Chirowietje 1

Jaarwerking 2022-2023

Woordje van de redactie
Na een fantastisch kamp zijn wij helemaal klaar om er weer opnieuw in te vliegen. Een
nieuw jaar betekent ook een nieuwe leidingsploeg… Spannend! maar vooraleer wij
starten willen wij graag nog eens onze leiding bedanken die ons verlaat. Dikke merci
Matties, Luna, Kobe, Koave, Wout en Lars voor jullie jarenlange inzet. Ook willen wij
graag nog eens de kookploeg bedanken voor al de lekkere maaltijden op kamp. En
natuurlijk Berten, dikke merci voor die jarenlange inzet!
Nu dit gezegd is zijn wij klaar om te starten aan dit mooie nieuwe jaar! Wij zien het
alvast helemaal zitten. Hopelijk jullie ook.
Oja, en niet te vergeten… Bij een nieuw werkjaar hoort natuurlijk ook een nieuwe
redactie. Dit jaar nemen Stiene, Lune en Lotte de rol op zich van redactie.
Tot zondag!
Lieve groet,
de redactie

Woordje van de hoofdleiding
Hey iedereen!!
hier zijn we dan... we staan te popelen om aan het chirojaar te beginnen.
Dit jaar gaan we met 3 aan de slag: Kuypers, Annabel en Elsie.
Na ons mega tof kamp en paar weekjes geen chiro meer mogen we
jullie terug verwelkomen de zondag hier in de chiro.
Zoals vorig jaar zijn we weer met een hele grote bende die jullie iedere
zondag plezier zullen geven. Dat is verzekerd!
Zijn er problemen, zit je met iets, heb je vragen,.... aarzel dan niet en
contacteer eerst de eigen leiding van je groep of stuur ons een berichtje,
spreek ons aan, mail ons,...
We staan voor jullie open.
Je kan ook nog heel de maand september bij ons terecht om uw kind in
te schrijven vanaf 13u-14u en van 16u45-17u30.
Wilt u daarna je kind nog inschrijven spreek dan gerust iemand van de
leiding hierover aan!
Neem er ook al je agenda bij want op 31 juli tot 10 augustus 2023 is ons
volgend kamp!! joepie
Laat het aftellen maar beginnen☺️

❤️

Grtjes
Jullie lieve hoofdleiding
Annabel,Kuypers en Elsie

Elsie: 0473/63/5770 elsierenier24@gmail.com
Annabel: 0499 /75/4499 annabel.vandamme03@gmail.com
Kuypers: 0492/50/2994 Maxim.kuypers2@gmail.com

Woordje van de vb’s
Schip Ahoy!
Wij zijn Asany Dehullu, Marieke Goemaere en Frederik Lambrecht. Ooit hebben we
zelf in de chiro of jeugdbeweging gezeten. Onze kinderen zijn nu lid van Chiro
Speratoker en er zijn er zelfs die al meedraaien in de leidingsploeg .
Omdat deze Chiro ons al vele jaren nauw aan het hart ligt, kozen we er voor om als
volwassen begeleider mee te varen met de gloednieuwe leidingsgroep.
Samen met deze enthousiaste jonge bende willen we de zee in gaan.
We zullen dezelfde koers varen als de groep maar we gaan nooit de koers bepalen.
De leiding is verantwoordelijk voor het stuur en de zeilen. Zij maken uit welke richting
hun schip vaart. Als vb’s varen we mee op al hun spannende tochten.
Vb’s geloven ten volle in hun bemanning.
Terwijl de crew druk bezig is op het dek kijken wij van op afstand toe. We houden
een oogje in het zeil en zullen wel eens zaken opmerken die de bemanning, omdat
ze druk aan het werk zijn, misschien over het hoofd zien.
Dan is het aan ons om er voor hen te zijn…om nuttige informatie door te sturen,hen
te helpen. Maar zeker ook als een luisterend oor of om de goede groepssfeer te
stimuleren.
Op elk moment staan wij voor hen klaar. We laten de crew niet in de steek!
Zij zijn het die het stuur bijstellen of het stuur omdraaien.
Vol vertrouwen stappen wij als vb’s de boot op en geloven we in de richting die de
bemanning bepaald.
Het wordt alvast een avontuurlijke reis! Daar gaan we dan…

Afdelingen
Speelclub: 1ste & 2de leerjaar
Sloepoen: 3de & 4de leerjaar
Rakwi: 5de & 6de leerjaar
Tito: 1ste & 2de middelbaar
Keti: 3de & 4de middelbaar
Aspi: 5de middelbaar
Mini’s: 3de kleuter

Speelclub
Hyehye allemaal,
Hier zijn we weer met een gloednieuw chirojaar! Ik hoop da jullie da allemaal een
bikke zien zitten! Wij alvast wel hoor.
We hebben al mega veel en super zotte spellekes voorzien vo jullie! Jaja tword e
chic jaar wi vo jullie! We willen alle nieuwe kindjes van de Chiro een grote welkom
wensen en we weten da je hier de tijd van jullie leven zult hebben. Jullie gaan hier
veel nieuwe vriendjes maken, daar zijn we zeker van!
Papa Clicque en Mama Lotte en fien zullen goed voor jullie zorgen hoor!
We zien der nu al naar uit naar het bere chice jaar!
Dadadaaaa
Groetjes
Fien, Clicque en Lotte
Telefoonnummers:
Aaron Clicque: 0474/ 62 70 74
Fien Soete: 0468/ 30 41 85
Lotte Vereecke: 0468/ 43 18 06

Dag allemaal Fien
Naam: Fien
Bijnaam: Soete
Leeftijd: 18 jaar
Geboortejaar: 2004
Aantal jaar in de chiro: 13 jaar
Aantal jaar leider: 2de jaar
Welke afdeling geef je leiding aan: Speelclub
Favoriete kleur: Muntgroen
Studierichting: Kinderzorg
Favoriete spelletje: Boer en Zwin
Lievelingsmaaltijd: STOVERS!!!!
Favoriete liedje: Dit is wat mijn mama zei - Metejoor
Ik heb een oogje op:...
Hobby’s: CHIRO en turnen
Favoriete jaar als lid: Aspi
Beste mop die je kent: Geen
Dit staat op mijn bucketlist: Niets
Wat zou ik doen met 10 miljoen: Sparen

Dag allemaal Lotte
Naam: Lotte Vereecke
Bijnaam:/
Leeftijd: 16
Geboortejaar: 2005
Aantal jaar in de chiro: 10
Aantal jaar leider: Dit jaar 1ste jaar
Welke afdeling geef je leiding aan?: Speelclub
Favoriete kleur: Geel
Studierichting: Handel
Favoriete spelletje: Bim-Bam-Boela
Lievelingsmaaltijd: Kaaskroketjes van de mama
Favoriete liedje: K3 liedjes!!!!
Ik heb een oogje op: /
Hobby’s: CHIROOOOOOO
Favoriete jaar als lid: Aspi

😊

Beste mop die je kent: Ik ken geen goeie mopjes
Dit staat op mijn bucketlist: Reis naar Ghana
Wat zou ik doen met 10 miljoen? Misschien een feestje bouwen en mijn geld op
doen?...

Dag allemaal aaron
Naam: Aaron Clicque
Bijnaam: Klikke
Leeftijd: 18
Geboortejaar: 2003
Aantal jaar in de chiro: wordt nu mijn 14de jaar
Aantal jaar leider: 3de jaar
Welke afdeling geef je leiding aan: Speelclub
Favoriete kleur: Pastel roze
Studierichting: Bachelor Agro- en Biotechnologie, afstudeerrichting dierenzorg
Favoriete spelletje: dode vis
Lievelingsmaaltijd: Veggie Spaghetti
Favoriete liedje: Ongewoon (Pommelien Thijs)
Ik heb een oogje op:
Hobby’s: Chiroooooooo
Favoriete jaar als lid: 1ste jaar keti
Beste mop die je kent: Wat is groen en kan skiën? Een skiwi
Dit staat op mijn bucketlist: wereldreis met vrienden
Wat zou ik doen met 10 miljoen:Deel geven aan kom op tegen kanker en met de rest
een oude hoeve/boerderij kopen en renoveren

Speelclubplanning 1ste trimester

11/09: startdag
18/09: bob de bouwer
25/09: harde plein spelen
2/10: Olympische spelen
9/10: Piet piraat spelen
16/10: Open chiro dag
23/10: dobbelsteen spel
30/10: Marginale spelen
6/11: karrekoers
13/11: kunst spelen
20/11: heksen spelen
27/11: chef koks spelen
4/12: sinterklaas
11/12: oma en opa spelen
18/12: kerstfeestje

Sloepoen
Hallooooo lieve, coole, alleleuksteeeeee sloepoentjes.
Hier voor het eerst jullie nieuwe leiding aan het woord, hoho we hebben er
zin in zeg!
Zoals jullie zien staat de planning vol leuke activiteiten, we hopen dat jullie
elke zondag met 1000 aanwezig zullen zijn. Neem maar al jullie vriendjes
mee zodat ze zien hoe leuk het wel nie is bij de sloepoen.
We zien het alvast helemaal zitten, hopelijk jullie ook!!!
Dit wordt het sjeikste chirojaar ooit.
Schrijf alvast het hoogtepunt van het jaar in jullie agenda: 31 juli- 10
augustus gaan we op kamp, woooohooo.
Tot zondag!!!
Groetjes, de sloepoen leiding.

Dag allemaal Annabel
Naam: Annabel
Bijnaam: Anna
Leeftijd: 19
Geboortejaar: 2003
Aantal jaar in de chiro: 12
Aantal jaar leider: Nu 3de jaar
Welke afdeling geef je leiding aan: SLOEPOEEEEEEN
Favoriete kleur: Rood
Studierichting: Logopedie
Favoriete spelletje: Vlaggenroof extra extreem
Lievelingsmaaltijd: Balletjes in tomatensaus, mmmmmm
Favoriete liedje: Alles van Tourist LeMC
Ik heb een oogje op: Mijn liefje, hihi
Hobby’s: Chiro!!
Favoriete jaar als lid: Keti
Beste mop die je kent: Jelle Fermaut
Dit staat op mijn bucketlist: Een wereldreis maken.
Wat zou ik doen met 10 miljoen?
Feestje met heel de chiro, wooohooooo

Dag allemaal Jens
Naam: Jens Goemaere
Bijnaam: Jenske Dak
Leeftijd: 16
Geboortejaar: 2005
Aantal jaar in de chiro: 12
Aantal jaar leider: 1ste jaar
Welke afdeling geef je leiding aan: Sloepoen
Favoriete kleur: Haar van Clicque
Studierichting: hout/ Advocaat in bijberoep
Favoriete spelletje: Boer en zwin
Lievelingsmaaltijd: Worst
Favoriete liedje: Beroepsslaapkamerdeure
Ik heb een oogje op: Clicque (Zin oar)
Hobby’s: Pitre drinkn
Favoriete jaar als lid: Aspi
Beste mop die je kent: Clicque zin oar
Dit staat op mijn bucketlist: twoppe zin me Clicque
Wat zou ik doen met 10 miljoen: Twoppe zin me Clicque en na de coiffeur gaan
achter tzeste oar

Dag allemaal Imke
Naam: imke debruyne
Bijnaam: /
leeftijd: 19 jaar
Geboortejaar: 2003
Aantal jaar in chiro: 4
Aantal jaar leider: 2
Welke afdeling geef je leiding aan: sloepoen
Favoriete kleur: blauw
Studierichting: haarzorg
Favoriete spelletje: Snapchat tocht
Lievelingsmaaltijd: frietjes
Favoriete liedje: ongewoon van pommelien thijs
Ik heb een oogje op: /
Hobby’s: chiro
Favoriete jaar als lid: aspi
Beste mop die je kent: /
Dit staat op mijn bucketlist: geen idee
Wat zou je doen met 10 miljoen : /

Sloepoenplanning 1ste trimester

11/09: Dobbelsteenspel
18/09: Maffia
25/09: Schotse spelen
02/10: Reis rond de wereld
09/10: Wie is de sterkste sloepoen?
16/10: Open chirodag
23/10: mini-chefkok spel
30/10: oma en opa spelen
06/11: karrekoers
18/11: we zijn anders spelen
20/11: laddercompetitie
27/11: Superheldenspelen
04/12: sinterklaasje
11/12: Suiker-zout spelen
18/12: kerstfessa
25/12: geen chiro
31/12: geen chiro

Rakwi

Yeeeeeeet,
Hier zijn jullie nieuwe leiders voor het rakwi jaar 2022-2023

jullie hebben dikke

chance want zijn de tofste van heel de bende
. Maak kennis met Billy, Goemaere,
Hailey, Hanne en Fleur. Samen maken we dit jaar onvergetelijk!
Al een beetje kunnen bekomen van het chirokamp? Want zet jullie al maar klaar voor
een mega vet nieuw chirojaar!! Wij zijn er alvast klaar voor.
Er zijn weer allerlei
nieuwe activiteiten gepland. Denk maar aan sinte maarten, karrekoers, sinter klaas……
En niet te vergeten ook de zondagen zijn vol gepland met leuke spelletjes. Dus smeer
maar junder kitten in want we gaan zwien deur de bjèten joagen!

Dag allemaal Hanne
Naam: Hanne Lambrecht
Bijnaam: /
Leeftijd: 17 jaar
Geboortejaar: 2005
Aantal jaar in de chiro: 12de jaar
Aantal jaar leider: 1ste jaar
Welke afdeling geef je leiding aan?: Rakwi
Favoriete kleur: pastel kleuren
Studierichting: gezondheid en welzijnswetenschappen
Favoriete spelletje: harde pleinspelen
Lievelingsmaaltijd: ovenschotel
Favoriete liedje: vluchtstrook
Ik heb een oogje op: niemand
Hobby’s: Chiro
Favoriete jaar als lid: aspi
Beste mop die je kent: Wat zegt een smurf als hij tegen een boom loopt? Ohnee weer
een blauwe plek
Dit staat op mijn bucketlist: reizen
Wat zou ik doen met 10 miljoen? shoppennn

Dag allemaal Hailey
Naam: Hailey Volckaert
Bijnaam: gesgjitte/volckaert
Leeftijd: 17j
Geboortejaar: 2005
Aantal jaar in de chiro: 5 jaar
Aantal jaar leider: start 1ste jaar
Welke afdeling geef je leiding aan?: rakwi’s
Favoriete kleur: pastelkleurtjes
Studierichting: verzorging
Favoriete spelletje: boer&zwin
Lievelingsmaaltijd: cordon blue, appelmoes, puree & mayooo
Favoriete liedje: jupiler
Ik heb een oogje op: jenskedak
Hobby’s: slapen
Favoriete jaar als lid: Aspi
Beste mop die je kent: werken
Dit staat op mijn bucketlist: jelle fermaut butn smitn xx
Wat zou ik doen met 10 miljoen? Zara opkopen <33

Dag allemaal Billy
Naam: Lucas Dejonghe
Bijnaam: Billy
Leeftijd: 18
Geboortejaar: 2004
Aantal jaar in de chiro: 13 jaar
Aantal jaar leider: 2 jaar
Welke afdeling geef je leiding aan?: Rakwi
Favoriete kleur: blauw
Studierichting: Houtbewerking
Favoriete spelletje: vak rugby
Lievelingsmaaltijd: stutn me prepare
Favoriete liedje: stutn me prepare
Ik heb een oogje op: /
Hobby’s: kickbox
Favoriete jaar als lid: Eerste jaar keti
Beste mop die je kent: Welk honden ras eet geen vlees ? een vegetariër
Dit staat op mijn bucketlist: /
Wat zou ik doen met 10 miljoen? /

Dag allemaal Goemaere
Naam: Jelle Goemaere
Bijnaam: Goemaere
Leeftijd: 18 jaar
Geboortejaar: 2004
Aantal jaar in de chiro: 12 jaar
Aantal jaar leider: 2 jaar
Welke afdeling geef je leiding aan?: Rakwi
Favoriete kleur: Rood
Studierichting: Informatica-Beheer
Favoriete spelletje: Pack-dasher
Lievelingsmaaltijd: Da is ne moeilijken wi
Favoriete liedje: Like dat van Comethazine
Ik heb een oogje op: da wilt ge wel weten hé
Hobby’s: Chiro en fitness
Favoriete jaar als lid: Keti
Beste mop die je kent: Wat is een vliegtuig dat niet kan vliegen… Kapot HAHAHAHA
Dit staat op mijn bucketlist: Free fall
Wat zou ik doen met 10 miljoen? Verder studeren tot min diploma en ton geweun
rentenieren wi hoho

Dag allemaal Fleur
Naam: Fleur Vercambre
Bijnaam: Flour
Leeftijd: 19
Geboortejaar: 2003
Aantal jaar in de chiro: 3
Aantal jaar leider: 2
Welke afdeling geef je leiding aan?: rakwi
Favoriete kleur: alles behalve roze
Studierichting: sociaal werk
Favoriete spelletje: harde plein spelen
Lievelingsmaaltijd: Stutten met prepare
Favoriete liedje: zwemmen in bacardi lemon
Ik heb een oogje op: een persoon die nog in mijn leven moet komen
Hobby’s: kheb geen leven, sorry
Favoriete jaar als lid: aspi
Beste mop die je kent: Wat is het toppunt van positiviteit?

Antwoord: In de gevangenis zingen: 'We gaan nog niet naar huis. Nog lange niet,
lange niet!'
Dit staat op mijn bucketlist: wereldreisje
Wat zou ik doen met 10 miljoen?
Dikke auto en villa kopen in Monaco en een kinderboerderij starten in kroatie

Rakwiplanning 1ste trimester

11/09: Startdag
18/09: Rainbow to rakwi
25/09: Bakspelen
2/10: Vertrouwingspelletjes
9/10: Marioparty
16/10: Openchirodag
23/10: Brugspelen
30/10: Gesplitste spelen
6/11: Karrekoers
13/11: Stratego
20/11: Patserspelen
27/11: balspelen
4/12: Sinterklaas
11/12: Winterspelen
18/12: Jiggly-puff

Tito

Voorwoord Hey hoi . Hier de tito leiding aan het woord.
We staan op springen om het jaar goed te beginnen.
Onze planning zit al strak vol met heel wat leuks.
Dat leuks willen we dat met jullie allemaal delen en er vol
voor gaan.
We zien het alvast zitten om aan jullie leiding te geven en
we zien jullie snel
Grtjs jullie lieve leiding
Nicolas, Lune, Mathias, Axana, Elsie
xxxx

Dag allemaal Lune
Naam: Lune
Bijnaam: /
Leeftijd: 17 jaar
Geboortejaar: 2004
Aantal jaar in de chiro: 7 jaar
Aantal jaar leider: 2de
Welke afdeling geef je leiding aan: titoooooooo
Favoriete kleur: allee pastel kleurtjes
Studierichting: haarzorg
Favoriete spelletje: alle spelletjes mo da ni te geweldig is
Lievelingsmaaltijd: frietjes met stoofvleessaussss
Favoriete liedje: middle of the night
Ik heb een oogje op: voor jou een vraag voor mij een weet #x…
Hobby’s: heel veel plezier maken in de chiro en in het leven
Favoriete jaar als lid: keti/aspi kunne ni kiezen
Beste mop die je kent: kheb ni echt een
Dit staat op mijn bucketlist: mijn doelen te kunnen halen
Wat zou ik doen met 10 miljoen? Een deel uitgeven aan de mensen die het nodig hebben
maar dan wel het grootste deel toch wel aan mezelf en natuurlijk ook aan de chiro

Dag allemaal Nicolas
Naam: Nicolas Bogaert
Bijnaam: Nico
Leeftijd: 18
Geboortejaar: 2004
Aantal jaar in de chiro: 4
Aantal jaar leider: 2
Welke afdeling geef je leiding aan?: TITO!!!
Favoriete kleur: Rood natuurlijk
Studierichting: verpleegkunde
Favoriete spelletje: Dikke Bertha
Lievelingsmaaltijd: Stoofvlees met frietjes!!!
Favoriete liedje: Josti Tosti
Ik heb een oogje op: Geheimpje
Hobby’s: CHIRO!
Favoriete jaar als lid: Aspi
Beste mop die je kent:

- Weet jij waar bananen groeien?

(- Aan een bananenboom?)
- Zie je, ik wist dat ik het aan een aap moest vragen!
Dit staat op mijn bucketlist: een wereldreis
Wat zou ik doen met 10 miljoen? Nooit meer gaan werken

Dag allemaal Elsie
naam: elsie
bijnaam: volckaert 1
leeftijd: 17 jaar
aantal jaar in de chiro: 6
aantal jaar leider: 1
welke afdeling geef je leiding aan: TITOO!!
favoriete kleur: blauw
studierichting: kapster

💇♀️

favoriete spelletje: 2 is te weinig 3 is te veel

🍟🍔

lievelingsmaaltijd: macdooo

favoriete liedje: alles van metejoor
ik heb een oogje op: nen mutten
hobby's: voetbal,dansen en ofc chiro
favoriete jaar als lid: 1 ste jaar keti/aspi
beste mop die je kent: dat vrouwen geen rechten hebben
dit staat op mijn bucketlist: roadtrip door amerika

😅

wat zou ik doen met 10 miljoen: verdoen

Dag allemaal Axana

Naam: Axana Liefhooghe
Bijnaam: de zaag
Leeftijd: 17 jaar
Geboortejaar : 2004
Aantal jaar in de chiro: nu 2 de jaar
Aantal jaar leider: eerste jaar
Welke afdeling geef je aan: tito’s
Favoriete kleur kleur: rood
Studierichting: sociaal maatschappelijk werk
Favoriete spelletje: jan breydel
Lievelingsmaaltijd: frietjes
Favoriete liedje: oya lélé van k3
Ik heb een oogje op: de chauffeur van de chiro
Hobby’s: paardrijden en chiro
Favoriete jaar als lid: aspi
Beste mop die je kent: hoe krijgt een dom blondje plat water? Door op de
tuinslang te staan
Dit staat op mijn bucketlist: de wereld rondreizen!
Wat zou je doen met 10 miljoen: aan goede doelen schenken

Dag allemaal Mathias
Naam: Mathias Dejonghe
Bijnaam: dejonghe
Leeftijd: 16 jaar
Geboortejaar : 2005
Aantal jaar in de chiro: 9 jaar
Aantal jaar leider: eerste jaar
Welke afdeling geef je leiding aan?: tito’s
Favoriete kleur: groennn
Studierichting: houtbewerking
Favoriete spelletje: sluipspel
Lievelingsmaaltijd: aiki noodles
Favoriete liedje: persuit of happines
Ik heb een oogje op: Mini Goemaere
Hobby’s: woain in Gilwe
Favoriete jaar als lid: 2e jaar Keti
Beste mop die je kent: ik ken een mop, twee tetn in een envelop
Dit staat op mijn bucketlist: op reis naar mjinde
Wat zou je doen met 10 miljoen: een chocoladehuis kopen

Titoplanning 1ste trimester
11/09: startdag
18/09 zout en suiker spel
25/09: bob de bouwer
02/10: interieur vormgever
09/10: harde plein spelletjes
16/10: Openchirodag
23/10: olympische spelen
30/10: dobbelsteen spel
06/11: palingbeek bezoeken
13/11: stratego
20/11: parra dag
27/11: chef kok
04/12: sinterklaas
11/12: escape room
18/12: secret santa
25/12: geen chiro
31/12 geen chiro

Keti
YOWWWW keti’s, zij gidder greed vo junder mega sjiekste tofste beste bjistigste
overtreffende fakka litte recordbrekende keti jaar ooit? Wein ier ol me de leidinge
een planning samengesteld daj nog nwois gezien eit in de latste 10 joar. Widdr
zient olvast vode 833,17% zittn, hopelijk giddr wok. Smot mo junder kittn, meer
ein widder nie mi te zeggn. Ge moe mo komn oj meer wil weetn. Salut en de
kost, en de wind van achtern.
PS1: Voorwacht vande jaar start te vuvn suchtends eh dobbels en dobbels 2
PS2: en de chiro om twee uur vo moest jet nemi weetn
PS3: widder winnen de zangcrochet
PS4: brent skrift em bi mie weetn
PS5: adios

Dag allemaal Stiene

Naam: Stiene Parein
Bijnaam: Rosse
Leeftijd: 18 jaar
Geboortejaar : 2004
Aantal jaar in de chiro: 13 jaar
Aantal jaar leider: 2de jaar
Welke afdeling geef je leiding aan: Keti’s
Favoriete kleur: zwart
Studierichting: Sociale en Technische Wetenschappen
Favoriete spelletje: Vlaggenroof
Lievelingsmaaltijd: Stovers!!!!!
Favoriete liedje: Little Lion Man
Ik heb een oogje op: Mijn liefje :))
Hobby’s: Chiro, Turnen, Demo, Lesgeven, Kazou,....
Favoriete jaar als lid: 2de jaar Keti
Beste mop die je kent: scouts en ksa zijn beter dan chiro
Dit staat op mijn bucketlist: een reis rond de wereld maken met vrienden
Wat zou je doen met 10 miljoen: Sparen, tot dat ik weet wat ik ermee wil doen :))

Dag allemaal Fermaut
Naam: Jelle speratoker Fermaut
Bijnaam: Fermaut
Leeftijd: 18
Geboortejaar: 2004
Aantal jaar in de chiro: 13
Aantal jaar leider: 2
Welke afdeling geef je leiding aan?: de keti’s
Favoriete kleur: appel groen-zeeblauw
Studierichting: elektriciteit
Favoriete spelletje: sluipspel
Lievelingsmaaltijd: ne creme van Lionel
Favoriete liedje: Bob Marley no women no cry
Ik heb een oogje op: die ene vreemde leidster
Hobby’s: voetbal en chiro
Favoriete jaar als lid: eerste jaar keti
Beste mop die je kent: gelijke rechten
Dit staat op mijn bucketlist: Maxim kuypers ontvrienden op facebook
Wat zou ik doen met 10 miljoen? De chiro eens goed sponsoren

Dag allemaal Warre
Naam: Warre
Bijnaam: Vereecke
Leeftijd: 18
Geboortejaar: 2004
Aantal jaar in de chiro: kben de tel kwijt
Aantal jaar leider: 2
Welke afdeling geef je leiding aan?: keti
Favoriete kleur: kies moar in min plekke
Studierichting: ginne
Favoriete spelletje: tevele vo ip te noemen
Lievelingsmaaltijd: olles
Favoriete liedje: blauwe geschelpte
Ik heb een oogje op: /
Hobby’s: voetbal en chiro
Favoriete jaar als lid: aspi
Beste mop die je kent:/
Dit staat op mijn bucketlist: van alles
Wat zou ik doen met 10 miljoen? Investeren

Dag allemaal Brent
Naam: Brent Dubois
Bijnaam:
Leeftijd: 18
Geboortejaar: 2004
Aantal jaar in de chiro: 13de
Aantal jaar leider: 2de
Welke afdeling geef je leiding aan?: keti
Favoriete kleur: blauw
Studierichting: gespecialiseerd interieurbouwer
Favoriete spelletje: maakt nie uit mo zo hard mogelijk
Lievelingsmaaltijd: scampis in petresause
Favoriete liedje: dreaming california
Ik heb een oogje op: stella
Hobby’s: vissen en chiro
Favoriete jaar als lid: aspi
Beste mop die je kent: ti geen en ad in jon oore krupt zije dwod? nen bulldozer
Dit staat op mijn bucketlist: Iedereen van de keti’s een onvergetelijk jaar geven
Wat zou ik doen met 10 miljoen? een feestje bouwen en mijn geld op doen

Ketiplanning 1ste trimester
11/09: Startdag
18/09: Leden tegen de leiding
25/09: snapchattocht
02/10: Jachtseizoen
09/10: MegaMaxispelen
16/10: Open chirodag
23/10: Oma en Opa spelen (verkleden)
30/10: vriendjesdag
06/11: Vlaggenroof extreem
13/11: Alles op wieltjes
20/11: Wk-spelen (spelen)
27/11: Chef kok
04/12: Hij komt, hij komt, de lieve goede sint
11/12: Instuif
18/12: Instuif
25/12: Geen chiro
31/12: Geen chiro

Aspi
Hallooww aspi’ss

Ier het beste leidingsduo van gilwe en omstreken aan het woord. Widder
zient vo de vulle 100% zitten. Hopelijk gidder ook. We goan der vandrekt
invliegen na een spetterend kamp. De planning is gemaakt, dus gasten
smoet junder kitten mo. HAHAHH.

Greetzz Maxim en Mithe out

PS1: Gasten we gaan nie zeveren, we starten noaste weke zundag ol
me fietsen. Jaja ter voorbereidinge up junder voorwacht e
PS2: We zin content dawe junder gezichtjes were zien
PS3: Owkejj nu echt out

Dag allemaal Maithe
Naam: Maithe Lambrecht
Bijnaam: Mithe
Leeftijd: 19 jaar
Geboortejaar: 2003
Aantal jaar in de chiro: 14de jaar
Aantal jaar leider: 3de jaar
Welke afdeling geef je leiding aan: Aspi
Favoriete kleur: Geel
Studierichting: Ergotherapie
Favoriete spelletje: Kommelspelen
Lievelingsmaaltijd: Spaghetti
Favoriete liedje: 3 Nights – Dominic Fike
Ik heb een oogje op: …
Hobby’s: Chiro
Favoriete jaar als lid: 1ste en 2de jaar KETI
Beste mop die je kent: Een vader vraagt aan zijn zoontje: 'Wat is jouw favoriete vak op
school?' Het zoontje zegt: 'Dat is vakantie.' Zegt de vader: 'Dat is toch geen vak?'
Antwoordt het zoontje: 'Jawel, vak-antie!'
Dit staat op mijn bucketlist: Ne keer gaan duiken
Wat zou ik doen met 10 miljoen? Uhmmmm, heel veel hahaha.

Dag allemaal Maxim
Naam: Maxim Kuypers
Bijnaam: Kupers
Leeftijd: 19
Geboortejaar: 2003
Aantal jaar in de chiro: 8 jaar
Aantal jaar leider: 2
Welke afdeling geef je leiding aan?: aspi
Favoriete kleur: blauw
Studierichting: vrachtwagenchauffeur
Favoriete spelletje: harde plein spelen
Lievelingsmaaltijd: biefstuk met frieten
Favoriete liedje: banger hart
Ik heb een oogje op: ne flik
Hobby’s: chiro
Favoriete jaar als lid: 1ste jaar keti
Beste mop die je kent: fermaut
Dit staat op mijn bucketlist: veel zien van de wereld
Wat zou ik doen met 10 miljoen? Zelfstandig worden

Aspiplanning 1ste trimester
11/09: Vertrouwenspelen
18/09: Lokaal eigen maken
25/09: Dobbelstenenspel
02/10: Harde pleinspelen
09/10: Eurosong contest
16/10: Openchirodag
23/10: Highlandgames
30/10: Op wieltjes special
06/11: Bakspelen
13/11: QR-spel
20/11: Vlaggenroof
27/11: Jachtseizoen
04/12: Sinterklaas
11/12: Chef kok
18/12: Kerstmarkt

De mini’s
Dag lieve kleine vriendjes, en de mama’s en papa’s natuurlijk. Dit jaar starten
wij met iets helemaal nieuws. Vanaf dit jaar verwelkomen wij ook de kindjes
van het derde kleuter. Wij willen dat onze chiro een plaats is waar iedereen
terecht kan, zelfs de allerkleinste. Wij willen de derde kleuters kennis laten
maken met het concept van de Chiro. Samen komen op zondagmiddag,
samen spelletjes spelen, samen vele vrienden maken, samen nieuwe dingen
leren kennen en vooral samen veel plezier maken. Zoals je hoort, draait alles
om samen. Samen als 1 bende, willen wij aan dit nieuwe avontuur starten.
Samen als leidingsploeg staan wij er voor open om deze kinderen een
topmiddag te geven. De mini’s zoals onze afdeling zal heten, zal één keer in
de maand, de zondagnamiddag samenkomen in de chiro. Dit van 14u tot 17u.
Dit gaat door op volgende zondagen:

-25/09
-23/10
-20/11
-18/12
-22/01

-19/02
-19/03
-23/04
-21/05
-18/06

Telkens de derde zondag van de maand ;)
Voor een werkjaar bij de Mini’s zouden wij €15 vragen. Dit bedraagt de
prijs om jullie bengel te laten verzekeren. Als Mini zijn de kinderen zeker
nog niet verplicht tot het dragen van een uniform. Dit blijft volledig
vrijblijvend voor hun. Moest dit toch graag het geval zijn, kunnen de
uniformen gekocht worden in de chirowinkel: de banier, of kan er een
Chiro Geluwe t-shirt of trui aangeschaft worden bij onze chiro zelf. meer
informatie daarover vinden jullie terug wat verder in dit boekje.
Wij staan met vier klaar voor jullie kleine spruit en hopen jullie met
zoveel mogelijk te verwelkomen.
Lieve groet,
De mini-leiding
Stiene, Mathias, Billy en Jelle

💗

algemene planning
1ste activiteit Mini’s

25 september

Streekbierenquiz

7 oktober

Openchirodag

16 oktober

2de activiteit mini’s

23 oktober

Karrekoers

6 november

Sintmaarten

10 november

3de activiteit mini’s

20 november

Sinterklaas

4 december

4de activiteit mini’s

18 december

t-shirts, truien en mutsen
-> Truien: Onze truien zijn nog steeds beschikbaar.
Kindermaten: €30
-

5-6 jaar
7-8 jaar
9-11 jaar
12-14 jaar

Grotere maten: €35
-

S
M
L
XL
Aanvragen voor grotere maat

-> NIEUW: Chiro Gilwe T-shirts
Kindermaten:
- 7-8 jaar
- 9-11 jaar
- 12-14 jaar

Grotere Maten:
-

S
M
L
XL

(andere maten mogelijks aan te vragen)
-> Mutsen
Onze mutsen zijn ook nog steeds te verkrijgen, dit voor
€10/stuk.

Dichtste filiaal: Delaerestraat 16, 8800 Roeselare

Koks
Ligt je hart in de chiro? Sta je graag in de keuken? Kan
je goed overweg met potten en pannen en schrikt een
chirokamp je niet af? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Na een aantal lange jaren dienst gaat onze vaste
kookploeg op ‘kookploegchirokamppensioen’. Dit wil
zeggen dat wij op zoek zijn naar een volledig nieuwe
kookploeg. Lijkt dit jou wat? Aarzel niet langer en neem
snel contact op met de hoofdleiding!
Let op:
Het is natuurlijk wel belangrijk dat onze nieuwe
kookploeg een aantal jaren mee gaat. Hou er dus
rekening mee dat de periode van 31 juli tot 10 augustus
voor een aantal jaartjes vrij blijft.
Stel je je graag kandidaat in groep, of toch liever alleen?
Beide kan! We bekijken als leiding dan samen met jullie
de mogelijkheden en houden jullie op de hoogte!
Alvast bedankt!
De leidingsploeg ♥️

VZW
Ben je een handige Harry (m/v)? Steek
je graag de handen uit de mouwen?
Of ben je gewoon graag wat nauwer
betrokken bij de werking van de chiro?
Dan stellen we je graag vzw ’t Scolus
voor.
Onze vzw zorgt er voor dat de chiro (en de KLJ) zich thuis kunnen voelen in aangename lokalen. We
zorgen er voor dat kleine en grote werken op tijd worden uitgevoerd en alles ook goed onderhouden
wordt. Samen met de leiding zorgen we voor een fijne plek voor onze jeugdbewegingen.
We zijn uiteraard niet alleen met de bakstenen bezig. Af en toe zie je ons ook achter de bar of met
een dienbord lopen op diverse chiro-activiteiten. We helpen de leiding dan ook graag een handje op
Chirosé of de ouderavond. De kinderfuif, de QUIZ en het vzw-café bij aankomst van het kamp zijn
onze eigen activiteiten om wat geld in te zamelen voor de lokalen. En natuurlijk staan we ook graag
ter beschikking voor wat goede raad voor de leiding, groepsleiding en de VB’s.
De vzw is een toffe groep van ouders van leden en ex-leden en ook enkele oud-leiders. Voel je je
geroepen om ons vzw-team te versterken? Dan ben je van harte welkom. Geef gerust een seintje als
je interesse hebt of met nog wat vragen zit. We vergaderen een 4 tal keer per jaar.
Vriendelijke groeten,

Jeroen Vandamme
Voorzitter
04785/454258
jeroenenirmgard@telenet.be

sponsors

Wil jij onze chiro ook graag sponsoren? Dat kan! Neem contact op met een van
de leidingsploeg en dan kunnen we dit bespreken. We zullen je dankbaar zijn!

Meer weten?
Facebook: In onze Facebookgroep ‘chiro
speratoker geluwe’ zal er iedere week een update
komen van wat uw kind deze week gedaan heeft.
hier zal ook belangrijke info op verschijnen.
Site: op onze site vindt u alle info terug, dit gaat
van contact gegevens tot belangrijke info.
https://chirogeluwe.be/

