
Beste leden en ouders, 

Een nieuw Chirojaar staat weer voor de deur. Wij laten ons niet 
tegenhouden door corona en vliegen er 13 september in! 

Om rekening te kunnen houden met de maatregelen spreken wij op het 
fort van Borsbeek (Fort 3) om 14u af . We verzamelen aan de ingang 
van het fort bij de hondenweide. Wij vragen aan alle ouders om een 
mondmasker te dragen en aan de leden boven 12 jaar er één mee te 
nemen. 

De zondagen zullen vanaf nu tot eind december voor alle afdelingen van 14u tot 18u doorgaan. Dit 
betekent dus dat alle oudste groepen momenteel niet meer op de Chiro eten. Wij raden aan dat elk 
lid een vieruurtje meeneemt om de Chirodag door te komen. Vanaf de Rakwi’s is het verplicht elke 
zondag een uniform te dragen. Het uniform bestaat uit T-shirt en short/rok, deze kunt u verkrijgen in 
De Banier in Antwerpen of u kan bij ons eens horen voor tweedehandskledij. 

Het belooft een uitzonderlijk jaar te worden. Dit jaar zitten wij met een kleine leidingsploeg en om 
ervoor te zorgen dat onze leden een fantastische zondag kunnen beleven hebben wij de groepen een 
beetje hervormd.  In de plaats van vijf afdelingen (Ribbels, Speelclub, Rakwi, Tito’s en Ketiranten) zijn 
er nu vier en die zien er zo uit. 

• De allerjongste zijn de Jappies. Kinderen geboren in 2014-13-12. 
• Daarna komen de Rakwi’s. De kwajongens en -meisjes komen uit 2011-10-09. 
• Hierop volgend komen de Keto’s. Dit zijn kerels en grieten uit 2008-07-06. 
• En als laatste hebben we onze oudste groep, de Aspiranten. Deze bende is van het jaar 2005-

04-03. 

Wij hebben de lokalen zo verdeeld dat de afdelingen niet met elkaar in contact komen en dat we de 
limiet van 50 mensen kunnen respecteren. Om de zondag te beginnen verzamelen we niet meer samen 
op ’t Pleintje in de Schanslaan maar worden de Keto’s en Aspiranten om 14u op ’t Pleintje verwacht 
en Jappies en de Rakwi’s op Zonneburcht. Met uitzondering van de eerste zondag. 

Inschrijven kan via de link die u kan terugvinden op de website chirojap.be. Het lidgeld bedraagt €35 
en mag gestort worden op het rekeningnummer BE32 7775 9740 5902 met vermelding van de naam 
en de afdeling van het lid. Wij vragen dit zo spoedig mogelijk in orde te brengen zodat wij zaken in 
verband met de Chiroverzekering van uw kind kunnen regelen. Lidgeld betalen is niet hetzelfde als 
inschrijven! De inschrijving is pas compleet als u het lidgeld heeft betaald en de link heeft ingevuld. 

Net zoals vorige jaren kan je de Enthousiast terug vinden op onze website, via mail 
Chiro.jap@gmail.com en delen wij deze ook in onze Facebookgroep. Sinds dit jaar hebben wij ook twee 
nieuwe veebee’s (volwassenbegeleiding) Sanne Schalbroeck en Yoran Pedros. Voor vragen kan u altijd 
bij hen terecht of bij de groepsleiding Morane De Mulder en Lise Roose. 

 Steun Chiro Jap Borsbeek via leuksteuntje.be. Wanneer je als sympathisant je MAKRO-klantenkaart 
linkt aan onze vereniging, krijgen we 3% van je totale aankoopbedrag telkens je bij MAKRO gaat 
winkelen. Op die manier bouwen we MAKRO-shoptegoed op. Daar kunnen we bijvoorbeeld nieuw 
materiaal mee aankopen of een event organiseren. Dragen jullie ook jullie steentje bij?  

Graag geven wij u ook nog een kalender met enkele belangrijke data voor het komende jaar.  

Wij willen er een topjaar van te maken en hebben er alvast zin in, wij hopen jullie ook! Tot 13 
september!  



Groetjes De leidingsploeg 

Enkele belangrijke data 

Startdag 

13 september 2020 

Vriendjesdag 

27 September 2020 

Dia-avond 

4 oktober 2020 

Wafelenbak 

14 en 15 november 2020 

Weekend Jappies & Rakwi’s 

11-12-13 december 2020 

Tentenfeesten 

27 februari 2021 

Groepsuitstap 

27 juni 2021 

Kamp 

13 - 23 juli 2021 

Kamp Jappies  

15 – 23 juli 2021 

Oudleidingskamp Meisjes 

9-10-11 juli 2021 

 

 

 

 


