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Bonte dagen  

Het is weer zover! De Bonte dagen zijn weer daar. Ook dit 
jaar steken de leden en de leiding een hele show in elkaar 
met als thema ‘Studio 100’. Mis dit spektakel niet en kom 
zeker één van de twee voorstellingen kijken.  

De Bonte avond gaat dit jaar door op 30 april, 2 
voorstellingen op 1 dag. In de namiddag gaan deuren open 
om 13u en start de voorstelling op 13u30. In de avond zijn de 
deuren open vanaf 19u, voorstelling start 19u30.   

We weten graag wie er al dan niet zal schitteren op ons 
podium. Daarom vragen we om een berichtje te sturen naar 
de leiding van uw kind om te laten weten of jouw zoon of 
dochter mee zal doen. Namiddag, avond of beide 
voorstellingen  

Sloepi’s:     Wouter Menten   -    0468 15 80 28                       
Speelclub:   Karin De Vos      -    0488 89 53 08                  
Rakwi:   Floor Van den berghe   -    0471 20 20 94                   
Tito’s:    Nalani Verhaert    -    0484 32 62 39  

De oudste groepen bespreken dit zelf met hun leiding.  

Voor vragen over de Bonte dagen mag je ook altijd een 
berichtje sturen naar de leider of leidster van de groep.  

 
 
 



Een terugblik  
Kaarsen uitdelen 
Na de misviering op kerstavond stond de leiding van onze 
Chiro weer klaar met kaarsen en hun allerbeste wensen aan 
de kerk in Tongerlo. Hopelijk heeft iedereen prachtige 
feestdagen gehad! 
 
Chocomelk en jenever 
Ook dit jaar maakten we chocomelk om het nieuwe jaar in te 
zetten. Ook de ouders konden terecht voor een glaasje 
jenever. Zo kon iedereen de eerste Chirozondag van 2022 
goed inzetten. Wat deed dat deugd om iedereen terug te 
zien! 
 
Ontbijt 
Dit jaar was onze tweede editie van het rafiki-ontbijt. Het was 
weer een succes. Jullie hebben talrijke ontbijtmanden 
besteld, waarvoor we jullie nog eens willen bedanken! Ook 
nogmaals een dikke merci aan onze sponsers! 
 

 



Brand update 
Donaties 
Dankzij jullie deugddoende donaties hebben we een aardig 
bedrag binnengehaald! Heel de leidinsploeg dankt jullie 
daarom met heel ons hart en we hopen binnenkort de eerste 
resultaten van onze vernieuwde lokalen te kunnen tonen! 
 
Pittenzakjesverkoop 
Door de organisatie en verkoop van de pittenzakjesverkoop, 
werden er maar liefst 207 pittenzakjes verkocht! De 
gepersonaliseerde Chiro-pittenzakkenkussentjes konden 
gerealiseerd worden dankzij de rogge van de Beddermolen en 
de zeefdrukken en overige materialen van Textiform. Onze 
grote dank gaat uit naar iedereen die mee geholpen heeft bij 
het kopen en verkopen van deze kussentjes! 
 
Hoe staat het nu? 
Belfor is nu klaar met het wegnemen van de materialen met 
brandschade. Samen met de architecte Laura, de 
Chiroleiding, de BV’s en bereidwillige ouders, worden er 
plannen opgemaakt, aannemers gezocht en offertes 
aangevraagd voor de volgende stappen.  Het hoofddoel is de 
lokalen en belangrijke nutvoorzieningen snel weer 
functioneel te krijgen. Alle hulp is ook hier welkom! Via de 
Facebook-groep, Heropbouw Chirolokalen Tongerlo, polsen 
we naar wie ons kan helpen, vragen we jullie advies en laten 
we weten wat jullie kunnen doen.  
 
Ondanks de situatie doet de leidingsploeg zijn best en 
proberen we nog steeds zoveel mogelijk leuke zondagen te 
organiseren voor de leden! 



Algemene Info  

Gegevens van de leiding  
SLOEPI   
Wouter Menten  0468 15 80 28  Wouter.menten@outlook.com 
Fien Van den berghe 0471 20 26 62 Fien.Vdberghe@hotmail.com 
Charlotte Dierckx 0475 43 26 50 charlottedierckx@hotmail.com 
Pieter Backx 0471 42 56 69 Pieter.backx@gmail.com 
Toon Draulans 0471 72 09 94 Toon.draulans5@gmail.com 
Thys Verlinden 0468 22 68 58 Thysverlinden99@outlook.com 
   
SPEELCUB   
Karin De Vos 0488 89 53 08 Karin.devos@outlook.com 
Guillaume Peeters 0470 02 61 02 Guillaumepeeters10@gmail.com 
Jan Caers 0474 17 27 93 jan.caers@hotmail.com 
Michiel Goos 0475 83 06 64    goosmichiel@icloud.com 
Evert Heylen 0478 35 62 90 heylenevert@gmail.com 
Joren Boeckx 0468 28 43 22 joren.boeckx@outlook.com 
Mila Mertens 0491 07 05 85   mila.mertens@gmail.com 
   
RAKWI   
Floor Van den berghe 0471 20 20 94 floorvandenberghe@hotmail.com 
Alexander Van Neste 0495 68 58 73 alexander.van.neste@telenet.be 
Josse Caers 0471 45 21 233 Josse.caers@gmail.com  
Carsten Verstappen 0471 73 66 844 carstenverstappen01@gmail.com  
Adriaan Heylen 0471 29 48 54 adriaanheylen7@gmail.com  
Hendrik Van 
Kerckhoven 0479 61 52 11 

  
hendrikvankerckhoven@icloud.com  

Lena Cools 0472 57 05 14 lena.cools@hotmail.com  
   
TITO    
Boris  McAlister 0478 32 95 69 mcaliser.boris@gmail.com  
Tijs Beuten 0479 02 65 18 Tijsbeuten@gmail.com  
Joppe Hoes 0468 28 20 32 joppehoes@gmail.com  
Marie Desaever 0491 64 38 99 mariedesaever@hotmail.com  
Linde Ceuppens 0471 54 39 92 linde.ceuppens@hotmail.com  
Nalani Verhaert 0484 32 62 39 nalani.verhaert@outlook.com  
   



 
 

 
 

  

KETI    
Joost Verlinden 0472 03 12 20 Joostve14@hotmail.com  
Karel Menten 0468 10 38 88 karel.menten@hotmail.com  
Rune Dillen 0477 80 91 98 rune.dillen01@gmail.com  
Janne Maes 0492 85 66 96 janne-maes@live.be  
Britt Ceuppens 0477 34 19 70 brittceuppens@icloud.com  
   
ASPI   
Rune Brouwers 0475 41 09 55 rune.brouwers@hotmail.com 
Hedda Van Braeckel 0494 44 75 10 hedda@live.be 
Tuur Cools 0475 41 25 23 tuur.cools@hotmail.be 
Jasper Wynants 0470 09 38 95 Jasper.wynants1@gmail.com 
   



Uniformen  
 

Nog geen Chirobroek of -rok kunnen kopen? Dit kan je 
nog altijd doen door zelf langs te gaan bij De Banier. 
Locaties van de winkels vind je terug via deze link: 
https://www.debanier.be/winkels 
 
Op 27 maart is onze tweede pasdag van het Chirojaar. 
Zet deze datum dus zeker in je kalender als je liever de 
kleren bij ons bestelt. 
 
De kleren die eerder al werden besteld, worden volop 
gewassen en zullen binnenkort af te halen zijn aan de 
chirolokalen! Verdere informatie volgt nog op onze 
website en Facebook-pagina. 



Aspifuif 
 
Door de brand in onze lokalen is een Aspifuif op deze 
moment niet mogelijk, daarom zijn de aspi’s volop aan 
het zoeken naar een leuk alternatief. Verdere info en 
data volgt nog!   
 
 
 
 
 
 

Keti ijssalon 
 
 

In de maand mei organiseren de Keti’s hun Keti-
ijssalon! Exacte datum volgt nog. Op het menu vind je 
een heerlijk assortiment aan ijs en allerlei frisse 
drankjes ten voordele van hun tweedaagse op kamp. 
Kom dus zeker eens langs om  een gezellig babbeltje te 
slagen en om te klinken op de zomer. 
 
Tot dan! 
  



Chirokamp  
 

Dit jaar gaan we op kamp in: Dilsen-Stokkem!  

 
De inschrijvingen voor het kamp zullen via onze website 
verlopen. Vanaf het moment dat de inschrijvingen 
openstaan, zal dit via Facebook en de site meegedeeld 
worden. In de volgende editie van het ‘t Fikske volgt nog 
extra informatie over het Chirokamp in Dilsen-Stokkem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recreatie  



 



Agenda  
» 27 maart: Tweede pasdag 

 

» 2 april: Rafiki x Fenix  
 

             Try-out Fenix  
 

 

» 17 april: GEEN CHIRO 
 

Vrolijk Pasen! 
 

» 24 april: Kwarekkendag 
 

Voormiddag gaan we hier naartoe, namiddag oefenen Bonte Dagen 
 

» 30 april: Bonte dagen  
 

» 1 mei: GEEN CHIRO 
 

» 6-8 mei: Tongelse Dorpsfeesten 
 

» 8 mei: GEEN CHIRO 
 

» 27-29 mei: Ketibivak  
 

» 26 juni: Laatste Chirodag voor de grote vakantie 
 

» 11-21 juli: Chirokamp 
 

» 24-29 augustus: Krinkel (voor Aspi’s en leiding)  
 

           Hierdoor verschuiven de Chirofeesten een week  
 

 

» 2-4 september: Chirofeesten 

 
 
 


