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Jaarthema 2020-2021: Vonken
Ieder jaar zorgt Chiro Nationaal voor een passend
jaarthema. Dit jaar is het thema: Vonken!
Meer uitleg over het jaarthema 2020-2021 vind je
hieronder.
We beseffen het niet altijd, maar in de Chiro doen
we de dingen heel bewust samen, en niet alleen. Door samen te werken,
delen we onze energie met elkaar. Meer zelfs, we wekken nieuwe
energie op en geven elkaar impulsen. Elk met ons eigen engagement en
onze motivatie laten we de Chiro iedere keer opnieuw stralen en dat
mogen we dit jaar extra waarderend in de kijker zetten.
De boodschap die we willen brengen met Vonken is eigenlijk niet
helemaal nieuw. We vinden het gevoel dat bij Vonken hoort bijvoorbeeld
heel goed terug in het klassieke Chiroliedje ‘Tuimeling’. Samen aan
Chiro doen, dat geeft vonken!
Het feit dat Chiro vonken geeft, komt doordat het gezamenlijke en het
individuele niet van elkaar los te koppelen zijn. Pas als iedereen hun
eigen vonkje kan vinden, dragen we samen bij tot een groter Chiro vuur.
Dat grotere Chiro vuur stimuleert op zijn beurt dan elk individu om er
telkens opnieuw voor te gaan. Die cirkelbeweging zorgt voor een
sneeuwbaleffect dat onze liefde voor de Chiro aanwakkert.
"Gooi alles ondersteboven, laat het vuur in jou niet doven!"

Ribbel leiding
Leiding 1
Hallo, mijn naam is Fien en hier is een kleine quiz om mij beter te leren kennen! (ps: de
antwoorden staan omgekeerd onderaan deze pagina)

Het is mijn …. jaar als leidster
a) Tweede
b) Derde
c) Vierde
d) Vijfde

Vroeger had ik een … als huisdier
a) hond
b) kat
c) konijn
d) hamster

Ik woon in …
a) Ename
b) Eine
c) Ooike
d) Bevere

Ik ben … jaar oud
a) 19
b) 20
c) 21
d) 22

Vorig jaar gaf ik leiding aan
a) De Rakwi’s
b) De Ribbels
c) De Speelclub
d) De Tito’s

Ik studeer …
a) leerkracht secundair
onderwijs vakken
geschiedenis en wiskunde
b) leerkracht secundair
onderwijs vakken Nederlands
en Engels
c) leerkracht lager onderwijs
d) leerkracht kleuteronderwijs

ɐ-q-ɔ-q-p-q

Leiding 2
Hallo! Ik vulde een bladzijde van een vriendenboek in. Ik ben alleen vergeten om mijn naam
in te vullen en een foto toe te voegen… Misschien kunnen jullie mijn naam wel zelf aanvullen
aan de hand van de informatie die ik wel noteerde?

Mijn naam is: ………………..………………
Lengte:……..1m62……………....................
Kleur haar: ………kastanje blond………….
Kleur ogen: ………groen……………………
Schoenmaat: ………36/37…………………
Mijn adres: …….. Wortegemstraat 9700 Oudenaarde Bevere………
Geboortedatum: ……..1 april 2003 (nee, ’t is geen mopje)………….
Broers/ zussen: …….1 grote broer, zijn naam is Lucas……………....
Mijn hobby’s: ……………………CHIRO!!!!.........................................
Dit is mijn sport: ……..paardrijden………………………….…………..
Mijn beste vrienden/ vriendinnen zijn: ……Fien, Felix en Jana….
Ik ben bang voor: ………………….het donker………………………..
Ik ben goed in: …………………tekenen………………………………..
Dit wil ik worden: …………….apotheker……………………………….
Mijn grootste wens is: Ik hoop een fantastisch chirojaar te beleven!.

ɐɯɯǝ

Leiding 3
Hallo, ik heb een aantal vraagjes over mezelf opgeschreven, kan jij ze allemaal oplossen?

Horizontaal
2. In mijn tuin heb ik een aantal kippen maar ik heb ook nog een…
5. Ik ga vaak in de winter skiën maar ik kan ook…
8. Ik heb een broer die ook in de leiding zit, zijn naam is…
9. Dit is mijn … jaar leiding.
10. Ik zit al … jaar in de chiro
Verticaal
1.
3.
4.
6.
7.

Mijn naam is …
Ik volg de richting vroedkunde in de stad…
Thuis vind ik het leuk om voor mijn gezin te…
Samen met Emma, Felix en Fien geef ik leiding aan de…
Ik verjaar in de maand...

ɐuɐɾ

Leiding 4
Oei mijn computer heeft alle letters door elkaar gemixt, kan jij lezen wat er staat en wie de
vierde leider/leidster is bij de Ribbels?
Hllao ik ben Fleix en ik geef dit jaar lieidng aan de Rbbiles. Dit jaar is mjin vriede jaar in de
lieidng. Ik wrek als mecnaicien bij Extra-Vert. Mjin adnere hbboys nasat de Cihro zjin tiunen
analggeen en met de trcator rjiedn. Dit jaar geef ik smaen met Fien, Emma en Jana lieidng.
Ik kijk er avlast naar uit en smaen zlulen we er een sptterend jaar van mkaen.

xıןǝɟ

Wat is Chiro Bevere?
Heb je zin om eens naar de Chiro te komen, of ken je iemand die er wel
zin in heeft?
Dat kan!
Je kan drie keer vrij proberen in de Chiro. Dan ben je sowieso al
verzekerd. Na drie keer is het de bedoeling dat een keuze wordt
gemaakt of je lid wil worden van onze fantastische Chiro of niet.
Wanneer je beslist lid te worden van onze Chiro betaal je €40 lidgeld per
jaar en koop je een uniform. Meer informatie over de uniformen vind je
terug in dit boekje.
Chiro Bevere is een bloeiende jeugdbeweging die reeds 57 jaar in
Bevere gevestigd is. In die 57 jaar groeide ons ledenaantal uit tot een
150-tal kinderen en jongvolwassen die worden onderverdeeld in zes
afdelingen. Van jong naar oud zijn dat de Ribbels (1-2e leerjaar), de
Speelclub (3-4e leerjaar), de Rakwi’s (5-6e leerjaar), de Tito’s (1-2e
middelbaar), de Keti’s (3- 4e middelbaar) en de Aspi’s (5-6e
middelbaar). Elke afdeling wordt begeleid door drie, vier of vijf leid(st)ers
die jullie iedere zondag met open armen ontvangen en die er samen met
jullie een onvergetelijke zondagnamiddag van willen maken.
Chiro is meer dan spel! Chiro wil een leerschool zijn voor het leven
waarbij leden en leiding samen streven naar de Chirodroom; een wereld
waarin graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid – de Chiro-waarden
– centraal staan. Samen met duizenden andere kinderen en jongeren wil
ook Chiro Bevere werken aan deze droom.

Volg ons op de voet.
Alle informatie die tijdens het jaar bekend gemaakt wordt, wordt
gecommuniceerd via een nieuw platform, Stamhoofd. Ook op de
website, de facebookpagina en instagram van Chiro Bevere vind je
onder meer een kalender, informatie, nieuwigheden, extra foto’s… Zo
staat op de website onder ‘inschrijven’ meer uitleg over het gebruik en
de voordelen van Stamhoofd.
De website is te vinden op www.chirobevere.be en de facebookpagina
op www.facebook.com/CHBevere/. Naast de app die je kan downloaden
voor Stamhoofd is er ook een link https://chiro-bevere.stamhoofd.be/

Speelclub leiding
Leiding 1
Raden jullie welke leider/ leidster zo goed de P-taal beheerst?

Ipik bepen Kaapaat Apallipinckx, ipik bepen zepevepentiepien jaapaar. Ipik geepeef
leipeidiping aapaan depe speepeelclupub. Ipik rijpij paapaard epen ipik zipit apal
tiepien jaapaar ipin depe chipiropo. Ipik stupudeepeer
hapandepelswepetepenschapappepen aapaan depe upugepent.
ʇɐɐʞ

Leiding 2
Welke leider/leidster verving klinkers door cijfers?

H4LLO M1JN N44M 1S L3V1, 1K B3N 4CHT13N J44R 3N D1T J44R G33F 1K
L31D1NG 44N D3 SP33LCLUB. M1JN L13V3L1NGS3T3N 1S SUSH1. T1JD3NS
D3 W33K K4N J3 M1J V1ND3N OP KOT 1N G3NT W44R 1K FYS1C4 3N
ST3RR3NKUND3 STUD33R 3N J3 K4N M1J SOMS W3L OP D3 RUGBY
T3G3NKOM3N, M44R OP ZOND4G3N ST4 1K TOCH NOG ST33DS H3T L13FST
1N D3 CH1RO. H3T 1S M1JN 33RST3 J44R L31D1NG, M44R 1K B3N Z3K3R D4T
W3 3R 33N SP3TT3R3ND J44R V4N KUNN3N M4K3N.
ıʌǝן

Leiding 3
Doorloop het doolhof om te weten te komen welke leidster dit jaar aan de speelclub leiding
geeft!

ǝuı

Leiding 4
Welke leider/leidster schreef zijn/haar tekst in spiegelbeeld?

ǝɹoן

Leiding 5
Erik Van Looy maakte zelfs een vraag over leider Kobe in De Slimste Mens Ter Wereld!

Uniformen
Zoals u waarschijnlijk wel weet hebben we in onze Chiro de gewoonte
om op zondag en op andere Chiro momenten een uniform te dragen.
We dragen dit niet zomaar. Het dragen van een uniform versterkt het
groepsgevoel en tegelijkertijd hebben we allemaal een outfit aan die
tegen een stootje kan. Met ons uniform tonen we aan de buitenwereld
dat we Chiro zijn en vallen we tevens op in het openbaar.

Als Chiro vragen wij dat ieder lid zich zo’n uniform aanschaft. We
verwachten dat iedereen volgende kledij draagt:
-

Ribbels: enkel de rode "Chiro-Bevere" T-shirt

-

Speelclub, Rakwi's, Tito's, Keti's en Aspi's: een Chirobroek of
Chirorok (€34), de rode "Chiro-Bevere" T-shirt (€15) en een
Chirohemd (€34)

Enkel de rode Chiro Bevere t-shirt is toegestaan, die van “de Banier" is
NIET TOEGESTAAN!
Ook verkrijgbaar (in de Banier) maar niet verplicht:
Chiro sweater, Chiro-stapschoenen, riemen, broekkousen, sokken en
regenjasje.

Waar kan je het uniform kopen?
In de Chiro op de afgesproken pas momenten bij Mazarine Fontaine,
Lore Vanhaelewyn, Katoo DeVriendt en Kaat Allinckx.
(gegevens vind je achteraan in dit boekje).
-

Je kan de rode "Chiro Bevere" T-shirt kopen.

- Je kan tevens een Chirobroek, -rok of -hemd passen en bestellen.
(Of je kan deze ook zelf halen in ‘’De Banier’’ te Gent à hierover
verder meer informatie.)
Het volgende pasmoment vindt plaats op 15 november.
Heeft u vragen of wilt u tussentijds iets bestellen? Mail gerust naar:
uniformen@chirobevere.be of neem contact op met Lore, Kaat, Kato of
Mazarine!

De Banier
Naast onze pas momenten kan u ook terecht in de Chirowinkel ‘De
Banier’ te Gent voor de aankoop van een Chirobroek, -rok en/of -hemd.
Ook alle niet verplichte zaken zoals een sweater, een regenjasje of
sokken van de Chiro zijn hier te verkrijgen.

Gegevens ‘De Banier’:
-

Adres: Hoefslagstraatje 1 – 9000 Gent

-

Telefoonnummer: (09)233.87.87

-

Website: www.debanier.be

-

Openingsuren:

Ma. – vr.: 10u – 13u en 14u – 18u
Za.: 10u – 13u en 14u – 17u
Naast Gent kan u ‘De Banier’ ook in Antwerpen, Leuven, Mechelen,
Aalst, Brugge, Brussel, Hasselt, Roeselare, Turnhout, Sint-Niklaas en
Heist-op-den-Berg vinden.

Over kostprijs Chirokledij
- Er wordt voor kwaliteit gekozen. Wekelijks gedragen speelkledij
moet tegen een stoot kunnen. En kwaliteit kost nu eenmaal wat
meer geld. Vergeleken met andere kwaliteitskledij is Chirokledij
niet eens zo duur bevonden.
- We laten onze Chirokledij produceren door bedrijven die een
eerlijke prijs aan de arbeid(st)ers betalen. Aan de werkgever werd
gevraagd een protocol te ondertekenen waarbij hij verklaart de
sociale rechten van de werknemers te eerbiedigen.
- De Chirokledij vormt, net als het knutselmateriaal, het basisproduct
van de tien Banier winkels. Handel voeren kost geld, o.a. door de
inzet van bekwaam personeel. De kleine winst die hierbij wordt
geboekt, komt ten goede aan de werking van de grote Chiro
- familie.
- Ondanks het feit dat we met een kleine honderdduizend leden zijn,
is onze Chirokledij geen massaproduct.

Rakwi leiding
Leiding 1
Van wie zou dit lachend gezichtje zijn?

ıɹuǝɥ

Leiding 2
Zie jij de 5 verschillen bij de hobby van deze leider?

Wat gaat er allemaal om in het hoofd van deze leider? Kan jij vinden wat hij studeert? En
vind je ook de 5 verschillen?

(8 verschillen)

ǝuɹɐ

Leiding 3
Ontcijfer wie ik ben en kom wat meer over mij te weten! Veel succes!

ooʇɐʞ

Leiding 4

Leiding 5

Verslag Septemberfeesten
Na een jaar geen Septemberfeesten te organiseren door corona
kwamen we dit jaar terug met een eenmalig nieuw concept: een bar. In
plaats van 3 dagen verschillende activiteiten te voorzien (een dropping
op vrijdag, een fuif op zaterdag en een eetfestijn op zondag) was het nu
3 dagen bar! Niet zomaar een bar natuurlijk, een bar in het thema
ruimte.
Vrijdag begonnen we en kon je ook meedoen aan de dropping zoals
andere jaren, na een wandeling van 8 km eindigde de tocht met een
heerlijke pasta met saus naar keuze die door Superette de Bever
gemaakt was. Niet alleen de sauzen kwamen van daar maar ook de
balletjes in tomatensaus, het aperobord, het bordje gemengd en de
droge worsten. Graag bedanken we de Superette daar via deze weg ook
nog eens voor want het viel bij iedereen in de smaak! Bij het eten van de
heerlijke pasta was er ook muziek te horen van Major J, hij draaide zo’n
goede plaatjes dat de avond eindigde met iedereen op de dansvloer. De
dropping was een groot succes en hiervoor willen we onze oudleiding
ook nog eens voor bedanken!
Op naar dag 2, op zaterdag was het terug bar maar begonnen we al om
16u zodat mensen een koffie en een gebakje konden komen eten, naar
de avond toe kwamen de Funky Bastards plaatjes spelen en kwam er
steeds meer volk toe zodat we ook dan tegen 22u iedereen op de
dansvloer hadden, om 3u was het feestje gedaan en ging iedereen naar
huis want de leiding moest toch nog even kunnen slapen want de dag
erna begonnen we al om 11u. Maar gelukkig was het beschermcomité er
die op zondag om 7u al alles had opgeruimd voor ons!

Op zondag begon de bar zo vroeg zodat iedereen kon aperitieven voor
het eten, na de middag zonden we de koers uit en kwam
Airekesmachine de mensen entertainen met een uurtje live muziek. Om
18u kwam het weekend tot een geslaagd einde!
De dag erna sloegen enkele leider en leidsters samen met het BC de
handen in elkaar om alle sporen van de bar te verwijderen en alles terug
op te kuisen. Dikke merci hiervoor!
Het was eens iets anders maar zeker even geslaagd als andere jaren,
bedankt om te komen en we zien jullie graag volgend jaar terug!

Titoleiding
Leiding 1

Leiding 2
Overleeft jouw mannetje het bij het raden van deze leider?

ɹoʇʞıʌ

Leiding 3
Welke leider/leidster komt tevoorschijn als je de cijfers verbindt?

ǝuıɹɐzɐɯ

Leiding 4
Ik ben … jaar oud:

Ik werk bij:

Mijn passie is:

Ik heb 2 huisdieren:

Wie denk je dat ik ben
-

Jarne: Ik ben 20 jaar, ik werk niet en mijn passie is de Chiro. Ik heb mieren als
huisdier.
Mattias: Ik ben 20 jaar, werk als beveiligingsagent bij Trigion. Mijn passie is politie en
Chiro. Ik heb 2 cocker spaniëls pruts en max.
Silke: Ik ben 20 jaar, Ik studeer aan Artevelde Ho als leerkracht hoger onderwijs. Mijn
passie is de Chiro en zotte dingen doen. Katten zijn mijn huisdier.

sɐıʇʇɐɯ

Leiding 5
Hallo! Mijn naam is Bram en in mijn derde jaar leiding sta ik bij de Tito’s. In deze
woordzoeker kan je een aantal woorden vinden die iets te maken hebben met mij.
Veel succes!

Belangrijk: Verzekeringen!
Elke Chirozondag start bij ons om 14u15. Vanaf 14u zijn uw
zoon/dochter bij ons welkom. Al jaren mogen wij voor 14u al
enthousiaste leden ontvangen. Belangrijk voor u, als ouder, is om te
weten dat uw kind pas vanaf 14u verzekerd is. Daarom willen wij u
aanraden van uw kind niet voor 14u naar de Chiro te brengen.

Alvast Bedankt !!

Financiële bijstand
Elk jaar proberen wij het inschrijvingsgeld voor het kamp voor iedereen
zo laag mogelijk te houden. Desondanks begrijpen wij dat voor sommige
gezinnen de extra kosten die bij het kamp komen kijken een serieuze
hap uit het budget kunnen zijn. Voor deze reden werken wij vanaf heden
met

een

anoniem

aanspreekpunt.

Indien

u

zich in financiële

moeilijkheden zou bevinden kan u steeds (anoniem) een mailtje sturen
dat binnen enkele dagen online komt op de website. Er wordt dan
samen op een discrete manier naar een oplossing gezocht door
bijvoorbeeld goedkopere (tweedehands) uniforms of ander materiaal
(veldbedden, slaapzakken…) ter beschikking te stellen.

Wij herinneren er u graag aan dat tweedehands
uniformen steeds in de chiro kunnen worden
binnengebracht, ook veldbedden, slaapzakken,
rugzakken etc. zijn meer dan welkom. Op die
manier draagt iedereen zijn steentje bij om
gezinnen in moeilijkheden te helpen!
Ook het gebruik van de OK-pas van het OCMW is mogelijk bij ons in de
Chiro. Met een Ok pas kan je aan verminderd tarief deelnemen aan tal
van culturele-, sportieve- en vrijetijdsactiviteiten bij vele verenigingen,
organisaties, scholen en evenementen.

Keti leiding
Leiding 1

Leiding 2
Hoi, mijn naam is Louis Meersman! Ik ben 20 jaar oud en geef nu mijn derde jaar
leiding bij de Keti’s. Mijn lievelingseten is lamskroontje met gratin dauphinois en ik
studeer Handelsingenieur. Ik hou van voetbal, fietsen, tennis (en mijn mama).
Helaas ben ik even het noorden kwijt, kan jij me terug vinden?

Leiding 3
Kan jij aan de hand van het rijmpje raden wie dit schreef?

Nietsen is niets voor mij
van fietsen word ik blij
voetbal en F1 kijk ik graag op tv
maar soms zit het niet echt mee
Dit jaar maak ik het voor de keti's leuk
want met mij liggen ze elke zondag in een deuk

sǝןןıƃ

Leiding 4
Deze leider/leidster vergat klinkers te gebruiken…

Hll k bn Srh. Dt jr gf k ldng n d kt’s.
k bn 20 jr d n dt s ht drd jr dt k ldng gf, vrg jr gf k ldng n d rbbls. Nst d chr h k vn
ntflxn, wndln n ts drnkn mt mn vrndn. k g ntrlk k nr schl. k zt n ht drd jr bmdsch
wtnschppn n Krtrk. Mn lvlngstn s pzz n mn lvlngsklr s rd. Hplk hbbn jll dt knnn ntcfrn
n hbbn jll ts bglrd vr m!

ɥɐɹɐs

De oplossing van “zoek Louis” voor de liefhebbers:

Verslag Startdag
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we in het weekend na de
septemberfeesten een startdag. Ook dit jaar verwelkomden wij alle leden
op onze leuke startdag. Heel wat nieuwe leden zijn eens komen proeven
van de chiro, wat ons heel blij maakt.
Zoals elke zondagnamiddag begon de startdag om 14u15 met de
openingsformatie. Na de openingsformatie, voorzag de leiding per
afdeling nog een kleine activiteit om het jaar mooi af te sluiten. Daarna
verzamelden de leden allemaal op het gras in lange rijen per afdeling.
De traditionele overgang volgde, waarbij de leden in hun nieuwe
groep/afdeling

terecht

kwamen.

Vervolgens

moesten

de

leden

samenwerken om een groot blok ijs te breken. In deze ijsblok zat een
voorwerp om ballonnen (die tips bevatten over hun leiding) kapot te
prikken. Als de leden dachten te weten wie hun leiding voor dit jaar zou
zijn, konden ze hun leiding via een touw uit een lokaal trekken. Indien ze
de juiste leiding geraden hadden en hard genoeg aan het touw trokken,
kwam hun leiding aan het uiteinde van het touw tevoorschijn. Uiteraard
waren er ook dit jaar hotdogs, sandwiches, ijsjes, taart… voorzien. Om
de startdag af te sluiten, speelden de leden in hun nieuwe groep een
aantal kennismakingsspelletjes.
Ouders waren ook welkom op onze startdag! Zo volgde er vanaf 17u
een receptie. Met een kleine aperitief in de hand en een borrelhapje op
tafel konden de ouders genieten van de kampdans die de kinderen voor
hun dansten, gevolgd door speeches van de groepsleiding (Ine en Zoë)
en Bruno (beschermcomité). Zo werd het nieuwe chiro jaar ingezet!

Chiro en het milieu
Dit jaar ondertekende Chiro Bevere de Eed Der Mooimakers. Zo beloven
wij als jeugdorganisatie om ons steentje bij te dragen voor het milieu. Dit
houdt in dat wij met onze leidingsploeg en leden onze lokalen, terreinen
en dichte buurt geregeld zullen opruimen. Op die manier proberen wij
toch een klein beetje het milieu te redden!

Aspi leiding
Leiding 1

ǝoz

Leiding 2

sɐɐןʞ

Leiding 3
Knip de puzzelstukjes uit en maak de puzzel om zo te ontdekken wie deze leider/leidster is.

Voorstelling Groepsleiding
Beste ouders en leden,
Voor het tweede jaar op rij staan Ine Verstichel en Zoë Vindevogel aan
het roer van Chiro Bevere. Wij gaan er voor zorgen dat wij samen met
onze fantastische leidingsploeg jullie kinderen de zondagnamiddag van
hun leven bezorgen! Wij kijken alvast super hard uit naar het komende
chirojaar en zijn er zeker van dat het onvergetelijk wordt!
Bij vragen, opmerkingen of bedenkingen mogen jullie ons zeker
contacteren! Jullie kunnen dit doen op volgende telefoonnummer en
e-mailadres: Groepsleiding@chirobevere.be
Ine Verstichel: 0498/471337
Zoë Vindevogel:0472/351518

Vele chiro-groetjes!
Ine en Zoë

Volwassen begeleider – Willem Vandenhaute
Hallo!
Mag ik mij even voorstellen?
Mijn naam is Willem Vandenhaute.
Ik ben sinds 2013 de volwassen begeleider (VB of VeeBee) van Chiro
Bevere. Zelf was ik jaren actief als lid en (groeps)leider en sinds een
aantal jaar ga ik ook mee op kamp als kookouder.
Met veel plezier en enthousiasme engageer ik mij dan ook als VeeBee.
Ik ondersteun de leidingsploeg tijdens de chirowerking en kom
regelmatig langs op de LK, chiro zondagen of andere activiteiten.
Ik zal hen bijstaan met raad en daad en samen op zoek gaan naar
oplossingen voor eventuele problemen.
Als VB wil ik een brugfiguur en aanspreekfiguur zijn voor de leiding, de
ouders, de oudleiding en alle andere chiro sympathisanten.
Aarzel dus niet om mij aan te spreken voor een vraag of gewoon voor
een babbel! Je kan mij steeds contacteren via de onderstaande
coördinaten.

Vele Chirogroeten,
Willem
GSM-nummer: 0472/52.34.84
Email-adres: volwassenbegeleider@chirobevere.be

Gezocht!
In de Chiro zijn wij altijd op zoek naar stylo’s, bierkaartjes, penselen,
ballonnen, gommen, behangrollen, stiften, ballen, kleurpotloden,strips…
Heeft u een van deze dingen thuis op overschot, aarzel dan niet om
deze binnen te brengen bij de Chiro als u deze zelf niet meer nodig
heeft. Deze dingen komen altijd bij ons van pas bij allerlei activiteiten.
Alvast bedankt!

Gsm-nummers van de leiding
Ribbels
-

Felix Vandermeersch: 0475/33 20 43

-

Fien Allinckx: 0471/72 69 21

-

Emma Claerhout: 0491/59 20 04

-

Jana Hamelinck: 0472/99 30 66

Speelclub
-

Ine Verstichel: 0498/47 13 37 (groepsleiding)

-

Lore Vanhaelewyn: 0470/51 39 90 (uniformen)

-

Kaat Allinckx: 0471/75 99 44 (uniformen)

-

Levi Debode: 0497/41 43 51

-

Kobe Cornelis: 0497/19 72 00

Rakwi’s
-

Silke Petrens: 0499/29 00 53

-

Delphine Augustijns: 0490/43 69 94

-

Katoo Devriendt: 0475/20 40 79 (uniformen)

-

Arne Van Camp: 0485/82 05 76

-

Henri Van Linden: 0474/ 70 26 11

Tito’s
-

Mattias Duymelinck: 0468/20 79 68

-

Bram Lambert: 0496/67 33 07

-

Clemence Roman: 0492/87 66 39

-

Viktor Vindevogel: 0475/73 56 26

-

Mazarine Fontaine: 0468/27 81 79 (uniformen)

Keti’s
-

Gilles Fontaine: 0468/17 72 81

-

Lucas Claerhout: 0495/38 99 57

-

Louis Meersman: 0473/54 51 14

-

Sarah Ronsse : 0498/07 39 72 (verzekering)

Aspi’s
-

Jarne Hamelinck: 0494/90 30 80

-

Klaas Van Haesebroeck: 0470/57 38 89

-

Zoë Vindevogel: 0472/35 15 18 (groepsleiding)

-

Willem Vandenhaute: 0472/52.34.84

VB

