal-fel-rode dingen 
op kamp kunnen doen. Hopelijk hebben jullie hiervoor begrip. 
 
 
Zondag 23dec en zondag 30dec, is het geen Chiro voor jullie. Vanaf 6jan kunnen 
jullie je weer helemaal komen uitleven op de Chiro.   
 
 
 
Succes met studeren, hopelijk tot vrijdag!  
Dikke kusjes en knuffels!!! 
Ase en Pauline  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Aspiranten 

Girls!


We gaan het kort en bondig houden, want niemand heeft tijd voor ons 
overbodig gezever he ;-)


Ten eerste: Dikke MERCI voor de (tot hiertoe) fantastische hulp en inzet 
op onze aspibarren!


Ten tweede: Super mega veel succes met de examens allemaal! 


Ten derde: Het is avondchiro in december, wij zullen telkens laten weten 
welke dag exact. (Enkel het weekend van 28/12 is het geen chiro)


Ten vierde: Op 21/12 hebben we kerstfeestje!!! En dat is dus voor dat 
weekend ook ineens de avondchiro he ;-)


Ten vijfde: Hou allemaal jullie agenda vrij van 18 tem 20 januari, want dit 
keer gaan we (belooft!) echt op weekend!


Ten zesde: Wauw, toch meer puntjes dan we dachten. LOL




See you all soon!


Xxx Dana en Jasmien




Verjaardagen 
 

December 

Fran Callier  03/12 

Jamilla Aboulaziz 03/12  

Bob Van de Vreken 09/12 

Marthe Teughels 18/12 

Jana Berger 23/12 

Jasmine Berger  23/12 

Luna Busschots 28/12 

Katinka Cuyckens 29/12 

 

 

Januari 

Qian Savelkoel 05/01 

Hanne Marchial 08/01 

Mira Driessens 13/01 

Amina Fathi 22/01 

Kato Van Ouytsel 25/01 

Nanou D’eer 28/01 

Pauline Vermant 28/01 

Britt Van den heuvel 31/01 

 

 

Februari 

Nora De Coster  06/02 

Hanne Corstiaesen 14/02 

Silke De Coene 15/02 

Liv Marchial 18/02 

Josien Van den bosch 20/02 

Ellen De Mol 21/02 

Julie Smits 22/02 

Elke Francq 26/02 

 



contactgegevens? 
info@chiroakkefietje.be 
 
speelclub: speelclub@chiroakkefietje.be 
Evi Van den heuvel Yentl Buyck 
P.Benoitplein 33 Beukenhoflaan 76 
2627 Schelle 2630 Aartselaar 
0475/89.63.94 0479/10.26.56 
 
kwiks:  kwiks@chiroakkefietje.be 
A-team (contactpersoon: Karlien Fabré) 
Dirkputstraat 152/4 
2850 Boom 
0497/38.22.84 
 
tippers:  tippers@chiroakkefietje.be 
Pauline Vermant Ase Potargent  
Wullebeekstraat 28 G.Gezellestraat 14   
2630 Aartselaar 2630 Aartselaar   
0478/67.32.25 0487/86.35.94  
  
aspiranten:  aspiranten@chiroakkefietje.be 
Jasmien De Herdt Dana Saladukha 
A.Sanderslei 108 Schuurveldlaan 22 
2630 Aartselaar  2610 Wilrijk 
0476/84.45.06 0487/52.39.38 
 
groepsleiding: groepsleiding@chiroakkefietje.be 
Pauline Vermant Evi Van den heuvel 
Wullebeekstraat 28 P.Benoitplein 33 
2630 Aartselaar 2627 Schelle 
0478/67.32.25 0475/89.63.94 
 
volwassen begeleider (VB): vb@chiroakkefietje.be 
Kris Van Hoye 
Ysselaarlaan 12 
2630 Aartselaar 
0485/68.89.47 
 
 


