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Woordje van de

redactie

Hé jij daar!
Wat leuk dat je alweer het allereerste chiroweetje van het spiksplinternieuwe chirojaar
vast hebt! Met een knettergekke leidingsploeg zijn we klaar om weer elke zondag te
grappen, grollen, spelen en te dollen!
Het Chiroweetje is een klein chiro-tijdschriftje dat je heel af en toe krijgt, om jullie doorheen
het jaar op de hoogte te houden van toffe weetjes maar ook nuttige info: zoals afspraken,
komende en voorbije evenementen, . . Je kan er ook steeds heel leuke afdelingsartikels en
foto’s in terugvinden! Wat wil je nog meer?
Dit jaar staat volop in thema “Grenzeloos Chiro”! Grenzen verleggen & nieuwe dingen
ontdekken, dus! Om jullie al een voorproefje te geven, blader snel verder om te zien wat we
jullie te vertellen hebben!
Lieve groe(n)tjes!
De redactie
Eva, Amber, Marthe, Lode, Fleur, Inne en Yoran
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Sloebers
Afdelingsartikels
Pierewierewit, seg wie is dit? Kan jij raden wie wij zijn?
Ik ben de kleinste van de groep en heb
knuffels voor de hele troep. Ik heb een
stralende glimlach en ik zie jullie elke
zondag!
Krullen en een mooie frou dat staat me
mega goe! Ik speel graag in het bos,
zondag gaan we erop los.
In onze groep draag ik de broek en dit
rijmt op koek. Ik ben echt een stoere bink
dat is waar ik zondag in uitblink.
Zonder bril zie ik niets, ik kom elke zondag
met de fiets. Als leiding is dit mijn eerste
jaar, hou je dus maar klaar!

Ik ben de lieverd van de hoop en kijk al uit
naar mijn leidingsdoop. Zondag ben ik er
ook bij en dat maakt me super blij!
Tip tap top, de datum van het weekend staat erop. Wij gaan van 21 tot 22 maart
2020 op weekend naar een onbekende bestemming.
Hopelijk kijken jullie ook uit naar het nieuwe jaar. Wij alvast wel!

6

Tot zondag!
Groetjes
Josse, Sien, Romy, Zaura en Fleur

Speelclub
Afdelingsartikels
Beste speelclubbers en ouders
Wij kijken alvast enorm uit naar het komende chirojaar als leiding van de Speelclub! We zijn
supergemotiveerd om er een bangelijk jaar van te maken. Ondertussen weten jullie al wie wij zijn maar
we zouden ons graag toch nog eens willen voorstellen zodat jullie alvast iets meer over ons weten.

Hoi allemaal! Ik ben Seppe en al 7 jaar ben ik leiding bij de chiro. Ik speel graag en daarom is de
speelclub zeker iets voor mij! Tot zondag!
Hey leuke kinders, ik ben Karel en dit is mijn 1ste jaar leiding. Ik skate heel graag en begin dit
jaar aan mijn eerste jaar op de hogeschool. Ik heb alvast veel zin in het komende jaar met
jullie!
Heyhey!! Ik ben Marthe en dit is mijn eerste jaar dat ik leiding ben. Ik ben 18 jaar. Ik ben
enorm gemotiveerd om dit jaar leuke spelletjes met jullie te spelen.
Ik ben Dylan en ik ben 19 jaar oud. Dit is mijn tweede jaar als leiding. Ik ga naar school in Lier
waar ik de richting onderhoudassistent volg. Ik heb drie zussen.
Helaba, ik ben Maarten en dit is mijn tweede jaar als leiding. Mijn hobby’s zijn chiro en voetbal.
Ik studeer toegepaste informatica in Antwerpen en ik kijk nu al uit naar alle leuke spelletjes
die we gaan spelen!
Hey beste vriendjes! Mijn naam is Amber en dit wordt mijn 5e jaar als leiding! Ik studeer
journalistiek en daarnaast heb ik heel veel zin om elke zondag een superspeelclubfeest te
bouwen met jullie!!!

Het weekend van 27-29 Maart gaan we
eropuit tijdens ons megatoffe weekend!
Een datum om te onthouden dus! Hopelijk
hebben jullie er zin in!
Amber-Dylan-Karel-Maarten-MartheSeppe
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Rakwi’s
Afdelingsartikels
Allerliefste, gekste en onnozelste k(r)akwi’s,
Het is weer zover, er staat een nieuw Chirojaar voor de deur. Dat wil zeggen een nieuwe hoop
leiding die jullie elke zondag opnieuw gaan entertainen! Maaaar; wie zijn we, wat doen we en
wat drijft ons? Dat is natuurlijk de vraag. Jullie hebben ons al een beetje leren kennen op de super leuke startdag waar jullie massaal aanwezig waren, maar kennen jullie ons al goed genoeg?
Om dit te testen hebben we eens diep gegraven in ons geheugen voor een leuk weetje, opgelet
want er is ook een leugen aanwezig.. Het is nu aan jullie om te raden welk de leugen en welk de
waarheid is! Daarnaast is er ook onze foto: aan jullie de vraag, wie is met wie gemixt?
Wist je dat Ellen vroeger bruiner haar had en dat Ellen schoenmaat 37 heeft?
Wist je dat Lander zijn vriendin voor 5 maand in Amerika zit en dat hij vloeiend Fries kan
spreken?
Wist je dat Eline een hond heeft genaamd Olaf en dat haar tweede hobby kunstschaatsen is?
Wist je dat Mathieu twee jaar in Frankrijk heeft gewoond en dat hij vroeger aan volleybal
deed?
Wist je dat Luca geboren is in Spanje en heelder dagen Dungeons & Dragons kan spelen?
Wij kijken alvast uit naar het nieuwe Chirojaar, hopelijk jullie ook!!!
Vele enthousiaste groetjes !!
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Tito’s
Afdelingsartikels

Gegroet beste Tito’s
Na deze mega leuke startdag, hebben jullie nu het allereerste chiroweetje van dit jaar in
handen! Als jullie spiksplinter nieuwe leiding zijn we van plan om er samen met jullie een
#superfluomegasjiekknalfelrood-jaar van te maken! Zo hebben we weer een geweldige
24-uren op de planning staan, gaan we op weekend, spelen we super coole spelletjes en
trrrrr.. de afsluiter: HET KAMP staat ook weer op ons te wachten! MAAR we zijn nog
maar net van start gegaan, en we zijn dus als hopeloze leiding opzoek naar méga toffe
leden die er samen met ons elke zondag een feest van willen maken! Spring snel samen
met ons op het surfboard en ontdek onze geheime tinder-advertenties zodat wij hopelijk
komende zondag de coolste leden ever hebben!

Tot sneeeeeel
Lieve groentjes,
Eva, Sander, Lode, Tijs & Inne
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Keti’s
Afdelingsartikels

Liebste kehti’s
Fanaf vandage sind wir deine nouveau leitung.
Wir sind van planne oem der eine very very nice jahre van ter machen. So wie hophen
das jullie fiele gehen kommen. For to starten gehen wir fiel fiele soepa machen und
verkauphen. So if you habe nog fiele fiele groentjes, houdt dem seker bij! Also joe
habbe to put eine datum int joewe agenda! Wir gehen von gront von 8 tos en mettos
11 novemberos. If joelie luisteren very goed wir gehan verkauphen also fiele waffeltjes,
if joe luisteros nicht goedos joe have to sluit uwe waffel! Ookos wir are gehing to live a
weekos togetheros! Fiele kusches von theime leitung xxx adiosos en de kostos!
Gillos, Lhorein, Word, Josper und Tieter
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Aspiranten
Afdelingsartikels

Joe aangename aspi's.
Geniet even van dit allitererende, artistieke hoogtepunt van dit charmante chiroweetje.
Jullie leuke leiding heeft alvast zoveel zin in een amusant aspi-jaar! Wij hopen jullie ook!
Machtige Matthias, wervelende Wuyts, vurige Valckx en deeltijdsen Daan gaan hun
buffelste best doen om jullie een allesoverstijgend aspi-jaar te bezorgen.
Levenslustige leefweken (3-8 februari), prachtige platformen (21-23 mei), animerende
aspicafés komen allemaal aan bod. Hier voegen wij met plezier fantastische fuiven,
geweldige groepsdynamiek en een wonderbaarlijk weekend (13-15 maart) aan toe.
Groetjes van jullie onvoorstelbaar oranje leiding!
Nele, Nando, Matthias en Daan
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JANUARI

2020

Leidster Eva is jarig!
Leider Dylan is jarig!
Leider Sander is jarig!
Leider Daan is jarig!
Leider Matthias is jarig!
Leidster Ellen is jarig!
Leidster Marthe is jarig!
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Oudleidingsdag
Startdag
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18
27
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MEI

FEBRUARI
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Leefweek Aspi’s
Aspicafé
Mosselfeest
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26
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Dag/nacht van de Jeugdbeweging
Leider Josse is jarig!
Leider Lode is jarig!
Halloween aspicafe

02
3-9
21
29

2020

WC-papier verkoop
Leider Yoran is jarig!
Leider Ward is jarig!
65-uren Aspi Platform
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OKTOBER

JUNI

2020

Chiroterras & jaarmarkt
GEEN CHIRO!
Leidster Loraine is jarig!
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MAART

2020

VB Paul is jarig!
Leider Mathieu isjarig!
GEEN CHIRO!
Aspiweekend
V-day
Leidster Nele is jarig!
Leider Tijs is jarig!
Sloeberweekend
Speelclubweekend
Rakwiweekend
Leider Karel is jarig!
Leidster Sien is jarig!
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Leidster Inne is jarig!
Leider Seppe is jarig!
Materiaalmeester Do jarig!
Leider Dieter is jarig!
Dankfeestje
Christus Koning
Leider Nando is jarig!
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NOVEMBER

JULI

2020

Leidster Romy is jarig!
Valiezendag
Kamp
Leider Jasper is jarig!
Leidster Eline is jarig!
Leider Gil is jarig!
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Sinterklaas op de Chiro!
Leidster Zaura is jarig!
Leidster Amber V is jarig!
Het Warmste Kampvuur
Leider Maarten is jarig!
Askihut
Krakmoment
Oudjaar = pannenkoeken

04

3
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19
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DECEMBER

APRIL

2020

Aspifuif
24 urenspel Tito’s
Geen Chiro!
Scherpenheuvel
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AUGUSTUS

2020

17
Leider Luca is jarig!
28-30 50ste Dorpse Feesten
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Christus koning
Op zondag 24 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!
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Het warmste

kampvuur

Op 15 december steken we met de hele leidingsploeg weer de handen uit de mouwen voor het goede doel! We nodigen iedereen uit om na de Chiro weer een warme
chocomelk of een jenevertje te komen drinken! Dit jaar zamelen we geld in voor het
kinderarmoedefonds van het OCMW van Vorselaar. Voor een meer dan gezellig hapje
en drankje op een koude zondag in december ben je meer dan welkom aan onze
warmste kampvuur!
Tot dan!
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Leefregels
Afspraken omtrent de zondagnamiddag
Alle leden en leiding dragen een uniform.
Vanaf 13.30 uur zijn alle leden welkom.
Zodra je bent aangekomen op de Chiro is het verboden de terreinen nog te verlaten
zonder toestemming van de leiding.
Alle waardevolle spullen worden bij aankomen op de chiro afgegeven aan de afdelingsleiding
om schade en verlies te voorkomen.
Om 14.00 uur begint de opening.
Om 14.10 starten de activiteiten per groep.
Wanneer de Chiro-terreinen verlaten worden, dient eenieder een fluo-vestje te dragen,
zowel leiding als leden.
Om 16.00 uur is er een vier-uurtje.
Leden brengen een koek of een stuk fruit mee en een herbruikbare drinkfles!
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.
Onze leefregels kan je vinden op onze website
www.chiro-vorselaar.be
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Afspraken omtrent het uniform
Op Chiro zondagen mogen leiding en leden alle Chiro gerelateerde T-shirts en truien dragen.
Op uitstappen is het verplicht voor alle leden een rood Chiro T-shirt te dragen. De leiding
draagt dan het gele leidings-T-shirt en/of de bordeaux leidingstrui. Op deze manier ziet
iedereen dadelijk dat we een groep vormen en stimuleren we een samenhorigheidsgevoel.
Sloebers-speelclub: enkel rood chiro T-shirt
Rakwi- Aspi: volledig uniform: Broek/rok, t-shirt, trui/hemd
Wij verkopen ook onze eigen Chiro Vorselaar t-shirts en truien.
De prijzen voor de t-shirts zijn: €8 voor kindermaten en €12 voor volwassen maten.
De prijzen voor de truien zijn: €15 voor kindermaten en €20 voor volwassen maten.
Voor een short, rokje, hemd, trui,.. moet je nu in de Banier zijn. De dichtstbijzijnden zijn
Turnhout en Heist-op-den-Berg. In de Banier worden ook allerlei andere leuke
chiro-spullen verkocht zoals sjaaltjes, pennenzakken, brooddozen,.. Altijd leuk om iemand
mee te verrassen op een verjaardagsfeestje. Ook kan je in deze winkels terecht voor
allerhande knutselmateriaal, als je zegt dat je bij de Chiro zit, krijg je hier 10% korting op!
Voor meer informatie (prijzen, adressen,.. ) kan je altijd terecht op de website:
www.debanier.be
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Verzekeringen
Story time:
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 maken van 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.
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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
lid. Ons motto is: iedereen moet de kans krijgen om in de Chiro 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
Hiervoor moet je zelf niets meer doen, als je betaald hebt voor de activiteiten hierboven,
zal je sowieso een bewijs voor terugbetaling krijgen van ons dat je dan kan binnenbrengen
bij je ziekenfonds.
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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

Grenzenloos Chiro
We eten taco’s, onze kleren zijn ‘made in China’, we slapen in Zweedse bedden en we chatten met
mensen aan de andere kant van de wereld. Ja, we zijn wereldburgers. We horen of lezen verhalen over
mensen aan de andere kant van de wereld. Maar we weten niet altijd wie ze echt zijn. Met 'Grenzeloos
Chiro' willen we buiten onze eigen Chirogrenzen gaan en andere jeugdbewegingen ontmoeten over de
landsgrenzen heen!

Waarom grenzeloos Chiro?
In spel kunnen we elkaar vinden: iedereen speelt. Overal zijn er jeugdbewegingen met dezelfde doelen
bezig: kinderen en jongeren laten organiseren, leren, ervaren, spelen. Door te focussen op ‘internationaal’
willen we Chiroleden en -leiding motiveren om hun blik te verruimen en uit hun comfortzone te treden. We
willen hen in ontmoeting laten gaan met jongeren van over heel de wereld. Met de Chiro maken we ten
slotte als stichtend lid bovendien deel uit van een internationaal netwerk van jeugdbewegingen, de Fimcap.
In dit jaarthema willen we focussen op drie pijlers.
1. Goeiedag, Bonjour, Buenas Dias
Door anderen te ontmoeten, kan je veel leren! Zo kunnen wij vanuit Chirojeugd Vlaanderen ook veel leren
van leiding, leden en organisaties in het buitenland. Door ontmoetingen te organiseren en uit te wisselen
over de grenzen heen willen we verwondering opwekken. Internationale ontmoetingen staan centraal. En
daarvoor hoef je niet altijd letterlijk over de grens te gaan!
2. Samen sterk!
Als Chirojeugd Vlaanderen leven we niet op een eiland. We vinden niet alleen onze eigen groep
belangrijk, maar we hebben ook aandacht voor de gemeenschap om ons heen. We wonen allemaal op
dezelfde wereldbol. Onze stem klinkt luider als we die met velen tegelijk laten horen. We laten de stem van
kinderen en jongeren horen. Dat willen we niet alleen doen voor de kinderen en jongeren die in ons land
wonen, maar voor alle kinderen wereldwijd. Dat doen we ook vanuit ons gevoel voor rechtvaardigheid.
3. Chiro, dat is wat ons bindt!
Spanjaarden luisteren naar hiphop, net zoals wij. In Marokko besteden ze veel aandacht aan hun vrienden,
net zoals wij. We lijken meer op elkaar dan we zelf soms denken. Natuurlijk hebben jongeren aan de
andere kant van de wereld hun eigen culturele eigenheden en verschillen ze zo van ons. Door kennis te
maken met leden en leiding van alle jeugdbewegingen in de wereld willen we ook focussen op de
gelijkenissen. Van noord naar oost en van zuid naar west: we zijn jong, zitten in de jeugdbeweging, spelen
als gekken, gaan op kamp en bouwen aan kampvuren die overal evenveel warmte verspreiden.
22 Via die gelijkenissen willen we werken aan verbondenheid.
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Contactgegevens
leiding
Sloebers

Speelclub

Josse Volders, Sien Janssens, Romy
Peeters, Zaura Van Eekert en Fleur
Wuyts

Amber Verswijvel, Dylan Van Geert,
Karel Bouly, Maarten Moortgat,
Marthe Maere, Seppe Volders

sloeber@chiro-vorselaar.be

speelclub@chiro-vorselaar.be

rakwi's

Tito's

Ellen Verswijvel, Lander Aelbrecht,
Mathieu Eelen, Eline Van Geert, Luca
Van Genechten

Eva Janssens, Sander Janssens,
Lode Vermeiren, Tijs Van Leemput,
Inne Verswijvel

rakwi@chiro-vorselaar.be

tito@chiro-vorselaar.be

Keti's

Aspi's

Gil Meeuws, Loraine Vekemans,
Ward Vermeiren, Jasper De Decker,
Dieter Verboven

Nele Wuyts, Daan Vekemans,
Matthias Van Den Bruel, Nando
Valckx

keti@chiro-vorselaar.be

aspi@chiro-vorselaar.be

Andere E-mailadressen
Groepsleiding: kader@chiro-vorselaar.be
Volwassen begeleider: info@chiro-vorselaar.be
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Wist-je-dat...
er 6 coole nieuwe leiding is?
leiding Marthe en Inne productions het méga coole startdag-bandje
hebben gemaakt?
Robin rugzak enorm schattig is?
het 18 oktober de dag (en nacht) van de jeugdbeweging is?
je dan in uniform naar school MOET!?
we (écht) de beste Chiro zijn? (check: www.bestechiro.be)
Chiro Vorselaar enorm coole truien heeft?
deze startdag de beste ooit was?
Nando een echte rock-n-roller is?
de leiding suuuuper veel zin heeft in het nieuwe chirojaar?
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