’t Patotterke
Info- en programmaboekje van Chiro Coloma;
verschijnt 3x per jaar – trimester 2
2020-2021

Check zeker onze site en facebook pagina voor
nieuwtjes!

PATOTTERKE TRIMESTER 2

Beste ouders en leden
Het tweede Patotterke van het 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 daar gaat u alle
belangrijke informaties van de chiro.
Groetjes,
De leiding en de vb’s

2

PATOTTERKE TRIMESTER 2

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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Uniform in orde!
Vanaf januari vinden we het belangrijk dat al onze chiroleden in uniform
naar de chiro komen. Truien en t-shirts van Chiro Coloma kan je elke
zondag aankopen bij de leiding. Het rokje of shortje vind je in de Banier
(Onze-Lieve-Vrouwstraat, Mechelen). Doe daar nog effen witte, blauwe,
grijze, zwarte, rode of de nieuwe bonte chirosokken onder en een
paar stevige schoenen en je bent helemaal klaar voor alle mogelijke
avonturen!
Graag doen we ook een oproep voor tweedehands uniformen. Heb je nog
een chirotrui , -t-shirt, -rok en/of -broek liggen die te klein zijn voor de
eigen kroost? Breng ze dan binnen bij de leiding! Zo kan een ander kind er
nog in ravotten! We love to recycle :)
SAMEN bouwen aan CHIRO COLOMA
Jouw steentje bijdragen
Omwille van Covid-19 kunnen we onze jaarlijkse
Colomarkt ten voordele van onze nieuwbouw
niet laten doorgaan. Ondertussen zijn de
bouwwerken al gestart en is jullie steun
nog steeds meer dan welkom. meer info
op de website

Belangrijke data:
Brunch
Ook dit jaar organiseren we een heerlijke brunch die zal doorgaan op 14
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.
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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
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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Hey coolste ribbels!!!
Gelukkig nieuwjaar! Hebben jullie ook zoveel zin om er in het nieuwe jaar
dubbel zo hard in te vliegen? Wij hopen dat jullie een leuke vakantie
hebben gehad, wij hebben alvast superveel zin in het nieuwe chirojaar 😊.
Hieronder vinden jullie wat meer informatie over de zondagen. Tot snel!
10/01: Ribbeljobbeurs
17/01: Detective
24/01: De snoepmachine
31/01: Red de sprookjesboom
07/02: Laddercompetitie
14/02: Ribbelweekend, wij hopen dat het nog door kan gaan 😊
21/02: geen chiro, vakantie
28/02: Help, de kapitein is dood!
07/03: Omgekeerde dag
14/03: brunch, brief volgt
21/03: Olympische Highlandgames
28/03: Samen één!
04/04: geen chiro, vrolijk Pasen!
11/04: geen chiro, vakantie
18/04: geen chiro, vakantie
We hopen dat jullie er elke zondag bij kunnen zijn! Als je toch niet kan
komen, gelieve ons dan iets te laten weten.
Wannes: 0476 06 83 90
Lotte: 0478 24 35 34
Wout: 0487 62 90 30
Enya: 0496 23 15 50
E-mail: ribbels@chirocoloma.be
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Heeeeyyy mega-super-leuke-speelclubbers! Hebben jullie genoten van
de kerstvakantie en leuke cadeautjes gekregen? Wij zeker wel hoor 😉.
Zijn jullie ook klaar voor een trimster met super leuke zondagen? We
hopen om samen met jullie elke zondag mega leuke spelletjes te spelen!
Wij zijn er alvast klaar voor, jullie ook?
10/01: Ridders & prinsessen
17/01: Kijken en gaan
24/01: verhuizen! (neem een schoendoos mee)
31/01: Lappenpop
07/02: MEGA-gezelschapsspelen
14/02: Valentijn <3
21/02: (geen Chiro, vakantie)
28/02: (terug Chiro)
07/03: Eigenwijze olympiade
14/03: (overheerlijke brunch, brief volgt)
21/03: Speelclub baas
28/03: Wij zijn kapot
04/04: (geen Chiro, vrolijk Pasen!)
11/04: (geen Chiro, vakantie)
18/04: (geen Chiro, vakantie)
25/04: (terug Chiro!)
Als je ons wilt bereiken kan je altijd een mailtje sturen naar
speelclub@chricoloma.be of via SMS.
Probeer zoveel mogelijk te komen, dat is leuk voor iedereen! Wanneer je
er toch eens niet kan bij zijn, vergeet ons dan zeker geen berichtje te
sturen.
Veel groetjes van jullie allerleukste leiding,
Tobias, Axel en Caro.
Tobias: 0472/86 73 60
Caro: 0471/37 66 06
Axel: 0471/25 81 05
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Dag stoere rakwi’s,
Wij wensen jullie het allerbeste in het nieuwe jaar. Dat al je jullie wensen
mogen uitkomen. Waarschijnlijk hebben jullie ook veel goede voornemens
voor het nieuwe jaar (waaant: Goed begonnen is half gewonnen!!! J).
Hopelijk hebben jullie toch wat kunnen genieten van deze speciale
feestdagen, maar wij vliegen er nu graag terug in samen met jullie. Wij
hebben er al zin in. Hopelijk jullie ook?
10-01: Valsspelen is ook spelen
17-01: Wat als het nu 20 jaar later was?
24-01: Blus jij alle branden?
31-01: Cowboys tegen indianen
07-02: Wie is de beste rakwi 2.0?
14-02: Boef je rond
21-02: Geen Chiro, krokusvakantie
28-02: Tetri rakwi
07-03: Vertrouwen jullie genoeg op elkaar?
14-03: Brunch, brief volgt
21-03: Leiding tegen leden
28-03: Het probleem van de paashaas!
04-04: Geen Chiro, vrolijk Pasen
11-04: Geen Chiro, paasvakantie
18-04: Geen Chiro, paasvakantie
Als je eens niet kan komen, laat dan zeker iets weten!
e-mail: rakwis@chirocoloma.be
Hannah: 0473 24 65 85
Kitjana: 0473 64 01 42
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Hey allerliefste titootjes! De vakantie is gedaan en wij beginnen er terug
aan. Al is het nog eventjes online, wij kunnen dat aan. Hier zijn alvast de
dingen die jullie leiding voor jullie heeft gepland. Hopelijk zijn jullie er
allemaal bij!
10/01: De leiding daagt jullie uit
17/01: Laat jullie artistieke kunsten zien
24/01: De slimste tito
31/01: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
07/02: Pictionary
14/02: Het dorp wordt wakker
21/02: (geen chiro, vakantie)
28/02: (terug chiro!) mario kart
07/03: Gotta catch ‘em all
14/03: (brunch, brief volgt)
21/03: rummikub
28/03: geocache
04/04: (geen chiro, vrolijk Pasen!)
11/04: (geen chiro, vakantie)
18/04: (geen chiro, vakantie)
Kan je er niet bij zijn? Laat dan op tijd iets weten aan jullie leiding.
Gave Van Eynde: 0486-81 61 61
Joachim Van den Bosch: 0472-03 68 72

9

PATOTTERKE TRIMESTER 2

Beste kespi’s laat ons hopen dat we dit trimester wat meer naar de chiro
kunnen komen. Jullie leiding blijft hopen op nog en prachtig chiro jaar.
Dus wij staan klaar voor er terug elke zondag voor te gaan (als het mag
natuurlijk).
Ondertussen kunnen jullie ingezet worden als hulpleiding bij de kleinste
groepen. Jammer genoeg gaan jullie niet allemaal kunnen komen daarom
gaan de leiding een planning maken om iedereen toch een kans te geven.
Hopelijk tot snel
10/01: kespi’s in leiding
17/01: kespi’s in leiding
24/01: kespi’s in leiding
31/01: kespi’s in leiding
07/02: kespi’s in leiding
14/02: kespi’s in leiding
21/02: geen chiro het is vakantie
28/02: Boef je rond
07/03: We gaan iets verkopen
14/03: (brunch, brief volgt)
21/03: de Olympische speken
28/03: spel kook plezier
04/04: (geen chiro, vrolijk Pasen!)
11/04: (geen chiro, vakantie)
18/04: (geen chiro, vakantie)
Als je niet kan komen ja dan heb je pech. Maar laat het wel weten .
Thierno:

0470082137

Bram:

0470630524
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Contactgegevens leiding
Ribbels
Wannes Halkett
Lotte Van Herck
Enya Brynaert
Wout Sprangers
Speelclub
Tobias
Vanoverschelde
Axel Weins
Caro Monteny
Rakwi
Hannah
Vanoverschelde
Kitijana Huion
Tito
Joachim Van den
Bosch
Gave Van Eynde
Kespi
Thierno Barry
Bram Gooris
Vb
Jos
Slootmaeckers

Witveldstraat 36,
1981 Hofstade
Witveldstraat 26,
1981 Hofstade
Baarbeekstraat 6,
2812 Muizen(Mechelen)
Steppeke 24,
1981 Hofstade
Heuvelstraat 44,
1981 Hofstade
Tervuursesteenweg
75, 1981 Hofstade
Zwijvegemstraat 5,
2812 Muizen (Mechelen)
Heuvelstraat 44,
1981 Hofstade
Boerenkrijgstraat 145,
2800 Mechelen
Leuvensesteenweg
18, 2800 Mechelen
Zelestraat 30,
2800 Mechelen
Karolingenstraat 6,
2812 Muizen
Schorsmolenstraat 53,
2800 Mechelen
Dijkstraat 70, 2800
Mechelen
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ribbels@chirocoloma.be
0476 06 83 90
0478 24 35 34
0496 23 15 50
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
0473 64 01 42
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

