
Ken je de Chiro niet?



Beste ouders en allerleukste leden,
We hebben net een fantastisch kamp in Vorst achter de rug en het schooljaar is alweer
begonnen. Het nieuwe chirojaar staat ook weer voor de deur en de leiding heeft hier al
een tijdje naar uitgekeken. Na een hopelijk ontspannende vakantie, kunnen we weer alle
energie kwijt op onze leuke zondagnamiddag. De leiding is er alvast klaar voor en heeft
al een heleboel toffe spelletjes klaarstaan. Hopelijk staan jullie klaar om deze met ons te
spelen!
Kan je al niet meer wachten? Blader dan maar snel door!

Houd dit boekje ook zeker bij want het kan steeds van pas komen. Zeker voor ouders
van nieuwe leden is het nuttig om alles eens goed door te lezen. En als je vragen hebt?
Dan staan wij paraat om deze te beantwoorden!

Veel liefs,
De leiding



Nuttige informatie

Er zijn dit jaar 6 groepen in de chiro:
- ribbels: 1e en 2e leerjaar
- speelclub: 3e en 4e leerjaar
- kwiks: 5e en 6e leerjaar
- tippers: 1e en 2e middelbaar
- tiptiens: 3e middelbaar
- tienspi’s: 4e en 5e middelbaar

Bij het vieruurtje kan je een wafel eten (50 cent) en een drankje drinken (1 euro).
Breng liefst gepast geld mee. Je mag ook zelf een drankje en een koekje of een stukje
fruit meebrengen, maar liever geen chips of snoep.

Als je nog een Chiro Ramsel T-shirt (10 euro) nodig hebt kan je na de chiro terecht bij
onze kledingverantwoordelijke: Jolien. We hebben ook super leuke tweedehands
Chirohemden en truien (5 euro)! Betalen doe je via overschrijving, alle informatie krijg je
mee zodra je iets koopt of bestelt. Voor een rok of hemd kan je ook zelf naar een Banier
in de buurt gaan (Leuven of Heist), maar onze supermooie t-shirts van Chiro Ramsel
hebben ze daar niet!

Dit jaar gaan we van 1 tot 11 augustus op kamp! Spannend! Houd deze datum dus
zeker vrij in je agenda!

Op zondagen maken we soms ook leuke foto’s, als herinnering voor later. Het is mogelijk
dat enkele van die foto’s tijdens of na de Chiro op de facebookpagina van onze Chiro
verschijnen. Als je er een bezwaar tegen hebt dat we foto’s van je kind publiceren,
vragen we om een mailtje te sturen naar onze hoofdleidsters (Floor en Julie)
hoofdleidster@chiroramsel.be om ons dat te melden.

Bij vragen kan je altijd terecht bij je eigen leiding, maar onze hoofdleidsters staan
natuurlijk ook paraat voor elke vraag die u hebt. Je kan deze stellen voor of na elke Chiro
of door hen een mailtje te sturen.

Vanaf dit jaar vragen we om je kind (zowel nieuwe als huidige leden!) in te schrijven
via onze Google Forms die je op onze website (www.chiroramsel.be) kan terugvinden.

Daarnaast betaal je voor een geweldig chirojaar, per lid, 35 euro inschrijvingsgeld. Dit
graag op de juiste rekeningnummer:

Meisjes: BE55 7330 1661 7544
Vermelding: ‘lidgeld + naam kind + naam afdeling”

De chiromeisjes hebben ook 2 geweldige volwassen begeleiders die ons ondersteunen
waar nodig en altijd voor ons klaarstaan! Namelijk Lien Adams en Dorien Laporte.

http://www.chiroramsel.be


Ken je de leiding niet? Geen nood! Hieronder vind je informatie over elke leidster
en zo leer je ons iets beter kennen.

Ribbels

De allerjongste leden zijn de ribbels (1e en 2e leerjaar). De ribbels houden van fantaseren en
dat zie je in onze spelletjes. Ze dompelen zich samen met de leiding onder in de wereld van
trollen en heksen, prinsen en prinsessen en andere sprookjesachtige figuren.

De leiding:

Joke Venstermans
20/04/2005
0472 63 57 75
jokevenstermans@gmail.com
Favoriete spel:
Levend dammen
Weetjes:
Mijn hobby’s zijn Chiro en
dansen, mijn lievelingsdier is
een koala en ik eet heel graag
lasagne!

Elise van Wichelen
12/07/2005
0491 91 31 64
elise.vanwichelen2005@gmail.com
Favoriete spel:
Ontrouwe echtgenoot
Weetjes:
Mijn lievelingseten is sushi, mijn
hobby’s zijn Chiro, tekenen en
muurklimmen en mijn lievelingsdier
is een panter!

Roos de Wit
07/02/2004
0485 06 67 96
de.wit.roos@telenet.be
Favoriete spel:
Vakkenrugby
Weetjes:
Dit is mijn 13de jaar bij de
Chiro, ik studeer agro- en
biotechnologie en ik ben dol
op chocolade!

Speelclub

Klein, maar niet meer de kleinsten: de speelclub (3e en 4e leerjaar). Speelclubs houden van
spelen, zo simpel is dat! Ze ontdekken de wereld en zijn zeer nieuwsgierig. Ze huppelen en
rennen door het bos, verkleden zich en ze trekken eropuit voor een tocht vol spelletjes,
plezante liedjes en gekke opdrachten.

De Leiding:

Lotte Waterschoot
26/09/2006
0475 58 65 89
lottewaterschoot06@yahoo.com
Favoriete spel:
Stoelenrace
Weetjes:
Mijn hobby’s zijn voetbal en Chiro, mijn
lievelingseten is spaghetti en mijn lievelingskleur
is groen!

Fleur Serneels
22/11/2005
0468 30 16 32
fleur.s@telenet.be
Favoriete spel:
Honkbal
Weetjes:
Ik heb een hondje, mijn lievelingseten is sushi
en ik dans!

Jule Vandecruys
10/02/2004
0479 18 00 47
jule.vandecruys@icloud.com
Favoriete spel:
Honkbal
Weetjes:
Ik kan niet zo goed tegen mijn verlies, mijn
verjaardag is dezelfde als die van mijn papa en
ik hou van kaas!

Sarah Aertgeerts
08/06/2002
0476 27 63 33
sarah.aertgeerts@hotmail.com
Favoriete spel:
Honkbal
Weetjes:
Ik ben een echte catmom, ik studeer voor
leerkracht lager onderwijs en ik ben vegetarisch!
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Kwiks

Kinderen van het 5e en 6e leerjaar hangen samen met hun kwiksleiding de aap uit. Ze
ravotten zich te pletter, trekken eropuit met de fiets en lopen zich de ziel uit het lijf bij een
supergroot bosspel. Regen en wind houden hen niet tegen om buiten te ravotten. Het liefst
springen ze dan nog in een grote plas om lekker vuil te worden.

De Leiding:

Frauke Storms
28/04/2005
0491 87 78 67
frauke.storms@outlook.com
Favoriete spel:
Pijlentocht
Weetjes:
Mijn lievelingskleur is rood, ik
eet graag pasta en mijn
lievelingsdier is een varken!

Maite Van Aerschot
05/06/2005
0492 20 04 31
maite.van.aerschot1@gmail.com
Favoriete spel:
Levend stronten
Weetjes:
Mijn favoriete eten is macaroni,
mijn favoriete dier is een kat en
mijn favoriete kleur is paars!

Noor Bruyndonckx
03/11/2005
0494 87 91 84
noor.bruyndonckx.3@gmail.com
Favoriete spel:
Leven dammen
Weetjes:
Mijn favoriete eten is sushi, mijn
favoriete kleur is groen en mijn
favoriete dier is een alpaca!

Tippers

De tippers (1e en 2e middelbaar) trekken eropuit met de fiets of met de trein om in de een of
andere stad een groot zoekspel te doen. Keihard ertegenaan gaan in een pleinspel en graag
winnen, door tactiek of door snelheid. Stilvallen om te zwijmelen over een superster of over
die ene knappe jongen van op school, hoort erbij. Ze schminken zich om het gekst voor een
show en zomerse zondagen eindigen steevast in een waterfestijn.

De leiding:

Babette Godts
24/06/2005
0472 18 06 19
bab.godts@gmail.com
Favoriete spel:
Ontrouwe echtgenoot
Weetjes:
Mijn lievelingskleur is groen,
mijn lievelingseten is pasta
en mijn lievelingsdier is een
kat!

Steffi Phlips
23/04/2005
0473 50 86 89
steffi.phlips@gmail.com
Favoriete spel:
Ontrouwe echtgenoot
Weetjes:
Ik heb in totaal 3 hondjes, ik eet
heel graag kaas en ik zing altijd
onder de douche!

Jolien Berghmans
18/01/2005
0478 19 69 82
jolienb@live.be
Favoriete spel:
Honkbal
Weetjes:
Mijn favoriete dier is een
reuzenmanta, ik hou heel veel
van de kleur blauw en ik verf
vaak mijn haar!
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Tiptiens

De tiptiens (3e middelbaar) poseren al eens graag voor de camera, maar steken even graag
de handen uit de mouwen om een vlot te bouwen! Maar ook competitieve spelen zijn iets
voor onze tiptiens: want iedereen wil hoe dan ook winnen!

De Leiding:

Sarah Vlekken
12/03/2004
0468 29 52 05
sarah.vlekken@gmail.com
Favoriete spel:
Honkbal
Weetjes:
Ik drink elke dag melk, ik
poets mijn tanden onder de
douche en ik heb 3 katten!

Kirsten Van Loock
15/01/2004
0499 12 07 91
kirsten.van.loock@telenet.be
Favoriete spel:
Levend dammen
Weetjes:
Ik hou van knutselen (liefst met
mijn leden natuurlijk) en
daarnaast hoop ik later een echt
kattenvrouwtje te zijn!

Floor Klerkx
23/11/2002
0468 16 18 24
floor.klerkx@hotmail.com
Favoriete spel:
Dance battle/ dorpspel
Weetjes:
Ik heb lang geturnd en ik geef nu
ook turnles, ik ben klein maar
dapper en ik werk heel graag
met kinderen!

Tienspi’s

De tienspi’s (4e en 5e middelbaar) trekken op avontuur, doen een tweedaagse tocht in de
natuur met de rugzak of bouwen zelf een vlot om de rivier over te steken. Ze beulen zich af in
ruwe spelen of in een zelfverzonnen sport. Ze vormen een hecht blok, maar zijn niet verlegen
alles uit de kan te halen om het spel te kunnen winnen.

De Leiding:

Gitte Laeremans
26/08/2004
0471 93 74 28
gitte.laeremans@icloud.com
Favoriete spel:
Levend stronten
Weetjes:
Ik studeer in Leuven, mijn
katjes zijn de liefdes van mijn
leven en ik hou van iets te
gaan drinken met
vriendinnen!

Julie Van Dingenen
19/12/2002
0471 57 26 51
julie.vandingenen@hotmail.com
Favoriete spel:
Dropping
Weetjes:
Ik ben grote fan van Taylor Swift,
mijn lievelingsdier is een kat en
mijn levensmotto is: alles komt
altijd goed!

Roos Janssens
10/01/2002
0484 58 09 96
roosje.janssens@telenet.be
Favoriete spel:
Kiekeboe
Weetjes:
Mijn lievelingsdier is een schaap
en ik speel gitaar (ook bij het
kampvuur)!
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Kalender van de speciale activiteiten
Datums zijn te vinden op de site!

Eerste Chiro:
Op de eerste Chiro spelen we een groot spel waarbij je ontdekt wie je nieuwe leiding is.
Tijdens en na het vieruurtje leer je de nieuwe leiding al een beetje kennen en speel je al
enkele spelletjes per afdeling.

Openspelnamiddag:
Een dag waarop iedereen zijn vriendjes en vriendinnetjes mag meebrengen die niet bij de
Chiro zijn. Natuurlijk mag je deze elke andere Chiro ook meenemen, aangezien we altijd
graag nieuwe gezichten zien, maar deze dag is speciaal ingewijd voor nieuwe leden. We
spelen spelletjes per afdeling en leren elkaar én de Chiro kennen.

Marsepeinverkoop:
Ieder jaar trekken we begin oktober door de Ramselse straten om marsepein te verkopen.
We spreken af om 9 uur aan ons Chiroheem, tussen 12 uur en 13 uur houden we onze
middagpauze (thuis). Daarna verkopen we verder tot maximum 16 uur. Begin al maar te
oefenen op jullie beste verkoperspraatjes!

Dag van de jeugdbeweging:
Op deze dag mogen jullie aan iedereen tonen dat jullie bij de Chiro horen! Doe op deze dag
dus allemaal jullie mooiste Chirokleren aan naar je school, hobby, …

Kinderfuif:
Dit evenement is georganiseerd rond Halloween. Iedereen welkom om te komen dansen en
spelen op onze Kinderfuif! Kom zeker verkleed, want er is een prijs voor de best verklede
jongen/meisje! De inkom is gratis en er zijn drankjes, snoep en chips aan 1,50 euro.

Christus Koning:
Op deze dag gaan we ’s ochtends naar de kerk waar we de longen uit ons lijf zingen en na
de mis wandelen we met iedereen naar het Chiroheem waar we lekkere kip met kroketten
eten. Daarna vertrekken alle groepen naar een activiteit zoals zwemmen of een toffe
binnenspeeltuin.

Sinterklaasfeestje:
De Sint komt ieder jaar langs op onze Chiro. Voor de kleinsten (ribbels, speelclub, kwiks en
rakkers) heeft de Sint tijd tussen 14 uur en 17 uur. Daarna, tussen 17 uur en 19 uur, mogen
ook de iets grotere kindjes (tippers, toppers, tienspi’s, kerels en aspi's) hun grootste held
ontmoeten. Voor alle brave kindjes zal de Sint ook een kleine verrassing meebrengen.

Kerstfeestje:
Ook Kerstmis wordt op onze Chiro gevierd. Dit gaat voor iedereen door van 15 uur tot 19 uur.
Eerst spelen we per afdeling, daarna eten we een stuk cake en om 18 uur vertrekken we op
fakkeltocht. Na onze tocht drinken we nog een lekker glaasje warme chocolademelk.



Chocomelk- en jeneverbedeling:
Kom tussen het nieuwjaarszingen door zeker eens langs bij de leiding aan de kerststal om
een warme chocolademelk te drinken! En voor de ouders hebben we natuurlijk een glaasje
jenever voorzien.

Costa Cava:
Onze jaarlijkse fuif voor alle liefhebbers van dansen en cava! Schudt die dansbeentjes al
maar los en bel een babysit. Deze fuif is niet geschikt voor de kleintjes, maar zeker wel voor
de oudsten en ouders onder ons.

Kwarekkendag:
Een Chiro dag georganiseerd door ons gewest genaamd de Kwarekken. Dit is een
evenement dat we samen met de jongens doen en het gaat door in Westerlo met alle andere
Chiro’s van ons gewest.

Paasfeestje:
Op het paasfeestje spelen we eerst per afdeling en na het vieruurtje spelen we spelletjes met
de hele Chiro samen! Hopelijk heeft de Paashaas ook iets lekkers voor ons achtergelaten.

Eetdag:
Op onze eetdag kan iedereen komen proeven van onze overheerlijke spaghetti met wel 3
soorten sauzen (bolognaise, vegetarisch of kaas en hesp)! Na het eten kan je nog afsluiten
met een lekker ijsje of onze huisgemaakte tiramisu. Jummie!
Je kan doorlopend in de parochiezaal van Ramsel terecht tussen 12 en 20 uur. Bij ons
komen eten kost maar acht euro (bij een kinderpasta is het drankje gratis). Breng dus zeker
ook je oma’s en opa’s, tantes en nonkels, neefjes en nichtjes en de buren mee – die lusten
ook wel zo’n lekkere spaghetti!

Bierkroeg:
Tijdens het weekend van de kruiwagenkoers kan je hier terecht voor een lekker biertje. We
hebben veel verschillende soorten voor de bierkenners onder jullie en natuurlijk ook frisdrank
voor de kinderen. Je vindt ons in de parochiezaal die elk jaar ingekleed wordt in een ander
thema.

Daguitstap:
Elk jaar sluiten we het Chirojaar af met een toffe daguitstap! Op deze dag trekken we erop uit
om onze laatste Chiro te vieren. Naar waar we gaan blijft nog even een verrassing!

Kamp:
De activiteit waar we ieder jaar naar uitkijken is natuurlijk het kamp! De ribbels en speelclub
blijven slechts zeven dagen en de oudere groepen de volle tien. Meer informatie komt op de
site te staan en in het kampboekje dat op het einde van het Chiro jaar gegeven wordt.



Kleurplaat


