’t Patotterke
Info- en programmaboekje van Chiro Coloma;
verschijnt 3x per jaar – trimester 1
2020-2021

Check zeker onze site en facebook pagina voor
nieuwtjes!

PATOTTERKE TRIMESTER 1

Beste ouders en leden
Hier is ons eerste Patotterke van het nieuwe Chiro jaar. Je kan hier alle
info vinden die je nodig hebt. Indien er toch nog vragen zijn mag je ons
zeker contacteren.
Lees zeker de info op de volgende pagina’s want het eerste trimester gaat
een knaller worden!
Groetjes,
De leiding en de vb’s
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Ter info:
Chiro Coloma website en facebook www.chirocoloma.be
Hierop kan je alle informatie over onze Chiro vinden. Als je een brief zou
verloren zijn, kan je deze ook steeds terugvinden op onze site.
Je kan ook terecht op onze facebook pagina. Vragen en mededelingen in
verband met de Chiro zijn hier steeds welkom.
Je kan ons ook terugvinden op Instagram. Hier posten we enkele leuke
sfeerbeelden van de Chiro. Als je ons wil volgen kan je ons vinden onder
de naam chirocoloma.
Sinds dit jaar hebben we ook een digitale nieuwsbrief om jullie nog beter
op de hoogte te houden van onze activiteiten. Heb je die nog niet
ontvangen? Dan kan je inschrijven via een mailtje naar
info@chirocoloma.be
Chiro Coloma outfit
We vragen om steeds in volledig in uniform aanwezig te zijn op de Chiro.
Dat uniform bestaat uit:

• Sweater met kap, te verkrijgen bij de leiding o Kind:
€15,- o Volw.: €20,-

• T-shirt, te verkrijgen bij de leiding o Kind: €5,- o Volw.:
€10,-

• Chiro rok of broek, te verkrijgen in de Banier (OnzeLieve-Vrouwestraat 34 2800 Mechelen).

• Kousen: Witte, grijze, blauwe, zwarte en rode effen
kousen worden gedragen. De speciale Chiro kousen
mogen natuurlijk ook.
Andere belangrijke zaken
Het rekeningnummer van de Chiro is BE78 0013 6168 4986
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Belangrijke data:
Christus koning
Dit is geen gewone Chirodag. Op 22 november gaat Christus koning
door. Deze dag beginnen we met een misviering, daarna eten we gezellig
frietjes met kip en appelmoes. Om af te sluiten kijken we naar de foto’s
van het kamp.
Het zal wel anders zijn dan de voorbije jaren meer informatie volgt nog.
Brunch
Ook dit jaar organiseren we een heerlijke brunch die zal doorgaan op 7
maart. Meer informatie volgt in een brief die zal worden uitgedeeld op de
Chiro

Klein kamp
Het klein kamp zal dit jaar doorgaan van 30 april tot 02 mei. Verdere
informatie volgt nog.

BBQ
Zoals elk jaar organiseren we een BBQ waarbij we het kampthema
vertellen, uitleg geven over het kamp en natuurlijk gezellig wat eten.
Deze zal doorgaan op 16 mei.

Groot kamp
Het hoogtepunt van elk Chiro jaar en een schat aan herinneringen is het
groot kamp. We houden een volledig tentenkamp (zowel slapen, spelen,
koken als eten doen we in tenten).
Datum van het groot kamp:
Onder voorbehoud van de coronamaatregelen
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Rakwi, tito en kespi: 18 tot 28 juli
Ribbel en speelclub: 21 tot 28 juli
Voorkamp: 15 tot 17 juli
Nakamp: 29 juli
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Leer je leiding kennen
Ribbels
Naam: Wout
Sprangers
Geboortedatum:
19/10/2003
Studie: Multi Media
Aantal jaar leiding:
1ste jaar
Favoriete chirospel:
Dikke Bertha
Beste chiroherinnering:

Naam: Lotte Van
Herck
Geboortedatum:
27/5/2003
Studie: LatijnWetenschappen
Aantal jaar leiding:
1ste jaar
Favoriete chirospel:
Ontrouwe echtgenoot
Beste chiroherinnering: De
eerste keer vuurwacht
vond ik super!

6

Naam: Wannes Halkett
Geboortedatum:
27/9/2002
Studie: leerkracht
economie-geschiedenis
Aantal jaar leiding:
2de jaar
Favoriete chirospel:
Viervakkenspel
Beste chiroherinnering: Een
slaapplaats zoeken op
tweedaagse
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Speelclub
Naam: Axel Weins
Geboortedatum:
15/7/2002
Studie:
Restaurant/Keuken
Aantal jaar leiding: 2de
jaar
Favoriete chirospel:
Dikke Bertha
Beste chiroherinnering:
Tweedaagse

Naam: Caro Monteny
Geboortedatum:
29/01/2003
Studie: WetenschappenWiskunde
Aantal jaar leiding:
1ste jaar
Favoriete chirospel:
Hondenhok
Beste chiroherinnering: Toen we
als rakwi bekentocht
deden op kamp en onder
een prikkeldraad moesten
kruipen en we op
bepaalde plekken
moesten zwemmen
omdat het zo diep was!

7

Naam: Tobias
Vanoverschelde
Geboortedatum:
7/9/2002
Studie: Sociologie
Aantal jaar leiding: 2de
jaar
Favoriete chirospel:
Levende stratego
Beste chiroherinnering: Skavakken
zoeken in het bos
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Rakwi’s
Naam: Hannah
Vanoverschelde
Geboortedatum: 6/5/2000
Studie: Orthopedagogie
Aantal jaar leiding: 5de jaar
Favoriete chirospel:
Vleeshoop
Beste chiro-herinnering: Op
tafel dansen in het
leidingslokaal.

Tito’s
Naam: Joachim Van den Bosch
Geboortedatum: 6/5/2000
Studie: Lerarenopleiding Secundair
Onderwijs (fysica-wiskunde)
Aantal jaar leiding: 5de jaar
Favoriete chirospel: Nachtspel
Beste chiro-herinnering: Al draaiend
naar de sterren kijken. Pas een paar
seconden later besefte ik dat dat geen
goed idee was en belandde ik al snel op
de grond (sorry, Sara)

8

Naam: Gave Van Eynde
Geboortedatum: 14/5/2000
Studie: Schilder/Decoratie
Aantal jaar leiding: 4de jaar
Favoriete chirospel: Viervakkenspel en
Platte Jan
Beste chiro-herinnering: Keitrots zijn
dat ik geen kapotte luchtmatras bij had.
Na de eerste nacht merkte ik dat er wel
een gat in zat.
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Kespi’s
Naam: Bram Gooris
Geboortedatum: 6/5/1998
Werk: Retail Partners Colruyt Group
Aantal jaar leiding: 6de jaar
Favoriete chirospel: Dikke Bertha
Beste chiro-herinnering: In het
donker door een wei lopen om een
pakketje te gaan halen op hooibalen
en daarna naar het mooie zicht
kijken.

Naam: Thierno Barry
Geboortedatum: 21/6/1999
Studie: Systeem en Netwerk beheer
Aantal jaar leiding: 4de jaar
Favoriete chirospel: 1-2-3-Piano
Beste chiro-herinnering: het
leidingspel in Opont toen we twee
uur vroeger dan het ander team op
het terrein aankwamen 😊

Onze Volwassen Begeleiders
Onze chiro heeft twee Volwassen Begeleiders, kortweg VB’s. Chiro
Nationaal vindt het belangrijk dat zij er zijn. Onze VB’s nemen
verschillende taken op. De VB’s zijn in de eerste plaats een ruggensteun
voor de leidingsploeg: ze zijn er om advies te geven en om een
‘volwassen’ perspectief te bieden. Ze zijn ook een luisterend oor wanneer
het even moeilijk gaat. Onze VB’s willen ook inspireren en aanmoedigen:
het vraagt een groot engagement om je elke week in te zetten voor de
Chiro en een pluim op je hoed kan soms deugd doen! En tot slot zijn onze
VB’s er ook om een brug te zijn tussen ouders en leiding: geen enkele
vraag is te zot om te stellen aan onze VB’s!!! Leer ze hieronder kennen!
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VB Jos
Foto

Volledige naam

Joris Slootmaeckers

Geboortedatum

08/10/1983

Woonplaats

Mechelen

Job

Mobiliteitsdeskundige

Chiroverleden

Favoriete quote

Vrijwilliger en sympathisant sinds 2003
Keukenploeg 2012 tot
2016 VB sinds 2016
Het moet ni goe zijn als het maar veel is

Lievelingseten

Mosselen met frietjes

Beste manier om
weekend te
beginnen
Op mijn bucketlist
staat nog

Een terrasje in de zon

Beste uitvinding ooit

Afwasmachine

Dit wilde ik als kind
worden

Vuilnisman of uitbater van een tankstation

Ik word slecht
gezind van

Mensen die altijd alles beter weten

Ik krijg energie van

De zon en frisse berglucht

Fietsen naar de Noordkaap
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VB Eef
Foto

Volledige naam

Eef Stevens

Geboortedatum

23/10/1978

Woonplaats

Mechelen

Job

Volwassenenonderwijs

Chiroverleden

spelend lid van 6 tot 17 jaar / leiding van 17 tot 23
jaar bij tito’s, aspi’s en speelclub / sympathisant van
23 tot 33 jaar / VB van 33 tot 38 jaar / opnieuw
sympathisant van 38 tot 41 jaar / opnieuw VB vanaf
41 jaar

Favoriete quote

ik ben blij dat je in mijn team zit / als het goed is,
zeggen we het ook

Lievelingseten

aardbeien, bloemkool met witte saus, sushi, frietjes,
RIJSTPAP
knuffel van dochter Pippa, kopje koffie en krant
lezen

Beste manier om
weekend te
beginnen
Op mijn bucketlist
staat nog
Beste uitvinding
ooit
Dit wilde ik als kind
worden
Ik word slecht
gezind van
Ik krijg energie van

Alle hoofdsteden van Europa bezoeken
GPS
Circusartiest of cameravrouw
Insecten
Spelende kinderen en goeie muziek
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Hey liefste ribbels!!!
Hopelijk hebben jullie genoten van de zomervakantie en hebben jullie zin
om van elke zondag een feestje te maken. Wij hebben er in ieder geval al
heel veel zin in 😊 Hieronder zien jullie wat we allemaal gaan doen in het
eerste trimester. Voor het tweede trimester hebben we alvast ons
weekend gepland van 12 tot 14 februari. Zet het alvast in jullie agenda
zodat alle ribbels er zeker bij kunnen zijn!
06/09: Overgang
13/09: Vriendjesdag
20/09: Schattenjacht
27/09: Legerdag
04/10: Op avonturentocht
11/10: Help de piraat
18/10: Geheime boodschap
25/10: Fluokapje
01/11: Geen chiro ☹
08/11: Red de sprookjesboom
11/11: Sint-Maarten zingen (brief volgt)
15/11: Koning van Katoren
22/11: Christus Koning (brief volgt)
29/11: Dozenfabriek, nemen jullie zelf een kartonnen doos mee naar de
chiro?
01/12: Indianenspel
06/12: Sinterklaas komt!
13/12: Het grote zintuigenspel
20/12: Geen chiro ☹
27/12: Geen chiro ☹
03/01: Geen chiro ☹
10/01: Terug chiro! Ribbeljobbeurs
We hopen dat jullie er elke zondag bij kunnen zijn! Als je toch niet kunt
komen, gelieve ons dan iets te laten weten.
Wannes: 0476 06 83 90

Lotte: 0478 24 35 34 Wout: 0487 62 90 30

E-mail: ribbels@chirocoloma.be
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Heeyyyy stoere speelclubbers! vonden jullie die vakantie nu ook niet
veel te lang en te saai? Wij ook niet 😊, maar gelukkig betekent het begin
van een nieuw schooljaar ook het begin van een nieuw chirojaar! Ook dit
jaar gaan we ons weer superhard amuseren, ondanks alle maatregelen:
we kunnen dit samen aan! Tot snel, hieronder vinden jullie wat meer
informatie over de zondagen.
PS: Zet trouwens het weekend van 30/10 tot 1/11 al in jullie agenda!
06/09 Overgang
13/09 Vriendjesdag (breng allemaal je vriendjes mee naar de chiro!)
20/09 Verfje hier, verfje daar, ons lokaal is helemaal klaar!
27/09 Paint Wars
04/10 Leiding versus Leden
11/10 Wat, waar en waarmee?
18/10 Geen chiro, leidingsweekend
25/10 De geheime boodschap
30/10-01/11 !!Speelclub-WEEKEND!! (brief volgt)
08/11 Lappenpop
11/11 Sint-Maarten zingen (brief volgt)
15/11 Kijken en gaan
22/11 Christus Koning (brief volgt)
29/11 De astronautenacademie
01/12 Verhuizen!
06/12 Sinterklaas
13/12 Kerstfeestje / boefje-rond (laat een plaatsje vrij in je buik)
20/12 + 27/12 + 03/01 Geen chiro ☹
10/01 Ridders en Prinsessen
Als je ons wilt bereiken kan je altijd een mail sturen via
speelclub@chirocoloma.be of via
Wij hebben er alvast superveel zin in en we hopen dat voor jullie hetzelfde
geldt! Probeer zo veel mogelijk te komen, dat is leuker voor jullie, voor
ons en voor de groep!
Chirogroetjes,
Axel, Caro, Tobias
Axel: 0471 25 81 05
Tobias: 0472 86 73 60
Caro: 0471 37 66 06
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Hey coole rakwi’s,
Na een lange en toch wel speciale vakantie is het spijtig genoeg terug tijd
om naar school te gaan. Hopelijk hadden jullie een bangelijke vakantie en
zijn jullie helemaal uitgerust voor het nieuwe Chirojaar. Wij zijn alvast
helemaal uitgerust en klaar voor een fantastisch jaar. Hier vinden jullie
wat we allemaal gaan doen in het eerste trimester. Ik heb er al heel veel
zin in. Hopelijk jullie ook?
Vergeet zeker je mondmasker niet aan te doen als je naar de chiro
komt.
06-09: Overgang
13-09: Vriendjesdag
20-09: ABC-spel
27-09: De vierkante tafel
04-10: Rakwi pursuit extreme
11-10: Wat je zelf doet, doe je beter
18-10: Cowboys tegen indianen
23/24/25-10: Weekend (brief volgt)
01-11: Geen Chiro, herfstvakantie
08-11: Valsspelen is ook spelen
11-11: Sint-Maarten zingen! (brief volgt)
15-11: Rara, wie komt er vandaag?
22-11: Christus Koning (brief volgt)
29-11: Wie is de beste rakwi?
01-12: Tetri rakwi
06-12: Sinterklaas komt!
13-12: Kerstfeestje (Neem allemaal je favoriete gezelschapsspel mee!)
20-12: Geen Chiro, kerstvakantie
27-12: Geen Chiro, kerstvakantie
03-01: Geen Chiro, kerstvakantie
10-01: Terug Chiro
Als je eens niet kan komen, laat dan zeker iets weten!
rakwis@chirocoloma.be
Hannah: 0473 24 65 85
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Zijn jullie er klaar voor? 3 2 1 GO!
We maken er samen een knallende start van, en we laten IEDEREEN zien
dat wij echt wel de coolste tito groep zijn die er bestaat!
Vergeet zeker je mondmasker niet aan te doen als je naar de chiro
komt.
06/09 overgang
13/09 vriendjesdag
20/09 teambuilding
27/09 scheerschuimspel
04/10 kampopleiding
11/10 laddercompetitie
18/10 Boef je rond
25/10 Weirdolympics
01/11 geen chiro herfstvakantie
08/11 Capture the flag
11/11 Sint-Maarten zingen
15/11 Survival of the fittest
22/11 christus koning
29/11 snoepjedverkoop
06/12 sinterklaas en roetpiet
13/12 avondvergadering: kerstfeestje
20/12 geen chiro kerstvakantie
27/12 geen chiro kerstvakantie
03/01 geen chiro kerstvakantie
Als je niet kunt komen, pech!
Maar laat wel iets weten 😉
Joachim: 0472 03 68 72
Gave: 0486 81 61 61
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Hallooo beste kespi’s wij hebben er alvast super veel zin in hopelijk jullie
ook. Wij gaan er dit jaar en te gek jaar van maken dus probeer zoveel
mogelijk aanwezig te zijn om de te gekke zondagnamiddag.
Vergeet zeker je mondmasker niet aan te doen als je naar de chiro
komt.
06/09 overgang
13/09 vriendjesdag
20/09 de aspi klas
27/09 VLAGGENSTOK VLAGGENSTOK
04/10 balkje hier balkje daar
11/10 STADSSPEL
18/10 TEAMBUILDING!!!!
25/10 DE RONDE DAG
01/11 geen chiro herfstvakantie
08/11 WE GAAN ZELF LEIDING GEVEN
11/11 sint-maarten zingen (Brief volgt)
15/11 LEIDING AAN JE EIGEN GROEP !
22/11 christus koning (Brief volgt)
29/11 we gaan iets verkopen
06/12 (avondvergadering) de sint komt op bezoek
13/12 (avondvergadering) WAAR IS DAT FEESTJE !!!!
20/12 geen chiro kerstvakantie
27/12 geen chiro kerstvakantie
03/01 geen chiro kerstvakantie
Als je niet kan komen ja dan heb je pech natuurlijk maar laat het wel
weten
Thierno:0470082137
Bram:0470630524
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Contactgegevens leiding
Ribbels
Wannes Halkett
Lotte Van Herck
Wout Sprangers
Speelclub
Tobias
Vanoverschelde
Axel Weins
Caro Monteny
Rakwi
Hannah
Vanoverschelde
Tito
Joachim Van den
Bosch
Gave Van Eynde
Kespi
Thierno Barry
Bram Gooris
Vb
Jos
Slootmaeckers
Eef Stevens

Witveldstraat 6,
1981 Hofstade
Witveldstraat 36,
1981 Hofstade
Steppeke 24,
1981 Hofstade
Heuvelstraat 44,
1981 Hofstade
Tervuursesteenweg
75, 1981 Hofstade
Zwijvegemstraat 5,
2812 Muizen (Mechelen)
Heuvelstraat 44,
1981 Hofstade
Leuvensesteenweg
18, 2800 Mechelen
Zelestraat 30,
2800 Mechelen
Karolingenstraat 6,
2812 Muizen
Schorsmolenstraat 53,
2800 Mechelen
Dijkstraat 70, 2800
Mechelen
Dennenstraat 62,
2800 Mechelen
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ribbels@chirocoloma.be
0476 06 83 90
0478 24 35 34
0487 62 90 30
speelclub@chirocoloma.be
0472 86 73 60
0471 25 81 05
0471 37 66 06
rakwis@chirocoloma.be
0473 24 65 85
titos@chirocoloma.be
0472 03 68 72
0486 81 61 61
kespis@chirocoloma.be
0465 43 59 60
0470 63 05 24
info@chirocoloma.be
0497 82 84 89
0479 21 47 87

