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Alle foto’s zijn te
vinden op
www.chiro-vorselaar.be

WOORDJE VAN DE REDACTIE
Hallowkes
We zijn weer helemaal klaar voor een nieuw jaar vol
grappen, grollen, spelen en dollen. Het chiroweetje is een
manier om jullie doorheen het jaar op de hoogte te houden
van leuke weetjes, opkomende evenementen en andere
nuttige info zoals algemene afspraken. Ook vind je er leuke
foto’s en grappige afdelingsartikels.
Vraag jij je ook af wat jou kersverse leiding in petto heeft
voor jullie dit jaar? Benieuwd naar de allerlaatste
wist-je-datjes? Blader dan maar snel verder!
Groetjes
De redactie
Amber V, Amber DP, Yoran, Eva, Xhanne
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Hey zijn jullie klaar
om gelanceerd te worden
in het nieuwe jaar?
We gaan op ruimtereis
naar het sloeberparadijs
Het is een paarse planeet
dus houdt u maar gereed
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SLOEBERS

We hebben nog wat te vertellen
dus zullen we ons even voorstellen
Sien is een gekke trien
Met Nele kan je heel goed spelen
Seppe kan iedereen opppeppe
Den Daan dieje blijft mo gaan
Ellen lust geire frikadellen
En Eva rijmt alleen op Teva
mo tis een toffe
zo'n leidingsploeg dat is boffen

Nu hebben jullie ons beter leren kennen
dus kunnen we samen de sloeberplaneet verkennen
Groetjes
Snedes
Sien Nele Ellen Daan Eva Seppe

SPEELCLUB

Hey allerliefste speelclubbers
Het is weer tijd om aan een nieuw jaar te beginnen. Dat betekent dus ook
dat jullie nieuwe leiding hebben om het hele jaar te feesten en plezier te
beleven. De komende weken zullen we elkaar beter leren kennen en om
daar al mee te beginnen stellen wij ons hier kort voor en moeten jullie
proberen te ontdekken wat bij wie hoort.

Eline

Lente

Dien

Amber

Jasper

Verzorgt alle pijntjes van iedereen
Doet alle dingen op de laatste moment
Doet graag zot
Is competitief in spelletjes
Haar bijnaam is Embie
Sommige kennen mij van de leidingswissel op kamp
Zit al 12 jaar in de chiro
Start aan haar eerste jaar leiding
Muziek staat centraal in haar dagelijkse leven
Staat op zondag altijd klaar voor jullie
Rimpel, rimpel, rimpel, ik ben simpel
Staat zijn mannetje wel
Heeft ballen aan zijn lijf
Maakt zich soms te weinig zorgen
Praat graag
Eet graaf witloof
Is niet in België geboren
Lachen is haar favoriete bezigheid
Maakt soms domme opmerkingen
Zit op kot in Antwerpen
Kent stiekem al een groot deel van de Speelclubbers
Haar bijnaam is wittekop
Is 22 jaar
5e jaar als leiding, maar al 18 jaar in de chiro
Studeert voor leerkracht lager onderwijs
Speelt toneel als hobby
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Wij hebben ongelooflijk veel zin om te beginnen aan een nieuw
speelclubavontuur met jullie erbij!! Hopelijk zijn jullie altijd massaal aanwezig en kunnen we er een topjaar van maken.
Vele groetjes
Eline, Lente, Dien, Amber en Jasper

RAKWI’S

Hallo kleine aardbewoners,
Wij zijn groene marsmannetjes van de planeet rakwistanie en we zijn hier met
onze ufo neergestord en het lijkt erop dat we een tijdje hier op aarde moeten
verblijven. We kunnen best vrienden worden door ons eventjes voor te stellen.
Hey, ik ben Elise en begin aan mijn 6de jaar ufobestuurder. Ik woon in
grobbendonkië. Mijn hobby’s zijn chiro en pixelhobby.
Allokes, Mijn naam is Louise en dit is mijn eerste jaar als ufobestuurder en dat is
ook de rede dat we gecrasht zijn(ooops). Ik woon in Vorselarusus. Mijn hobby’s
zijn chiro en dansen.
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Goeiedag,
mijn geboortenaam is Jonas. De eerste paar maanden kunnen jullie
mij in Zweden vinden waar ik één semester lang ga studeren. Het tweede
semester zal ik het fantastische rakwi-leidingsteam versterken en jullie samen
met mijn mede rakwistaniërs een onvergetelijk jaar bezorgen!
Gegroet, mijn naam is Josse en de meeste onder jullie zullen mij waarschijnlijk
nog wel kennen. Ik woon in het land der Vorselarenaren. Tijdens de week zit in
Leuven, waar ik ondertussen aan mijn derde jaar begonnen ben. En toevallig
is dit ook mijn derde jaar als ufobestuurder van het beste ruimtestation van’t
heelal. Samen met jullie kleine aardbewoners gaan we er een kei show jaar van
maken!
Hoi mijn naam is Braya en net zoals Josse kan je mij tijdens de week in Leuven
vinden. Dit is mijn derde jaar ufobestuurder en ook ik woon in Vorselarusus.
We gaan tijdens onze verblijftijd er het beste van maken. We gaan jullie een
paar dingen leren die wij op onze planeet graag doen zoals feesten maar ook
op avontuur gaan in de wildernis en het verzamelen van de 6 chironaut-buttons.
Wij hopen dat jullie er veel zin in hebben!!!!
Greetings from space,
Elise, Louise, Jonas, Josse en Braya

Juuuuuw Titooozzzzz
Wij zijn dees jaar, jammer maar
helaas, jullie nieuwe leiding. Tegen
ons goesting in schrijven wij dit
artikel...nee nee wij hebben er in elk
geval al super gigantisch veul zin in.
Wij hopen dat jullie ook al veul zin
hebben in een mega knal fel rood
jaar met kei plezante activiteiten.
Wie zijn die ouwe zakken nu?
Daarvoor hebben we hieronder een
spelletje dus verbind maar
...knap, intelligent, lekker,... is hem
ni maar hij is nen held dieje
informatica studeert in Geel.
Hij studeert Industrieel ingenieur in
Louvain maar zo ziet hem er niet uit.

TITO’S
Camille

Amber

t reeduts emortsneget nezeD
.enjiletaK ni ednukwuob

Dieter
Deze jonge dame zit de eerste helft
van dit chirojaar nog in Zweden, maar
daarna is ze te vinden in Leuven waar
ze sociologie studeert of in Vorselaar
op de Chiro!

Deze coole griet is in de week
te vinden in Antwerpen waar ze
studeert en in het weekend is ze
in Vorselaar, klaar om elke zondag
de super-showste chironamiddag
te beleven!!!

Yoran

Sander
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KETI’S

Beste gheyti’s en gheytinnekes,

Helaas moeten wij jullie mededelen dat dit jaar jullie
leidingsploeg vertegenwoordigd zal worden door de Masti;
economisch wonderkind en toekomstige belastingfraudeur,
camionchauffeur en slangenreparateur; Nando me zen vettige
tetjes, ward/bart/bord; knappe kop, letterlijk én figuurlijk en
omdat het tegenwoordig moreel verplicht is om diversiteit te
hebben in een leidingsploeg hebben ze er ook wat vrouwelijk
10
geweld in gesmeten onder de vorm van toekomstig psycholoog
en muzikaal multitalent Xhanne aka Ksonne. Bereid jullie dus
al maar voor om het dit jaar goe uit te hangen en het goe vettig
te maken, want met zo’n manne als leiding kunt ge niks anders
verwachten. Met andere woorden, het gaat echt een kei show
jaar worden met een kei grave leefweek (eerste week van
Februari) en een top weekend (laatste weekend van de
paasvakantie).
Natuurlijk houden we dit jaar ook weer ons jaarlijkse, super
populaire, keti-ijssalon en soepverkoop om moneyzzz binnen
te rijven zoda we zotte dings kunnen gaan doen op weekend
en uiteraard op kamp. Wees gewaarschuwd, we verwachten op
deze activiteiten dan ook super veel inzet want anders gaan we
genoodzaakt zijn heelt kamp kat en muis te spelen.
Wij zien het al vast helemaal zitten om er een jaar van te maken
dat jullie nooit zullen vergeten,
Ketileiding out

ASPIRANTEN

Raad welke taal dit is en voer in in google translate om te weten wat hier staat
de echte versie zullen we ook wel in de nieuwe aspigroep op facebook zetten
Day Awardants,
As jo dit
 lêze hawwe jo de startdei oerlibbe. No it oare fan it jier. Wy hawwe dit
jier net in formele ynlieding nedich, it measte fan jo sille ús al we witte of binne
gewoan net ynteressearre yn ús ungewoane libben bûten de chiro.
Dit jier sil de kommunikaasje tusken leden en bestjoer in bytsje oars wêze fan
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(of hat it oars miskien? Wy litte net hielendal witte, leaver Ludo) oare jierren.
As jo de
 lieding hawwe wolle, dan moatte dit barre troch famyljebedriuwen. Dit
binne Karel, Alexander en Marthe Oarsom, as wy wat sizze wolle, sil dit barre
troch deselde minsken.
Alle gek op in stokje, sille wy derfoar soargje dat nimmen de chiro wit dat is ús
broer of suster. Wy fine it wichtich om wurk en prive apart te hâlden. Net dat wy
de chiro as wurk sjogge! om't wy dat krekt dwaan foar ús genietsje en foar de
jierlikse bonus fan 2500 euro + tankkaart en oare ekstra (blowjobs) krije wy fan
'e VB.
Om te sluten. Wy hoopje dat jo safolle wille binne as ús en dat wy gewoanlik om
spultsjes spylje foar in goeie tiid en organisearje goeie partijen!
Wetter - Agrarwetter
De aspiraasje
Ahja binne wy Siebe

Robin Liza en Willem
bye!
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SEPTEMBER

2017

24 Startdag

01
4
10
1012
11
13
12-14
15
17
27

2017

20 Dag/nacht van de
Jeugdbeweging
27 Leider Josse is jarig!
30 Leider Siebe is jarig!

JANUARI

2018

Leidster Eva is jarig!
Leider Robin is jarig!
Leider Sander is jarig!
Leider Jonas is jarig!
Leider Daan is jarig!
Vredeseilanden
VB Gert is jarig!
Leider Matthias is jarig!
Leidster Ellen is jarig!

05

10

OKTOBER

MEI

2018

4 Leidster Camille is jarig!
5 WC-papier verkoop
7 Leidster Dien is jarig!
11 Leider Yoran is jarig!
13 Leider Ward is jarig!
25 Leidster Lente is jarig!

02

FEBRUARI

2018

23 Leidster Xhanne is jarig!
24 Mosselfeest

06

JUNI

2018

5 Leider Willem is jarig!
16 Chiroterras & jaarmarkt
17 GEEN CHIRO
27 Leidster Liza is jarig!
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NOVEMBER

2017

4 Leider Seppe is jarig!
11 Materiaalmeester Do jarig!
12 Leider Dieter is jarig!
26 Christus Koning
26 Leider Nando is jarig!

03

MAART

2018

2
VB Paul is jarig!
2-4 Titoweekend
11
GEEN CHIRO
12
Leidster Braya is jarig!
17
Leidster Nele is jarig!
18
V-Day
23-25 Rakwi-weekend
29
Leidster Sien is jarig!
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JULI

2018

3
Leidster Elise is jarig!
10
Valiezendag
11-21 Kamp
19
Leider Jasper is jarig!
21
Leidster Eline is jarig!
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DECEMBER

2017

3 Sinterklaas op de Chiro!
7 Leidster Amber V is jarig!
7 Leidster Louise is jarig!
24 Krakmoment
31 Oudjaar = pannenkoeken
aan het jeugdcentrum
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APRIL

2018

1
Pasen GEEN CHIRO!
13-15 Ketiweekend
13
22
GEEN CHIRO
27-29 Speelclubweekend
28-29 Sloeberweekend
30
Scherpenheuvel
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AUGUSTUS

2018

22 Leidster Amber DP is jarig!
24-26 Dorpse Feesten 2018

CHRISTUS KONING
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Op zondag 19 november is het Christus Koning op de
chiro, maar wat houdt dit nu in? Op Christus Koning is het
een extra lange chiro voor jong en oud! We starten om 10u ’s
morgens aan het jeugdcentrum. Niet enkel de leden zijn dan
welkom, maar ook jullie, de ouders kunnen mee genieten
en spelletjes komen spelen! Wees niet verlegen en spreek
af met je vrienden/vriendinnen om naar de chiro te komen,
zo kunnen we er samen een reuze feest van maken. Op
deze zondag spelen we een groot groepsspel en eten we ‘s
middags frikadellen met krieken. In de namiddag kan je een
leuke workshop kiezen om te volgen en om half 5 komt de
pastoor nog even langs om een korte bezinning te houden.
Hier zijn de ouders ook zeker welkom! Om 5 uur sluiten we
af voor alle afdelingen. Dit is elk jaar een supertoffe
chiro-zondag, twijfel dus niet en kom zeker meedoen!

ALGEMENE INFO
ALGEMENE
AFSPRAKEN

Afspraken omtrent de zondagnamiddag
Alle leden en leiding dragen een uniform.
Vanaf 13.30 uur zijn alle leden welkom.
Om 14.00 uur begint de opening.
Om 14.10 starten de activiteiten per groep.
Om 16.00 uur is er een vier-uurtje.
Leden brengen een koek of een stuk fruit mee en 50 cent
voor een drankje.
Om 17.00 uur keren de 3 jongste afdelingen naar huis,
d.w.z. sloebers, speelclub en rakwi’s.
Om 18.00 uur keren ook de oudste afdelingen, d.w.z. tito’s,
keti’s en aspiranten, huiswaarts.

Tweedehands uniformen
Omdat je van veel te spelen goed groeit, is het uniform van
je kind vaak te klein voor het versleten is. Onze IT-experts
werken daarom aan een forum op onze website waar je
onderling tweedehands uniformen kan ruilen of
doorverkopen.
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Afspraken omtrent het uniform

Alle leden zijn verplicht een uniform te dragen.
Een uniform bestaat uit:
een chiro-short of – rokje
een chiro-T-shirt of – topje
een chiro-hemd of – sweater
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Bij sloebers en speelclub is een chiro-T-shirt voldoende.
Sinds enkele jaren verkopen we enkel nog onze eigen
Chiro t-shirts op de Chiro zelf. Deze T-shirts kosten
slechts €8 voor de kleine maten en €10 vanaf small.
Voor een short, rokje, hemd, trui,… moet je nu in de Banier
zijn. De dichtstbijzijnden zijn Turnhout en Antwerpen. In de
Banier worden ook allerlei andere leuke chiro-spullen verkocht zoals sjaaltjes, pennenzakken, brooddozen,… Altijd
leuk om iemand mee te verassen op een verjaardagsfeestje.
Ook kan je in deze winkels terecht voor allerhande
knutselmateriaal, op vertoon van je chiro-lidkaart krijg je hier
10% korting op!
Voor meer informatie (prijzen, adressen,…) kan je altijd
terecht op de website: http://www.debanier.be

In De Banier kun je terecht voor:
de winkel v a n de Chiro

KEURIGE KLEREN

De Banier voorziet een ruim
assortiment aan Chirokleren.
Elk Chirolid kan hieruit een
keuze maken naar eigen
smaak en interesse.

SPETTEREND SPEL- EN
JON GLE ERM ATE RIAA L
Een uitgebre
id assortimen
t circusmateriaal, uitd
agend spelm
ateriaal
en originele g
ezelschapsspel
en:
daarvoor moet
je bij De Banie
r zijn!
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CREATIEF KNUTSELEN
Door de jaren heen is De
Banier
een speciaalzaak voor cre
atieve
knutselaars geworden. Me
t een
Chirolidkaart krijg je 10 %
korting
op alle knutselmateriaal.

GEZELLIGE GESCHENKEN
enken
Kleine en grote Chirogesch
en!
nd
vrie
e
voor familie en goed

MEER LEUKE PRODUCTEN EN WEBSHOP OP WWW.DEBANIER.BE
ONZE WINKELS
AALST, Molenstraat 65, 053-70 13 80 | ANTWERPEN, Kipdorp 30, 03-202 24 71 | BRUGGE, Katelijnestraat 67, 050-33 86 51
BRUSSEL, Kolenmarkt 85, 02-511 44 31 | GENT, Huis aan de waterkant, Hoefslagstraatje 1, 09-233 87 87 | HASSELT, Vaartstraat 14,
011-23 14 89 | LEUVEN, J.P. Minckelersstraat 29, 016-29 97 84 | MECHELEN, O.L. Vrouwestraat 34, 015-41 02 34 | ROESELARE, Merelzang,
Delaerestraat 16, 051-24 35 11 | SINT-NIKLAAS, Stationsstraat 77, 03-766 07 66 | TURNHOUT, Sint-Antoniusstraat 37, 014-42 15 13
Commerciële dienst & magazijn: Langstraat 24, 2140 Borgerhout, Tel. 03-270 04 44, E-mail: debanier@debanier.be

VERZEKERINGEN
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Zoals iedere zondagnamiddag komen er weer een heleboel
kindjes samen om leuke spelletjes te doen. Om stipt 14 uur
blaast iemand van de leiding op zijn fluitje en de Chirodag
kan alweer van start gaan. Elke afdeling vertelt aan de rest
van de leden wat ze vandaag gaan doen : de sloebers: “het
rode kabouterspel”, de speelclubbers gaan een bootje
makenvan plastic flessen, de rakwi’s gaan ruwe pleinspelen
doen, enz... .
Nadien vertrekt iedereen naar de plaats waar ze gaan
spelen, dus gaan de rakwi’s (waaronder Julleke) richting het
voetbalveld. Julleke, die altijd super actief is, ziet het
helemaal zitten en is van plan om heel hard te gaan spelen...
Eens aangekomen op het veld legt de leiding het eerste spel
uit: rugby! Julleke denkt meteen: “ Hier kan ik me al
bewijzen, joepie!”, en hij gaat voluit voor elke bal.
Wanneer Joske opeens een bal naar Julleke gooit, grijpt hij
zijn kans om te bewijzen aan Marieke dat hij echt wel goed
kan rugbyen! Julleke probeert zo snel mogelijk naar de
overkant te lopen, maar dat was buiten Janneke en Jefke
gerekend. Die wilden natuurlijk de bal voor zich winnen, en
tackelden Julleke. BOEM... Julleke valt op de grond en
AAAAUUUW zijn been doet erg veel pijn.
De leiding denkt dat het gebroken is, en rijdt zo snel
mogelijk met Julleke naar het ziekenhuis.

Met spijt in het hart moeten we jullie meedelen dat
bovenstaand verhaal zich ook wel eens in de realiteit durft
voor te doen. De leiding probeert uiteraard zulke ongelukjes
te vermijden, maar spijtig genoeg kunnen zij ook niet
toveren. Aangezien zulke ongevalletjes al snel een dure grap
worden voor de ouders, is elke jeugdvereniging verplicht
een verzekering tegen lichamelijke schade en burgerlijke
aansprakelijkheid af te sluiten. De kosten hiervan zijn reeds
verrekend in het lidgeld van uw kind. Voor meer informatie
kunt u steeds terecht bij de verantwoordelijke.

Paul Van Leemput
Heikant 48
2290 Vorselaar
paulvanleemput@telenet.be
+32 494 561 145
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KOSTENPLAATJE
Is chiro een dure hobby?
Nee!

De leiding probeert elk jaar enkele grote activiteiten in te
plannen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kamp, het
afdelingsweekend,.. Het is vanzelfsprekend dat deze activiteiten
ook betaald moeten worden. Dat is ook de reden waarom de
leiding jaarlijks enkele evenementen organiseert waaronder de
Dorpse Feesten, wc-papierverkoop, Mosselfeest,... Helaas
geraken we hierna nog niet volledig uit de kosten. Daarom
wordt er aan de ouders wel een kleine bijdrage gevraagd voor
het kamp, het afdelingsweekend,.... Toch mag u er op rekenen
dat wij de kosten zo laag mogelijk proberen te houden voor elk
Ons motto is: iedereen moet de kans krijgen om in de Chiro
20lid.
te zitten! (Rijk of arm, klein of groot, dik of dun,...)

Bijna elk ziekenfonds voorziet een financiële tussenkomst
voor:
- Het inschrijvingsgeld
- De kosten van het afdelingsweekend
- Het 10-daagse kamp
Om beroep te kunnen doen op deze tussenkomst, moet u een
formulier door de leiding laten invullen. U brengt dat formulier
gewoon mee naar de Chiro en wij bezorgen u dat zo snel
mogelijk terug. Vervolgens dient u het formulier binnen te
brengen bij uw ziekenfonds. Zo simpel is dat! Nu, waar kan je
zo’n formulier verkrijgen? Op uw ziekenfondskantoor of op de
website van uw ziekenfonds.

Is de Chiro fiscaal aftrekbaar voor de belastingen?
Ja!
Als uw kind mee op kamp of op afdelingsweekend gaat
en indien het JONGER dan 12 jaar is (op het moment van
de activiteit), kan u het betaalde bedrag inbrengen bij uw
belastingsaangifte. Hiervoor hoeft u zelf echter niets te
doen.
De leiding zorgt ervoor dat je een officieel attest krijgt dat jij
dan aan je belastingsaangifte dient toe te voegen.
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kan u steeds
terecht bij:

Paul Van Leemput
Heikant 48
2290 Vorselaar
paulvanleemput@telenet.be
+32 494 561 145
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JAARTHEMA

#IEDEREENCHIRONAUT
Ziggy beleeft een spannend ruimteavontuur en zoekt
de zes unieke speelmedailles die tonen wat een
Chironaut is. Verzamel samen met Ziggy en de hele
Chirobeweging de zes speelmedailles. Je bent Chironaut
als je durft doen waar de speelmedailles voor staan.
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1. Lumia
Verken eens andere leuke en onbekende plaatsen
dan je vertrouwde Chirolokaal of -plein.
2. Het Speelverzet
Speel vrij. Onderwerp jouw spel niet aan te strenge
regels of afbakeningen.
3. Inversia
Doe het eens omgekeerd.
4. Tora
Bouw of knutsel eens gewoon voor het plezier,
zonder praktisch doel.
5. Ballemmerstoel
Gebruik je fantasie en laat het spel je leiden.
6. Miss en Mister Klodder
Maak je vuil en wees niet bang van een
onschuldige bluts of buil.

CONTACTGEGEVENS LEIDING
Sloebers
Sien Janssens, Nele Wuyts, Ellen Verswijvel, Daan
Vekemans, Eva Janssens, Seppe Volders
sloebers@chiro-vorselaar.be
Speelclub
Dien Vekemans, Lente Turelinckx, Jasper De Decker,
Amber Verswijvel, Eline Van Geert
speelclub@chiro-vorselaar.be
Rakwi’s
Josse Volders, Jonas Dillen, Braya Vermylen, Louise
Piron, Elise Van Geert
rakwi@chiro-vorselaar.be
Tito’s
Camille De Herdt, Amber De Peuter, Dieter Verboven,
Sander Janssens, Yoran Van Eekert
tito@chiro-vorselaar.be
Keti’s
Xhanne Van Eekert, Ward Vermeiren, Matthias Van Den
Bruel, Nando Valckx
keti@chiro-vorselaar.be
Aspiranten
Liza Bouly, Robin Van Herck, Willem Bouly, Siebe
Maere
aspi@chiro-vorselaar.be

Volwassen begeleider
Paul Van Leemput
info@chiro-vorselaar.be
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WIST JE DAT...
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het 3 uur heeft geduurd om een goede
leidingsverdeling te maken?
dit langer is als vorig jaar?
de leiding super veel zin heft in het nieuwe
chirojaar?
het deze zomer krinkel was en dat dit pas over
4 jaar terug is?
Chiro Vorselaar daar goed vertegenwoordigd
was?
leider Daan zijn ligamenten daar gescheurd
heeft?
we dit jaar met 29 leiders en leidsters zijn?
dit de grootste leidingsploeg is in de
geschiedenis van Chiro Vorselaar?
we op planningsweekend zijn geweest in
wommelgem?
we veel planeten gaan ondekken dit jaar?
#iedereenchironaut

