
 

 

 

Enthousiast oktober 
 &  

november  



 

 

Beste ouders, 

8 oktober: dia avond 

Vandaag worden alle foto’s van het kamp 

geprojecteerd op het pleintje. Jullie zijn 

welkom vanaf 17uur. Er staat ook een leuk 

caravannetje waar je iets lekker kunt 

drinken. Die chiro duurt van 14u tot 18u/ 

(voor de jongste) 19uur (voor de oudste). 

Iedereen is welkom!  

 

Groeten de leiding  



 

 

Oktober 

Ahoy paarse helden! Nu we elkaar allemaal al wat beter kennen, kunnen we er volledig 

invliegen. Vanaf nu kunnen we de chiro laten zien dat de ribbeltjes de beste zijn!!! 

 

01/10: Jullie leiders hebben al super hard gestoeft over onze hechte vriendengroep. Maar wij 

zijn heel benieuwd naar jullie vriendjes en vriendinnetjes buiten de chiro. Neem vandaag 

maar al jullie vriendjes mee!!! 

08/10: Vandaag gaan we tijdreizen met de hulp van professor Gobelijn. Gobelijn is een 

beetje verhooid..uhh ik bedoel ‘verstrooid’! Zou hij ons terug naar het kamp kunnen doen 

reizen zonder ons de verkeerde tijd in te sturen? 

 

15/10: Neem maar afscheid van jullie mama en papa, want vandaag vertrekken we naar 

Sprookjesland. Jullie leiders hebben vernomen dat er daar een heleboel fout loopt. Hebben 

jullie zin om met ons mee te gaan uitdokteren wat er juist allemaal fout loopt?  

22/10:  Muziek…het is iets prachtigs! Het wekt zoveel emoties op. Maar hiervoor hebben we 

wel muziekanten nodig. Vandaag nemen we eens een kijkje wie van de ribbels het 

muzikaalst is aangelegd. Ja..klinkt als muziek in onze oren! ☺☺☺ 

29/10: Binnen 2 dagen is het Halloween. Maar dat houdt ons niet tegen om vandaag al te 

griezelen. Kom allemaal op jullie engste naar de chiro en dan maken we er een griezelige 

dag van! Kom als je durft! 

 

Paarse groetjes van…. 

      
            Mitch                Maarten            Lorre 



 

 

November 
Heeyfa!! November, de maand van ‘Allerheiligen’ en ‘wapenstilstand’. Maar ook de maand 

waarin we jullie leuke zondagen zullen bezorgen. Jullie leiders zijn er weer volledig klaar 

voor! 

 

05/11: Wij hebben geen hoogtevrees, hopelijk jullie ook niet? De brandweer heeft dringend 

jullie hulp nodig (die doen al pipi in hun broek van de schrik om hun hoge ladder op te 

kruipen). Daarom gaan we vandaag onze hoogtevrees overwinnen met onze 

laddercompetitie! 

12/11: Gisteren was het wapenstilstand, maar daar doen wij niet aan mee. Vandaag zullen 

we zoveel mogelijk landen proberen te veroveren met onze ribbelkracht whaaa!!! 

19/11: Vandaag is het GEEN chiro. Jullie leiding is volop bezig met wafels te bakken. 

Overtuig jullie ouders dus maar om zondag te komen genieten van onze heerlijke Brusselse 

wafels hmmm ☺☺ 

 

26/11: We hebben goed nieuws en slecht nieuws. Slecht nieuws is dat we geen chiro 

hebben deze zondag. Maar het goede nieuws is wel dat we op weekend gaan samen met de 

speelclub. Verdere info hierover krijgen jullie in een aparte document!!! Hopelijk gaat 

iedereen mee, want het wordt gegarandeerd een knotsgek weekendje!!! 

 

Rust nu maar goed uit. In december zal er weer veel geravot worden,  tot dan ferme 

ribbeltjes ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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NOVEMBERrrrrrrrrrrrrrrrrrr (brrrrrr) 

Deze maand pakken we veel het vliegtuig 

Want we gaan verschillende landen van de wereld zien! Ben je benieuwd welk 

vliegticket we voor jullie nu gekocht hebben, kom dan zeker naar de chiro. (:   

 

5 november: 

Laat je massage handen insmeren door jullie mama en papa. Of misschien moet je thuis al 

eens proberen rijst met stokjes te eten. (vergeet zeker niet je vliegticket uit te knippen) 

 

12 november: 

Trek jullie dikste winterjas maar aan , en jullie snowboots. Want wij gaan ijsberen 

spotten op de ijskoude Noordpool. (vergeet zeker niet je vliegticket uit te knippen)  

 

18&19 november: 

Dit weekend worden de lekkerste wafels gebakken bij ons op de chiro. Neem al jullie 

familie en vrienden mee want dit is het lekkerste moment van het jaar! De brief van de 

wafelenbak volgt nog (:  

(vergeet zeker het vliegticket niet uit te knippen) 

 

 

24,25 en 26 november:  

YESS YESS YESS 10 WINDJES IN EEN FLES! Eindelijk is het tofste speelclubweekend in zicht. De 

brief van het weekend volgt nog waar alle informatie opstaat.  

 

Kussjes en knuffels Connor en Stien = stonnor 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

  



 

 

We ravotten erop los, hier in het paddenstoelenbos. 

En we trekken erop uit met de kartonnen 

brandweerspuit. 

Help je zoeken naar het briefje, dag mevrouw en dag 

meneer, 

of kent u misschien het liefje van de knuffelteddybeer? 

refrein: 

Zeg, ben jij er al geweest, 

op het superspeelclubfeest? 

Zondagmiddag zijn wij daar, 

raaaaaaaaaaar maar waar! 

Elke avond in 't lokaal, vertelt de leider een verhaal 

over Mac de zotte Schot en van de grote chocopot. 

Wil je vliegen overzee met onze gele luchtballon 

naar de speeltuin van de fee in 't verre land van 

andersom. 

Opgepast, een rare kwast, die roept in onze poppenkast. 

Waar is dokter Zagemeel, de baas van 't houten 

spookkasteel? 

Wie de bal heeft, wordt de tikker en verstopt zich in het 

gras. 

Om het snelst de paarse knikker in de grote waterplas. 

 

 

  



 

 

Beste Rakwi’s,  

Wat gaat de tijd toch snel ség! De eerste 

chiromaand zit er weeral op. Ondertussen weten 

jullie ook al wie jullie nieuwe leiding is, en die 

gaan er ook voor zorgen dat jullie spetterend 

chirojaar gaan beleven. Voor de maanden 

Oktober en November staan er zotte, plezante 

activiteiten op de planning. Zijn jullie zo 

nieuwsgierig? Kijk maar snel hier onder!  

 

1 oktober: GEEEEEEF ACHT! Sergeanten Arno, 

Eva en Amber, zijn dringend op zoek naar nieuwe sterke en snelle leger mannen en 

vrouwen! Kom allemaal in leger uniform naar de chiro!  

 

8 oktober: Smeer  jullie benen en armen al maar in want 

vandaag doen we hevige spelen! Opgelet: de chiro is 

gedaan om 17u vanaf dan zijn ook alle mama’s, papa’s, 

broers, zussen,... Welkom op de chiro om iets te komen 

drinken en naar de kampfoto’s te komen kijken van dit jaar.  

 

15 Oktober: Yeeeees! we gaan vandaag schaatsen #keitof. 

Wat moet je allemaal meenemen?: - Kom zeker naar de chiro met de fiets, want we gaan 

met de fiets naar daar.  

             - Indentiteitskaart.  

             - Handschoenen. 

             - kousebroek of langebroek.      

             - 4 euro   

 

22 oktober: Laddercompetitie! Wie geraakt het 

hoogste op de ladder?  

 

29 Oktober: Vandaag spelen we het over cool, tof spel: ‘rakwi’s in black’. Denk je van eeuh 

wat is dat? Kom dan maar zeker naar de chiro. 

 



 

 

5 November: Deze zondag doen we appart. Dat wilt zeggen dat we heel de zondag niks 

samen gaan doen. Dus de jongens gaan samen met Arno op stap. En de meisjes met Eva 

en Amber.  

12 November: Ja lap, wij hebben niet zo goed nieuws Rakwi’s! Sjoepap de mascotte van de 

rakwi’s is ziek. hij is besmet met het Kwikolandium-virus. Om hem te genezen bestaat er een 

speciaal medicijn die jullie moeten verdienen. Kom allemaal vandaag want al jullie hulp is 

welkom!!  

 

18 en 19 November: Dit weekend is het wafelenbak! Dus kom gerust met je mama, papa, 

broers, zussen, een overheerlijke wafeltje met 

slagroom eten op de chiro.  

24- 25 en 26 November: Het supertoffegeweldigste 

weekend van het chirojaar is er eindelijk! We gaan 

namelijk op rakwiweekend! We gaan nog niet te veel 

verklappen over het weekend. Wat we wel kunnen 

zeggen is dat je zeker mee moet gaan. En dat Het de 

MAX wordt! Meer info volgt nog.  

 

Groetjes van  

jullie  

Leiding,  

Arno,  

Amber en  

Eva xxx  

 

 

 

 

 

  

  



 

 

Hey beste Tito’s!! 

De eerste Chiromaand zit er al bijna op en dus is het tijd om 

ons helemaal klaar te stomen voor de komende 2 maanden. Er 

staat immers heel wat te gebeuren!! 

 

1/10: Vandaag gaan we van jullie echte Tito’s 

maken! Het is vandaag tijd voor de grote 

TITODOOP. Bloed, zweet en tranen zullen er 

vloeien maar op het einde van de dag kan je jezelf 

trots een echte Tito noemen! Allemaal present dus 

:D Tip: Draag kleren die vuil mogen worden.  

 

8/10: We gaan op zoek naar uitzonderlijk talent bij de Tito’s. 

Kan je goed zingen of is er iets anders dat je wil showen aan de 

leiding? Het is de moment want Zonneburcht is het toneel voor 

de grote show: ‘Tito’s got talent’! 

 

15/10: Kom vandaag allemaal zeker met de fiets 

naar de Chiro. We gaan met alle afdelingen van 

Zonneburcht een tripje maken naar de ‘Koekestad’. 

Jullie leider woont in Antwerpen en wil samen met 

de andere leiding van Zonneburcht de Tito’s op een 

zotte manier wat meer leren over de schoonste stad 

ter wereld. 

 

22/10: Jullie leiding heeft eenmalig de 

dienstplicht terug ingevoerd en dus zijn jullie 

verplicht zich aan te melden voor het grote 

Titoleger! Kom vandaag allemaal in aangepaste 

legeroutfit en GEEEEF ACHT!!!!  



 

 

 

29/10: Vandaag gaan de jongens en meisjes 

eens apart een Chirozondag beleven. De meisjes 

kunnen dan ‘meisjesdingen’ doen terwijl de 

jongens ‘jongensdingen’ doen.  

   

5/11: Deze zondag heeft de 

leiding geen zin om de Tito’s 

bezig te houden. Daarom hebben we aan onze 

Aspiranten gevraagd om jullie eens onder handen 

te nemen. Zie dat we geen klachten horen hé! 😉  

 

 

10-11-12/11: Dit weekend zal het grote Titoweekend doorgaan. 

Hopelijk gaan jullie allemaal mee want het belooft een 

gekke/zotte bedoeling te worden! Verdere info krijgen jullie 

nog in een brief. 

 

19/11: Vandaag is het helaas geen Chiro vanwege 

de Wafelenbak. Maar jullie kunnen uiteraard wel 

een lekkere wafel komen eten op de Chiro. 

Hopelijk tot dan!  

 

26/11: De examens komen 

eraan en dus gaan we ons 

vandaag eens goed uitleven op het ijs! Neem 

allemaal 4 euro mee en vergeet zeker je 

handschoenen en identiteitskaart niet. 

Verder komen jullie best ook allemaal met 

de fiets. 

Groetjes van jullie leiding!! 



 

 

Hey beste keti’s, 

 

 

1 oktober: Hebben jullie al eens gevoelt hoe het dik zijn 
is? Awel deze zondag gaan we het meemaken. Kom 

allemaal zo dik mogelijk verkleed. 

 

8 oktober: vandaag is het zo ver. Het is doop dus dat is 
ook het teken dat jullie niet proper naar huis zullen gaan. 

Neem allemaal slechte kleren mee die vuil mogen 
worden. 

 

15 oktober: We gaan vandaag het stad onveilig maken 
samen met de tito’s en de aspiranten. 

 

22 oktober: mmm.. Deze zondag gaan we vele lekkers 
eten. Het is desserten dag dus neem allemaal jullie 

favorieten dessert mee! 

 



 

 

28 oktober: bhooooeeee… vandaag vieren we Halloween! 
Het is dan ook op zaterdag Chiro. De informatie zal nog 

komen! 

 

5 november: Kunnen jullie alles binnen een minuut 
doen? We gaan vandaag zien wie er de beste in is. 

 

12 november: Vandaag gaan we ervoor zorgen dat we dit 
jaar zotte dingen kunnen doen want het is kasactiviteit! 

 

19 november: Mmmm.. Onze jaarlijkse wafelenbak is er 
weer! Vandaag kan je lekkere wafels komen eten op de 
chiro, Jammer maar die dag is het ook geen chiro. meer 

info volgt nog! 

 

26 november: vandaag gaan we schaatsten. Zorg ervoor 
dat jullie allemaal een langen broek aan hebben en 4 

euro meenemen! 

 

Vele kusjes, 

Lotte xxx 



Iets met vieze dingen, vuil 

worden, bekeren tot het 

aspirantendom, volledige 

toelegging aan de yolo.

VETZAKKERIJ 

N O O D  D E R  
A S P I R A N T / O K T

1
Een aspirant is iemand van

de wereld. Een avonturier die

snel het thuisfront durft te

verlaten. Iemand waarvan

we  durven vermoeden

prachtige verhalen te mogen

aanhoren. (KOM ZEKER MET

DE FIETS) 

AVONTUUR 10
Een aspirant is jong en wilt 

zeker op zijn of haar eigen 

benen staan. Zelfstandigheid 

en verantwoordelijkheid zijn 

jou twee bouwstenen. En 

vooral je kan leven in de 

week!

ZELFSTANDIGHEID15 16 17 
18 19 
20 21

Creativiteit schuilt in elke

aspirant. Het is geen ding dat

je kan hebben of niet.

Daarom neemt de aspirant

een snelle duik in het

creatieve lab van jap.

CREATIVITEIT 29
# Y O L O J A A R



Creativiteit is niets zonder 

toepassing in de praktijk. Als 

leeuwen kruipt de aspirant in 

"the field". Wetende dat 

zowel vriend als vijand nooit 

ver weg zijn.

PRAKTIJK

N O O D  D E R  
A S P I R A N T / N O V

5
De aspirant is een echte

bourgondiër. Altijd hongerig

op zoek naar het beste dat

de keuken ons kan bieden.

De aspirant is zelf ook

vertrouwd in de keuken. 

HONGERIG 12
Nooit zal een aspirant zich 

wegcijferen van de harde 

labeur. De echte uitdaging 

volgt echter nog wanneer de 

aspirant zich stort in de 

harde wereld van de koerier 

en de chaotische sfeer van de 

horeca.

WERKLUSTIG18 
19

Een aspirant is zich er van

bewust dat beweging

hoogstnoodzakelijk is.

Gepaard met voldoende rust

uiteraard, anders zou de

aspirant geen aspirant zijn.

BEWEGING 26
# Y O L O J A A R



 

 

Resultaten enquête ouders 

Na het kamp deelden we aan de ouders van de Chiro 100 lege enquêtes uit. Hiervan kregen 

we er in totaal 42 terug, zowel online als op papier. We zijn erg tevreden met deze respons. 

Super bedankt aan al degenen die een enquête invulden! Hieronder vatten we de resultaten 

samen.  

 

Vraag 1: Bij het verdelen van de leiding per afdeling is het belangrijkste… 

 

Veruit de meeste mensen kiezen ervoor dat de leiding bewust kiest voor hun afdeling. Daar 

hebben we met de leidingverdeling dan ook extra aandacht aan gegeven. 



 

 

vraag 2: De uren van de Chiro…

 

 

Hier zijn de meningen veel meer verdeeld. De leiding heeft er uiteindelijk voor gekozen om 

de jongste leden in de winter (december-februari) van 14u tot 17u te organiseren, omdat de 

speelruimte in de lokalen bij koud weer vaak beperkt is nu de afdelingen veel groter 

geworden zijn. Ook is er nagedacht over het uur van de oudste afdeling. Hier heeft de leiding 

beslist om tot 19u te behouden, vooral omdat de meeste leden hier zelf erg naar uit kijken. 

Vraag 3: Het vrij spel tijdens een zondag zou best… 

 



 

 

Ongeveer de helft van de mensen vindt vrij spel tussen een half uur en drie kwartier perfect. 

Als leiding streven we ernaar om vrij spel te beperken tot een half uur, meestal rond het vier 

uurtje. Moest het dan toch eens uitlopen is het maximum drie kwartier. 

Vraag 4: Moet de Chiro het gebruik van gsm’s toestaan? 

 

De overgrote meerderheid vindt dat leden geen gsm moeten gebruiken op de Chiro zondag. 

De leiding deelt deze mening en we roepen alle leden dan ook op om geen gsm mee te 

nemen naar de Chiro. Als we een gsm zouden gebruiken bij een spel, dan wordt dit zeker in 

de Enthousiast aangekondigd.  



 

 

Vraag 5: Mogen leden ouder dan 16 jaar op kamp roken en een pintje drinken? 

 

De meerderheid van de ouders vindt dat de oudste leden op afgesproken momenten mogen 

roken en een pintje drinken. Op kamp laten we dit dan ook toe, maar steeds wanneer de 

jonge leden al zijn gaan slapen en er dus niet bij zijn. Uiteraard willen we niemand aanzetten 

tot roken of drinken en ook sterke drank laten we nooit toe. 

 

Tot slot… 
We vroegen jullie om een aantal werkpunten en goede punten van onze Chiro op te noemen. 

Hier zagen we de volgende dingen vaak terugkomen: 



 

 

Werkpunten 

• Orde en onderhoud van de lokalen 

We hebben in de zomervakantie al een grote opruimactie gehouden in de lokalen van 

Zonneburcht en het Pleintje. Tegen de Wafelbak gaat ook het nieuwe sanitair op het Pleintje 

open. Dit zal al een hele verbetering zijn! In de komende jaren zetten we de 

vernieuwingswerken van de lokalen verder. 

• Het programma wijkt soms af van wat in het boekje staat 

Vaak wordt ons boekje al lang op voorhand gemaakt, waardoor de leiding niet meer precies 

in de gaten heeft wat er juist in stond. Op dit punt gaan we dit jaar extra inzetten.  

Sterke punten 

• Groepsgevoel  

Veel ouders schrijven dat hun kinderen zich erg thuis voelen in de Chiro. Dat horen we 

graag! We werken hard aan ons groepsgevoel, met veel activiteiten waar iedereen van jong 

tot oud aan deelneemt. Sfeer verzekerd! 

• Enthousiaste en gemotiveerde leidingsploeg 

De leiding doen inderdaad erg hun best om er iedere zondag een leuke dag van te maken. 

Wat niet direct opvalt, is dat de leiding natuurlijk ook op veel andere momenten met de Chiro 

bezig is. Elke vrijdag wordt er vergaderd op de “LK”, de leiding gaat naar de jeugdraad, 

vergaderingen van het gewest, helpt mee op de parochie enzovoort. Bovendien is het 

onderhoud van het kampmateriaal en de organisatie van evenementen zoals Japtap en de 

Wafelbak een hele klus. Een pluim van de trotse vb’s voor de hele ploeg! 

 

 

Wij communiceren regelmatig via de facebook groep “Chiro Jap Borsbeek” Indien u niet over 

Facebook beschikt graag een mail sturen naar: Chirojap@gmail.be of aan iemand van de 

leiding laten weten. U kan voor info ook steeds terecht op onze site “ Chiro Jap.be”   
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Kalender 

September: 

10 september: startdag  

 

Oktober:  

1 oktober:  vriendjes dag  

8 oktober: dia avond 

Vandaag worden alle foto’s van het kamp geprojecteerd op het pleintje. De ouders zijn 

welkom vanaf 17uur. Er staat ook een leuk caravannetje waar je iets lekker kunt drinken. Die 

chiro duurt van 14u tot 18u/ (voor de jongste) 19uur (voor de oudste). 

 

November: 

18 tot 19 november: wafelenbak 

24 tot 26 november: weekend ribbels, speelclub en rakwi’s 

 

December: 

Start winteruur jongste afdelingen (van 14 tot 17uur) 

 

Februari:  

23 tot 25 februari: groepsweekend 

 

Maart: 

10 maart: tentenfeesten (kipke aan t ’spit ) Je kan s ’middags komen eten of s ’avonds . 

 

Juli:  

9 tot 19 juli: kamp 

20 tot 22 juli oudleidingskamp 

  



 

 

 

 


