Chiro Tijl & Nele
Bremstraat 7, 3945 Ham
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HALLO HALLO… INSCHRIJVING!
Ben jij helemaal klaar om op onze spelnamiddagen te komen ravotten? Vergeet je dan zeker niet in te
schrijven! De inschrijvingen verlopen online. Als je de onderstaande stappen om je kind(eren) in te
schrijven volgt, is het zo gebeurd:
1) Surf naar https://inschrijven.chirooostham.be
2) Maak een account aan of login.
3) Voerg 1 of meerdere leden toe.
a) Gegevens van lid zelf.
b) Gegevens van één of meer ouders.
c) Kies één groep.
d) Voeg een noodcontact toe.
e) Vul de medische fiche in.
4) Bevestig je winkelmandje
5) Betalen en bevestigen
Nog niet duidelijk? Meer info vindt u op https://www.chirooostham.be/inschrijvingen/
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WELKOM THUIS IN ONZE CHIROFAMILIE!
Eerst en vooral: hallo allemaal, wat fijn dat je er bent!
Met dit boekje willen wij, ‘Chiro Tijl & Nele Oostham’, ons graag aan jullie voorstellen. Dat we de tofste,
gekste, zotste en plezantste Chiro van Limburg en omstreken zijn, is algemeen geweten. Maar er valt
nog zo veel meer over ons te ontdekken. Ga mee met ons op avontuur en ontdek alles wat je moet
weten.
Sinds
enkele
jaren hebben wij
een gloednieuwe,
spiksplinternieuwe
website
(http://www.chirooostham.be). Hier kan je informatie over de leiding vinden, onze bivakken
herbeleven aan de hand van de vele foto’s, onze verhuur bekijken…
Wij zijn ondertussen ook overal terug te vinden op de sociale media. Zo zijn wij actief op facebook
(Chiro Tijl & Nele Oostham). Dit medium staat tegenwoordig het meest garant voor een actuele
informatie-uitwisseling. Via deze weg zal het leidingteam regelmatig foto’s, maar ook belangrijke
informatie delen, zodat steeds heel de familie, vrienden… up-to-date zijn.
Ook op instagram kan je ons vinden (chirotijlnele). Ook hier delen we onze gemaakte herinneringen
met jullie. Volgen is de boodschap dus!
Buiten ons plezier delen online, kunnen jullie ons ook helpen. Kennen jullie Trooper al? Via volgende
link: https://www.trooper.be/chirooostham kan je verschillende online shops vinden die bij elke
aankoop een deeltje naar onze Chiro storten om zo onze jeugdbeweging te steunen. Buiten 1 klik kost
het jullie niets. Troopen is de boodschap in deze moeilijke tijden!
In deze bundel vind je een korte voorstelling van de huidige leiding en hoofdleiding. Daarnaast is er
ook een adressen- en telefoonlijst bijgevoegd.
Verder vind je in het boekje een overzicht van de Chirokalender, belangrijke info…
Last but not least, stellen we kort onze trots voor: DE STRUSSELFUIF. En we vertellen ook hoe ons
uniform eruit ziet, hoeveel het lidgeld bedraagt… tot slot verklappen we de bivakplaats van 2021…
Veel leesplezier!
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TROMMELGEROFFEL…!
Ondertussen weet jij al wie je nieuwe leiding is, maar wie zijn ze, wat doen ze en vooral… wat drijft
hen? Tot het leiden van onze jeugdbeweging? Hierbij geven wij graag een korte presentatie van onze
gehele leidinggroep. Klaar? Start!
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Pinkels

•

•

•

•De eerste mannelijke leiding van onze lieve pinkeltjes
is Daan Jannes. Hij is 19 jaar oud en hij is tweede jaar
leiding bij de Chiro. Door de week kan je hem vinden in
Geel waar hij de opleiding Bouw studeert. Hij heeft een
gouden hartje en zal er alles aan doen om er een
geweldig jaar van te maken. Genieten van een hapje en
drankje doet hij als de beste. Onze lieve Daan is meestal
te laat, maar niet getreurd voor jullie zal hij wel op tijd
zijn.
•De volgende leider die dit pinkelteam gaat versterken,
is Quinten Van Waeyenberghe. Hij is 21 jaar oud en
begint dit jaar dan ook al aan zijn zesde leiding jaar.
Genoeg ervaring dus om deze gekke, maar lieve pinkels
aan te kunnen! Buiten het harde werk dat hij op de
chiro verricht, werkt hij ook nog bij Agricon. Ik ben er
zeker van dat hij niet kan wachten om er samen met
iedereen een top jaar van te maken!
•De eerste leidster die we aan jullie mogen voorstellen
is Lise Beliën. Deze 21-jarige leidster begint aan haar 4de leidingsjaar en dir beleeft ze maar al
te graag met de pinkels. Door de week is ze te vinden in Leuven, waar ze pedagogie studeert.
Zich amuseren op de chiro is niet alles waar Lise zich mee bezighoudt, tijdens het weekend is
ze ook te vinden op het tennisveld. Deze topleidster is helemaal klaar om de pinkels een top
jaar te bezorgen.
De pinkels zullen zeker geamuseerd worden door deze brok energie. Onze volgende leidster is
Kato Zaenen. Zij begint net aan haar eerste jaar bij de leiding. Deze slimme leidster houdt zich
graag creatief bezig en begint aan haar eerste jaar Architectuur aan de U Hasselt. Als ze niet
bezig is voor de Chiro kan je Kato terugvinden op het volleybalveld. Deze nieuwe leidster zal
de pinkels graag verwennen op de spelnamiddagen.
De volgende leidster die we graag aan jullie voorstellen is Maura Lambeens. Ook voor haar
kan het leidingsavontuur beginnen waar ze de volle 100 procent voor zal gaan. Niet alleen bij
de chiro, maar ook tijdens de studies gaat ze een nieuwe weg op die haar leidt tot in de mooiste
studentenstad van België. Naast de chiro zal je haar dus vinden in Leuven waar ze taal en
letterkunde gaat studeren.
De laatste leidster die we aan jullie mogen voorstellen is Thirza Hermans, 19 jaar en gaat nu
haar 3de jaar als leidster beginnen, met haar passie voor tekenen zal zij de mooiste plaatjes
laten zien. Meng die passie met een hart voor verzorging en beleef één van je leukste jaren als
pinkel. Ze begint dit jaar aan haar opleiding verpleegkunde in Lier, ze zal met evenveel plezier
aan haar studies beginnen als aan haar nieuwe chirojaar.

Als je deze zotte bende wil bereiken, kan je steeds mailen naar: pinkels@chirooostham.be. Je vraag
komt op deze manier automatisch bij de juiste mensen aan.
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Speelclubs
•

•

•

•

•

•

De eerste leidster die de speelclubjes zal entertainen is Nette Boonen. Het is haar tweede jaar
als leidster en ze zal ook voor de tweede keer klaar staan voor deze geweldige groep. Naast de
Chiro, kan je Nette ook terugvinden in Leuven, waar ze sociale readaptatiewetenschappen
studeert. Maar kortom, Nette zal altijd klaar staan om de leden dit jaar de tijd van hun leven
te bezorgen.
De volgende leider die gaat klaarstaan voor onze speelclubs is Wouter Lens. Hij is 19 jaar en
begint ondertussen aan zijn tweede jaar als leiding. Buiten de chiro gaat hij vanaf dit jaar aan
de slag als elektricien. Met deze zorgzame, enthousiaste kerel gaan de speelclubs een topjaar
tegemoet.
Deze grote leider zal de speelclubs een super spelnamiddag bezorgen! Met zijn lengte van 2,02
meter kan hij zich volledig inzetten voor een onvergetelijke avontuur. Het is Daan Camps, hij
is 18 jaar oud en dit is zijn eerste jaar als leiding. Hij werkt als elektricien en in zijn vrije tijd
speelt hij basketbal. Hij zal de speelclubs dan ook graag sportief bezig houden.
Senne Eijckmans, de meest enthousiaste leider van heel de chiro. Hij zal altijd voor je klaar
staan in slechte en goede tijden. Hij is de meest creatiefste leider die de chiro gekend heeft.
Met zijn vele jaren chiroervaring zorgt hij voor een spetterend jaar.
De meest ervaren leidster die zich over de speelclubs gaat ontfermen is Leen de
Meulemeester. Het is haar 4e jaar in de leidingsgroep en de vorige jaren waren alleen maar
succesverhalen. Naast de Chiro, kan je Leen ook tegenkomen in Antwerpen waar ze
Milieuwetenschappen studeert. Samengevat heeft Leen al lang haar hart verloren aan de chiro
en de leden waar ze volledig voor gaat, vooral als ze zelf ook mee mag spelen.
De laatste leidster is 18 jaar oud en begint aan haar eerste jaar als leiding bij de Chiro. Ze heet
Kyra Pauwels en is een toffe leidster. Ze studeerd handelswetenschappen in Diepenbeek waar
ze op kot zit. Kyra is er alvast klaar voor om met de Speelclubs een fantastisch jaar te beleven.

Als je deze zotte bende wil bereiken, kan je steeds mailen naar: speelclubs@chirooostham.be. Je vraag
komt op deze manier automatisch bij de juiste mensen aan.
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Rakwi’s
•

•

•

•

•

Onze oudste rakwi leidster is 21 jaar. Haar naam is Liene Houben en ze begint vol vreugde aan
haar 4de leidingsjaar. Ze heeft een groot hart voor kinderen, ze begint al aan haar 4de jaar
leerkracht lager onderwijs. Van een beetje zweet is ze ook niet bang, Liene gaat graag
tennissen. Ze is helemaal klaar om er een geweldig rakwi jaar van te maken!
De 1ste leider van ons überfantastische rakwiteam is de immers 20 jaar oude Wannes Mariën.
Hij begint aan zijn 3de jaar als leider bij onze chiro. Als je hem door de week nodig hebt moet
je er wel even voor naar Leuven rijden, waar hij begint aan zijn 3de jaar als burgerlijk ingenieur.
Niet te vergeten is hij ook een heuze sportman. In de weekends kan jij hem gaan aanmoedigen
bij de volleybalclub. Een geboren leider die paraat staat voor iedereen!
De 2de leidster van ons super rakwi team is niet de minste, deze sportieve en creatieve leidster
ziet dit jaar al zeker zitten. Het is niemand minder dan Boo Dillen! Deze 19 jarige dame gaat
dit jaar voor haar 2e jaar interieur architectuur in Diepenbeek en durft er soms wel eens een
feestje van te maken op haar kot hier. Ze ziet haar 2e jaar als leiding zeker zitten in deze
fantastische groep!
Daarnaast staat Viktor Ghoos als 2de leider bij de
rakwi's. Viktor is met zijn 25 lentes de oudste van de
leiding en begint maarliefst aan zijn 8ste jaar als
leider.
Door de
week
werkt hij
als
programmeur/software engineer bij Montech in
Beringen en is hij volop bezig met het renoveren van
zijn pas gekochte huis. Daar bovenop speelt Viktor
ook nog eens volleybal bij Stalvoc in dezelfde ploeg
als Wannes.
Onze laatste leidster in dit geweldige team is
niemand minder dan Emily Rijkers. Deze geweldige
dame begint dit jaar aan haar tweede jaartje als
leidster en ziet het helemaal zitten. Emily is hopelijk
binnekort niet alleen een mega toffe leidster, maar
ook een straffe politievrouw. Ze is namelijk druk
bezig met haar politieproeven, in afwachting hiervan
kan je ze vinden tijdens de nachtshift op Nike. Deze
sportieve en enthousiaste leidster ziet het chirojaar
helemaal zitten.

Als je deze zotte bende wil bereiken, kan je steeds mailen naar: rakwis@chirooostham.be. Je vraag
komt op deze manier automatisch bij de juiste mensen aan.
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Tito’s
•

•

•

•

Amber vandezande is een mega toffe leidster, ze is 19 jaar oud en begint aan haar 2de jaar als
leidster. Deze creatieve meid studeert architectuur en zit op kot in Diepenbeek en is ook heel
sportief. In haar vrije tijd doet ze nog atletiek. Met haar word dit een top tito jaar.
De volgende leiding die het team van de tito’s gaat versterken is Kwint Dillen. Deze 18 jarige
leider begint aan zijn eerste jaar als leiding met heel veel zin. Hij zit in zijn 7de jaar hout op
THHI, deze handigheid zullen we goed kunnen gebruiken in ons team. In zijn vrije tijd kan je
hem op het basketbalveld vinden.
De volgende leiding in het rijtje is Stien Gielen. Zij zal haar 4de jaar als leidster doen samen
met de tito's. Ze is net afgestudeerd als in de richting maatschappelijk werk en zal dit jaar een
educatieve bachelor leerkracht secundair onderwijs doen.
De eerste leider die dit jaar klaarstaat voor de Tito’s is Nolle Ghoos. Deze 21-jarige jongeman
begint aan zijn zesde jaar als leiding boordevol energie. Door de week kan je hem vinden in
het prachtige Leuven waar hij zijn vierde jaar accordeon studeert aan het Lemmens Instituut.
Nolle is alvast enthousiast om de Tito’s een onvergetelijk jaar te bezorgen met zijn zotte maar
geweldige ideeën!

Als je deze zotte bende wil bereiken, kan je steeds mailen naar: titos@chirooostham.be. Je vraag komt
op deze manier automatisch bij de juiste mensen aan.
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Keti’s
•

•

•

•

De eerste leidster die we aan jullie voorstellen is Pauline Boonen, ze is 21 jaar oud en begint
dit jaar aan haar vierde jaar leiding. Door de week kan je haar vinden in Leuven waar ze zich
stort op de studies Vroedkunde aan de UCLL. Een leuk weetje over Pauline is dat ze al als pinkel
lid was van de Chiro. Dus als er iemand is die alles weet over het reilen en zeilen van onze
chiro, dan is het deze topleidster wel. De keti’s entertainen is haar dus op het lijf geschreven.
Naast Chiro vult Pauline haar vrije tijd ook met hobo spelen bij de harmonie Musica.
De volgende leidster van de keti's is Kune Herrebosch. Deze 21 jarige dame begint al aan haar
4e leidingsjaar. Door de week kan je deze slimme madam terugvinden in Leuven waar ze begint
aan haar master biomedische wetenschappen. Naast de chiro haalt ze ook heel veel plezier uit
zingen. Ambiance verzekerd!
De eerste leider die we aan u voorstellen is meteen ook de laatste. De 19-jarige Bram
Houtmeyers begint aan zijn derde jaar bij de leiding en zal zich dit jaar bij de keti’s voegen. Hij
zal zich mogen bewijzen tussen al dat vrouwelijk geweld, maar dat is voor Bram hélémaal geen
probleem. Door de week studeert Bram industrieel ingenieur in Leuven en hij begint al aan zijn
3e bachelor. Tussen al dit studeren door kan je Bram ook vinden in de fitness waar hij fit en
gezond blijft zodat hij niet moet onderdoen voor onze keti’s.
Dit chiro jaar zullen de keti's 3 leidsters hebben en de 21 jarige Marth Jannes maakt deel uit
van deze topleidsters. Ze begint dit jaar aan haar master geneeskunde in Leuven en weet dus
van aanpak als het op pijntjes aankomt. Een vaardigheid die tijdens een ruw chiro jaar wel eens
van pas kan komen. Haar vrije tijd spendeert ze aan de chiro en aan tennis, sportiviteit zal dus
ook niet ontbreken dit chiro jaar.

Als je deze zotte bende wil bereiken, kan je steeds mailen naar: ketis@chirooostham.be. Je vraag komt
op deze manier automatisch bij de juiste mensen aan.
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Aspi’s
Dit jaar kunnen de Aspi’s rekenen op maar liefst 3 man leiding. Graag stellen we ze even aan jullie voor
•

•

•

De eerste leidster die de Aspi’s een onvergetelijk jaar wil bezorgen is Zoë Aerts. Deze grote
21- jarige dame, met de stem van een nachtegaal, begint al aan haar vierde leidingsjaar. Door
de week kan je haar op haar kot in Leuven vinden waar ze bezig is aan haar 3e jaar media &
entertainment business. Hoewel jullie natuurlijk al weten dat Zoë geen fietsliefhebber is, is ze
zeker wel sportief. Als ze niet op de chiro is, kan je haar immers op het volleybalveld in
Olmen vinden waar ze de pannen van het dak speelt.
De tweede leidster van de Aspi’s is Jynthe Snijers. Zij neemt voor de eerste keer in 7
leidingsjaren de oudste leden onder haar vleugels. Dat is trouwens niet de enige nieuwe
uitdaging die ze aangaat, want na 5 studiejaren zegt ze de schoolbanken vaarwel en begint ze
te werken als auditor/accountant bij Vanhavermaet in Hasselt. Als deze 23- jarige dame toch
nog een gaatje in haar agenda vindt dan gaat ze graag joggen, tennissen of speelt ze klarinet
bij Musica. Een algemene tip voor de aspi’s ( en haar medeleiding): Jynthe is verzot op
chocolade. Geef ze een pot choco, een leo of praline en je krijgt alles van haar gedaan!
Jonas Lens vervolledigt het Aspileidingteam. Deze 21-jarige jongeman met al zes
leidingsjaren op de teller zal de Aspi’s dit jaar doen zwoegen en zweten. Zoë en Jynthe
noemen hem niet voor niets de dictator 😉. Jullie zijn gewaarschuwd! Binnen de chiro zorgt
Jonas ieder jaar voor een geweldige fuif. Strusselfuif 2021 zal mede dankzij zijn inzet
onvergetelijk worden. Door de week verblijft Jonas in kot op Geel waar hij aan zijn 3e jaar
elektromechanica bezig is. Als hij niet op de schoolbanken, achter zijn bureau of bij zijn
studiekameraden is vind je hem misschien wel op het hockeyveld.

Als je deze zotte bende wil bereiken, kan je steeds mailen naar: aspis@chirooostham.be. Je vraag komt
op deze manier automatisch bij de juiste mensen aan.
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CONTACT
Aerts Zoë
Beliën Lise
Boonen Nette
Boonen Pauline
Camps Daan
De Meulemeester Leen
Dillen Boo
Dillen Kwint
Eijckmans Senne
Ghoos Nolle
Ghoos Viktor
Gielen Stien
Hermans Thirza
Herrebosch Kune
Houben Liene
Houtmeyers Bram
Jannes Daan
Jannes Marth
Lambeens Maura
Lens Jonas
Lens Wouter
Mariën Wannes
Pauwels Kyra
Rijkers Emily
Snijers Jynthe
Van Waeyenberghe Quinten
Vandezande Amber
Zaenen Kato

Olmensesteenweg 152, Ham
Wasseven 58, Ham
Geneberg 50B , Ham
Geneberg 50B,Ham
Kerkhofstraat 36, Ham
Walnootstraat 2, Ham
Kerkhofstraat 17, Ham
Kerkhofstraat 17, Ham
Grensstraat 20, Ham
Heldenplein 2, Ham
Heldenplein 2, Ham
Nijverheidsweg 10A, Ham
Essenweg 3, Ham
Heidestraat 16, Ham
Waterstraat 80, Hulst
Boskant 27, Ham
Kattestraat 44, Ham
Kattestraat 44, Ham
Geneberg 89, Ham
Gerhees,67, Ham
Gerhees,67, Ham
Geneberg 43, Ham
Geneberg 102B, Ham
Bremstraat 13, Ham
Kempenstraat 9, Ham
Beukenlaan 19, Ham
Stationsstraat 25, Ham
Vijverstraat 10, Ham

0473/56.92.54
0491/42.10.33
0478/91.79.30
0470/32.66.91
0468/37.62.13
0479/01.84.45
0474/04.97.91
0472/21.22.10
0472/49.86.47
0477/09.02.53
0496/83.79.21
0470/63.62.75
0470/38.87.31
0468/14.69.62
0479/33.75.94
0487/32.06.96
0479/54.24.21
0470/05.12.16
0468/21.19.15
0468/13.57.14
0468/22.82.55
0478/17.85.28
0468/11.31.90
0483/51.31.68
0478/12.31.17
0476/64.93.86
0470/83.37.36
0473/50.15.03

Als je deze zotte bende wil bereiken, kan je steeds mailen naar: leiding@chirooostham.be . Je vraag
komt op deze manier automatisch bij de juiste mensen aan.
Verder kan je ook steeds terecht op onze Facebookpagina. Dit medium staat tegenwoordig het meest
garant voor een actuele informatie-uitwisseling. Maar ook op instagram kunnen jullie ons volgen.
Mogen wij tenslotte vriendelijk verzoeken om deze vorm van social media niet te gebruiken voor het
uitvechten van private kwesties. Hiervoor kan je steeds terecht bij onze hoofdleiding. Zij zullen je met
plezier persoonlijk te woord staan.
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DE HOOFDLEIDING
Ook dit jaar bestaat onze hoofdleiding uit 3 sterke leiding. Bij dringende gevallen of andere
persoonlijke kwesties kan je steeds op hen rekenen.
•
•
•

Bram Houtmeyers
Wouter Lens
Boo Dillen

0487/32.06.96
0468/22.82.55
0474/04.97.91

Je kan ze ook bereiken door te mailen naar: hoofdleiding@chirooostham.be. Je vraag komt op deze
manier automatisch bij de juiste mensen aan.

HET OUDERCOMITÉ
De hoofdleiding wordt bijgestaan door het oudercomité waarop je eveneens beroep kan doen bij
eventuele vragen. Zij zullen je met plezier verder helpen. Hieronder vind je hun gegevens:
•
•
•

Vandezande Geert & Hilde
Stationsstraat 25
Tina Pauwels
Boskant 17
Hermien Lievers
Speelstraat 29

0472/47.15.12 & 0474/53.41.02
0470/90.24.08
0472/60.46.68

Als je hen wil bereiken, kan je steeds mailen naar: oudercomite@chirooostham.be. Je vraag komt op
deze manier automatisch bij de juiste mensen aan.

VERHUUR
Wist jij dat je ons lokaal ook kan huren? Ben je op zoek naar een lokaal voor een feestje, babyborrel,
receptie, …. Neem gerust eens een kijkje op onze website voor foto’s van ons lokaal. Via onze website
kan je ook onze verhuurkalander raadplegen om de beschikbaarheid van ons lokaal na te gaan.
Voor specifieke info kan je steeds iemand van de leiding aanspreken of mailen naar:
verhuur@chiroostham.be . Je vraag komt op deze manier bij de juiste mensen aan.
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CHIROKALENDER
Bij ons is het een eeuwenoude traditie om een 2-wekelijke spelnamiddag te organiseren. Op die manier
heeft onze drukbezette leiding voldoende tijd om zich voor deze superleuke namiddag voor te
bereiden alsook voor hun studies, werk, hobby’s …
Neem maar snel je agenda, grote kalender uit de keuken… en een rode pen, want hier komen de
Chirodata.
September 2019
• 19 september: eerste spelnamiddag
Oktober 2019
• 3 oktober: spelnamiddag
• 17 oktober: spelnamiddag
• 31 oktober: spelnamiddag
November 2019
• 5 november: 29+ Fuif
• 6 november: Strusselfuif
• 14 november: spelnamiddag
• 28 november: spelnamiddag: Sinterklaas
December 2019
• 12 december: spelnamiddag
• 28 december: spelnamiddag: Kerstfeestje
Januari 2020
• 9 januari: spelnamiddag
• 23 januari: spelnamiddag
Februari 2020
• 6 februari: spelnamiddag
• 20 februari: spelnamiddag
Maart 2020
• 6 maart: spelnamiddag
• 20 maart: Eetdag
April 2020
• 2 & 3 april: Pinkel- & Speelclubweekend waar de Paashaas ook zal passeren
• 3 april : spelnamiddag
• 17 april: spelnamiddag: Paasfeest
Mei 2020
• 1 mei: spelnamiddag
• 15 mei: spelnamiddag
• 29 mei: spelnamiddag
Juni 2020
Spijtig!!! In juni worden er gedurende de gehele maand geen spelnamiddagen voorzien. De leiding zit
dan met de neus in de boeken om goede examens af te leggen, zodat we met z’n allen op bivak kunnen
gaan! Gelieve wat kaarsjes te branden en jullie leiding extra te verwennen 😊 .
14

Juli 2020
In juli hebben we ook nog 2 supertoffe spelnamiddag in petto. Helaas zijn deze datums nog niet
bekend. Deze geven we jullie in de loop van het jaar zeker mee!
Augustus 2020
Wij gaan op kamp van 4 augustus tot 14 augustus. Hou 13 augustus vrij want dan organiseren wij onze
geweldige bezoekdag. Wil jij weten naar waar? blader dan maar snel even door.
Opgelet!
Deze Chirokalender is vrijwel definitief, bij eventuele wijzigingen zullen jullie tijdig worden ingelicht via
verschillende kanalen (briefjes, Facebook, website, mail…).

UNIFORM
Als uniform dragen onze leden een oranje sjaaltje, een blauw T-shirt/trui van Chiro Oostham en blauwe
korte broek of rok tot boven de knie. Leden zijn vrij om de Chirorokjes en of Chirobroekjes in de
Chirowinkel (De Banier) aan te kopen.
Elk nieuw lied krijgt gratis een Chirosjaaltje. Voor een T-shirt of trui kan je terecht bij Daan , Wouter &
Amber. De T-shirts kosten €10,00; een trui kost €30,00. In ruil voor €3,00 krijg je een sjaaltje.
Het dragen van het uniform is verplicht tijdens
uitstappen en het bivak. Tijdens gewone
spelnamiddagen volstaat het oranje sjaaltje.
We verwachten van de leden dat ze tijdens de
spelnamiddagen speelkleren dragen die vuil mogen
worden. Van samen spelletjes spelen en ravotten in de
bossen word je vuil. Het is bijgevolg niet ideaal om met
je nieuwste outfit naar de spelnamiddag te vertrekken.
Aangepaste kledij is een must. De Chiro is geen plaats om
de nieuwste mode te showen 😊!

LIDGELD
Het lidgeld bedraagt €40,00. Voor dit bedrag word je aangesloten bij Chiro Nationaal, ben je verzekerd,
krijg je elke spelnamiddag een drankje, kopen we spelmateriaal, krijgen leden allerlei verrassingen
tijdens de feestdagen (Sinterklaas, Kerstmis, Pasen…), wordt het lokaal onderhouden, … Je aansluiten
bij onze fantastische Chiro Tijl & Nele Oostham kan door te surfen naar onze website
http://www.chirooostham.be en via ‘Inschrijvingen’ door te klikken naar het inschrijvingsformulier
waar je alle belangrijke, medische en persoonlijke gegevens achterlaat. Wij zorgen hierna voor al de
rest. Het stappenplan voor deze hele inschrijvingsprocedure vind je ook uitvoerig terug aan het begin
van dit boekje.
Er geldt nog steeds de regel:
Elke Tito, Keti en Aspi moet minstens zeven spelnamiddagen aanwezig zijn geweest om mee te mogen
gaan op kamp. Het is een feit dat binnen deze oudere groepen hechte vriendschapsbanden ontstaan.
Daarnaast werd er doorheen het Chirojaar ook heel wat besproken en georganiseerd. De uitvoering
van deze regel lijkt ons dan ook evident.
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STRUSSELFUIF 2021
Naar goede gewoonte organiseren we elk jaar de STRUSSELFUIF. Wij hopen dit jaar onze fuif weer
door te mogen laten gaan na een jaartje rust omwille van corona. Jaarlijks komen er ongeveer 1400
mensen samen in de Zille voor het feest van het jaar, maar in 2020 hebben we onze traditie dus
eventjes moeten doorbreken. Maar geen paniek, we zijn al volop bezig met de organisatie van
Strusselfuif 2021. En we weten nu al dat het dan een knaller van formaat zal zijn! We kunnen jullie zelfs
nog meer vertellen, dit jaar zal Strusselfuif een beetje anders verlopen dan anders. Nog meer zelfs, in
plaats van 1 avond feest, maken wij er dit jaar 2 van. Meer uitleg hierover volgt nog. Voor de
nieuwsgierigen onder jullie of zij die nu al beginnen aftellen geven we al een beetje uitleg over onze
trots ‘De Strusselfuif’. Dit jaar starten we ons strusselweekend met een 29+ fuif op vrijdag met de enige
echte Eppo Janssen. Geen enkele danser zal zich kunnen bedwingen om mee op te gaan in de muziek.
Onze tweede avond zal gevuld zijn met een avond vol plezier voor iedereen. Ben je geen hevige
danser? Geen paniek. Buiten de grote zaal hebben we ook nog de kleinere zaal waar lokale dj’s van Djpool Ham zullen draaien. Tot slot organiseren we voor de 3de keer op rij onze bodega in Jeugdhuis De
Stip. Daar kan je je helemaal uitleven op een groot dansfeest met de beste ‘oldies’ en feestplaten.
Kortom: voor ieder wat wils!
Aan alle ouders doen we een warme oproep om met ons mee te feesten en te swingen op strusselfuif
2021. Wij rekenen op jullie steun! Neem alvast jullie agenda bij de hand en omcirkel vrijdag 5 en
zaterdag 6 november 2021 al maar in het rood zodat je kan komen genieten op onze onvergetelijke
party!
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BIVAK 2022
Om het Chirojaar in schoonheid af te sluiten, gaan we ook dit jaar op bivak
!!! Het bivak zal doorgaan van 4 augustus tot 14 augustus in Hallaar!!!
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