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Zelf
gemaakte
soep

KETI

SOEP
VERKOOP!

Zondag 8 november

4Deur-aan-deur- verkoop en afhalen aan het JC

Hallokes allertofste chirolid, -leiding, -ouder, ...!
Wij zijn weer helemaal klaar voor een supermegaformidastisch
chirojaar! Via dit weetje houden wij jullie op de hoogte van leuke
weetjes, toffe evenementen die eraan komen en een heleboel
andere nuttige info. Zoals je ziet is het chiroweetje dus een
mini-tijdschrift dat je 3x per jaar krijgt met elke keer MEGA toffe
dingen in!
Vraag jij je af wat jouw supercoole nieuwe leiding in petto heeft
voor jou dit jaar? Benieuwd naar de allerlaatste wist-je-datjes?
Blader dan maar snel verder en ontdek wat Chiro vorselaar te
vertellen heeft!
Enthousiaste groetjes,
De Redactie
Inne, Stiene, Marthe en Zaura
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Dag sloebies
Na deze lange periode van vakantie zijn we blij jullie nieuwe leiding te mogen
zijn. We gaan er samen een prachtig jaar van maken. Desondaks we rekening
moeten houden met corona gaan we ons uiterste best doen om het leuk te
maken en een gezellig weekend te hebben. En natuurlijk niet te vergeten en
spetterend kamp!! We zullen onszelf alvast even voorstellen:
Oi ik ben Gil, ik ben 20 jaar oud. Momenteel studeer ik nog in Leuven. En
natuurlijk is mijn hobby chiro, en leiding zijn van de plezantste groep!
Hey hey, ik ben Stiene en ik ben 18 jaar oud. Dit is mijn eerste jaar leiding en
heb de eer om leiding te zijn van de leukste sloebers.
Jow, mijn naam is Lander. Ik ben 19 jaar en in mijn vrije tijd houd ik mij vooral
bezig me lopen,
studeren en leuke activiteiten verzinnen om met jullie te doen. Ik kijk enorm uit
naar komend jaar!
Joejoe ik ben Mathieu. Momenteel loop ik al 19 jaar rond op deze o zo mooie
planeet. Ik ben iemand die veel van sport houdt en ben ook zelf een voetballer.
Ook ik kijk er enorm naar uit om van zo een toffe bende leiding te zijn!!
Hey hallo lieve sloebertjes, ik ben Loraine en ik ben 20 jaar oud. Op dit moment studeer ik in Bulgarije maar in het midden van december kom ik terug en
kijk ik er enorm naar uit om samen met jullie elke zondag supertoffe spelletjes
te spelen. Naast reizen hou ik enorm veel van knutselen, Chiro en gezelschapspelletjes spelen. Ik leer jullie graag allemaal kennen in december! Tot dan!
Nu je ons al een beetje kent van op de startdag en onze korte voorstelling
verwachten we jullie allemaal elke zondag om 2uur voor een fantastisch leuke
namiddag op de chiro
Mega veel plezier
Mathieu, Lander, Stiene, Loraine, Gil en anoniempje x
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Liefste speelclubbertjes, wij stellen ons graag even voor aan jullie!
Heyhey, Ik ben Romy! Door de week kan je mij terugvinden in Gent en in het
weekend woon ik in Vorselaar met mijn ouders en oudere broer. Dit wordt mijn
15de jaar bij Chiro Vorselaar en ik kijk er mega hard naar uit! Samen met mijn
topmedeleiding en jullie als gekke bende maken we er een onvoorSPELbaar jaar
van! tip: de emoticons zeggen nog wat meer over mezelf.
Dag allemaal, ik ben Ward. 22 jaar, ik studeer ook nog in Leuven. Ik begin nu met
jullie aan mijn 9de jaar Chiro, waarvan ik er 4 lid ben geweest. Ik heb mega veel
zin om er met mijn medeleiding en jullie een super tof jaar van te maken!
Hoi ik ben Dylan! Dit is mijn 3de jaar als leiding en uiteraard is mijn hobby Chiro. Ik
ben 20 jaar. Het liefste speel ik: honkbal en ballekestamp en in mijn vrije tijd ga ik
wandelen met mijn hond Olaf. Nu weet je een beetje meer over mij de rest kan
je ontdekken doorheen het Chiro jaar. Ik kijk er al vast naar uit hopelijk jullie ook!
Hey hallo, ik ben Zaura. Ik ben 18 jaar en ik studeer nog in Leuven. Ik hou van
gezelschapspelletjes spelen en op avontuur gaan. Maar mijn favoriete hobby is
Chiro. Ik kijk er dus super mega hard naar uit om elke zondag leuke spelletjes te
spelen met jullie!
Gegroet! Mijn naam is Inne en sommige onder jullie zullen mij misschien nog wel
kennen! Mij vind je vaak terug in de natuur waar ik graag op pad ga of op de
Chiro! Ik studeer tijdens de week
nog in Leuven maar kom wel elke
zondag met plezier terug naar
huis om met jullie te komen
spelen! Ik heb er KEI veel zin in!
Xx
Zoals je al hebt opgemerkt staan
sommige woorden in de tekstjes
onderlijnt. Je kan ze
terugvinden in onze woordzoeker en wie weet ontraadsel
je onze geheime boodschap!
VEEEL SUCCES! En: tot snel hé!
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Rakwi

Weet jij welk tekstje er bij elk mannetje past?

Hallo!
Ik ben …, jullie favo Mcdo-medewerker. Ik
studeer interactieve multimediadesign in
Mechelen. Dit is mijn 2e jaar als leiding
Joe!
Ik ben …, 18 jaar en dit is dus mijn eerste
jaar als leiding. Ik heb kei veel goesting in
het chirojaar!!
Jojojo
Ik ben … Ik ben al 2 jaar leiding. Sommige
zullen mij al kennen van twee jaar geleden
en omdat ik jullie niet kon missen heb ik
gesmeekt om terug leiding van jullie te zijn.
Ik heb super veel zin in dit jaar en ik hoop
dat jullie er klaar voor zijn.
Hoiii
Ik ben … Ik ben 21 jaar en dus de oudste
van de rakwi-leiding, maar dat zou je niet
zeggen. Ik ben al bijna een juf in de lagere
school, maar vanaf dit jaar leer ik ook om
in het buitengewoon onderwijs te staan. Ik
heb kei veel zin in het jaar!
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Dag Totis,
Teh bolefod ene kerttegenk choirjaar te wedron ne wji hbeben er
la onetztentd leev zin in! jeluli oko? Smigome nav jeluli keennn nos
la wel, raam dat laz teh kendmoe raaj rekez neeg plorbeem nijz.
Beired jeluli roov po onetztentd keule slepeltjes, leev luiv wedron,
lahnce ... kegortzegd, CHILIPEROZER! Nos wenkeed taats galpend in
ed manad marat raam we hebebn gon neeg ectexa dutam dvuern
priknek olwimle nav ed huigide sitatuie. We hbeben al leeh twa in
pteto roov jeluli!
Tot dagzon!
Lenel, Raamnet, Edol en Acul.
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Beste oomzeggertjes,
Wederom een jaar om aan een schone lei vol met allotria te beginnen.
Jullie significante, idyllische en hooghartige leiding Dieter, Josse en
Matthias (de echte ancien) zullen van de schorem waar jullie tot
toebehoren een urbane, kordate vriendenschaar vol met noeste
droogstoppels,
epibrerende nietsnutten en vakbekwame fleemkousen maken.
Desalniettemin van jullie sociale status en antecedenten willen we
jullie er op hameren dat de amicale leiding altijd een vraagbaak kan
zijn en dat wij er alles aan zullen doen om jullie voldoende te faciliteren
met lumineuze activiteiten. Om dit mogelijk te maken heeft de leiding
al weifelend wat bedacht om dit te kunnen financieren maar hopelijk
zal deze inconveniënte pandemie van ons geen proletariërs maken.
Genoeg bisbilles en paperassen, het komt er op neer dat we zullen
moeten collaboreren met elkander om er een pragmatisch en
pittoresk jaar van te maken met het kamp als de ultieme apotheose.
Als het aan ons ligt wordt het een jaar om in de geschiedenisboeken
van Chiro Vorselaar te schrijven.
De schaap is de preut af!
Aspileiding
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09
24
27

SEPTEMBER

2020

Leidster Stiene is jarig!
Startdag

01
4
7
10
17
23
27
29

JANUARI

2021

Leidster Eva is jarig!
Leider Dylan is jarig!
Leider Sander is jarig!
Leider Matthias is jarig!
Leider Jorre is jarig!
Leidster Ellen is jarig!
Leidster Marthe is jarig!
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MEI

2021

6
8
11

Leider Lander is jarig!
WC-papier verkoop
Ontwerper Yoran is jarig!
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Leider Ward is jarig!
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10
23
27
27

FEBRUARI

2021

Leefweek Keti’s
Aspiweekend
Speelclubweekend
Mosselfeest

06
12
13
26

2020

Dag/nacht van de
Jeugdbeweging
Leider Josse is jarig!
Leider Lode is jarig!

02
1-5
12-14
19-21
28

OKTOBER

JUNI

2021

Chiroterras & jaarmarkt
GEEN CHIRO!
Leidster Loraine is jarig!

Soms kunnen data van afdelingsweekends of -activiteten kunnen doorheen het jaar nog
veranderen. Ouders zullen hiervoor altijd op de hoogte gehouden worden via e-mail
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NOVEMBER

2020

1
3
8
9-13
11
12

Halloweenfeestje Rakwi’s
Leidster Inne is jarig!
Keti Soepverkoop
Leefweek Aspi’s
Materiaalmeester Do jarig!
Leider Dieter is jarig!

29

Christus Koning
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6
13

20
24
31

03
2
6
7
14
17
17
20-21
26-28
21&28
29

14
29

2021

VB Paul is jarig!
Leider Mathieu isjarig!
Vriendjesdag
Geen Chiro!
Leidster Nele is jarig!
Leider Tijs is jarig!
Sloeberweekend
Rakwiweekend
Keti Wafelverkoop
Leidster Sien is jarig!
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7
11-21

MAART

JULI

2021

Leidster Romy is jarig!
Alle groepen behalve de
sloebers vertrekken op kamp.
De sloebers vertrekken op
kamp.
Leider Gil is jarig!

2020

Leidster Zaura is jarig!
Sinterklaas op de Chiro!
Het Warmste Kampvuur met
standje vredeseilanden
Leider Maarten is jarig!
Krakmoment: soep aan de
avondmis
Oudjaar = pannenkoeken

04
4
11
19
23-25
30

DECEMBER

APRIL

2021

Pasen = GEEN CHIR0!
GEEN CHIRO
Leidster Fleur is jarig!
Ketiweekend
Scherpenheuvel

08

AUGUSTUS

2021

17
Leider Luca is jarig!
20-22 51ste Dorpse Feesten
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Op zondag 29 november is het Christus Koning op de chiro, maar
deze zal er dit jaar net iets anders uitzien. Uiteraard zal het zeker
even leuk of leuker zijn dan de andere jaren. Wat blijft hetzelfde? De
chiro start om 10u voor alle groepen aan hun afgesproken bubbel.
Het wordt één groot super leuk corona-proof feest!!! Wat is er net
iets anders dit jaar? We moeten in onze bubbels blijven, maar toch
zal er een samenwerking zijn tussen de verschillende bubbels vanop
afstand. Zet deze datum dus al zeker in de agenda!!! De verdere info
over het verloop van de dag volgt nog!
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Ook dit jaar zal het leukste en warmste kampvuur weer
plaatsvinden bij Chiro Vorselaar. De datum die je hiervoor in je
agenda mag noteren is 13 december 2020. Het goede doel waar
we dit jaar geld voor inzamelen, houden we nog eventjes geheim!
Wat je al wel mag weten is dat we dit jaar tijdens het evenement
ook een standje voor Vredeseilanden (rikolto) zullen voorzien
waar tal van leuke gadgets verkocht worden, dit om hun missie:
“gezonde en duurzame voeding” te steunen! Zoals elk evenement
in deze tijden zullen wij jullie zeker dit jaar corona-proof kunnen
ontvangen aan ons kampvuur met een warme chocomelk, soep,
en nog veel ander lekkers. Wat wil je nog meer tijdens de
wintermaanden? Hou binnenkort ook zeker facebookpagina van
Chiro Vorselaar in de gaten om meer te weten te komen via het
evenement. Wij kijken er ontzettend hard naar uit en kunnen niet
wachten om het kampvuur aan te steken!
Warme groetjes!
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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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Op de Chiro volgen wij strikt de regels op die gelden voor het
jeugdwerk tijdens deze Coronacrisis. Zo zullen de chirozondagen
voortaan verlopen in bubbels van 50 personen, met de nodige
hygiëne (zoals regelmatig de handen wassen) en (mogelijks) met
inschrijvingen per chirozondag. Omdat we graag alles veilig willen
laten verlopen, kan het zijn dat de jaarplanning nog verandert. In
dat geval zal de afdelingsleiding u uiteraard op tijd informeren.
Wij willen met aandrang vragen om u gezond verstand te
gebruiken en uw kind niet naar de chiro te sturen, als hij of zij zich
ziek voelt. Zelfs al blijkt dit een gewone verkoudheid te zijn! Wij
willen graag alles zo veilig en gezond mogelijk laten verlopen voor
jullie kinderen.
Heeft u nog vragen over onze aanpak? Aarzel niet om ons te
contacteren! (zie contactgegevens leiding)

17

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
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.
!In de kijker!
Chiro Vorselaar verkoopt ook truien aan democratische prijzen.
Je kan hiervoor terecht op de chiro zelf. 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
Tweedehands uniformen
Omdat je van veel te spelen goed
groeit, is het uniform van je kind vaak
te klein voor het versleten is. Voor het
kopen en verkopen van 2de hands
uniformen kan je terecht
op onze website
www.chiro-vorselaar.be.
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Chirokleren doneren
Op onze chiro hebben we graag dat de uniformen elke zondag
worden gedragen. We begrijpen uiteraard dat (vooral) de kleinere
kinderen snel uit hun kleren groeien. Daarom zijn hun kleren
altijd welkom op de chiro om deze nog een tweede leven te
geven. Heeft u nog kleren liggen die voor uw kinderen te klein zijn?
Dan ontvangen wij deze donatie graag op onze chiro, zodat we er
andere kinderen blij mee kunnen maken!

Instagram

Chiro Vorselaar is sinds een paar jaar ook actief op Instagram, je
kan ons volgen voor een blik achter de schermen bij verschillende chiro-zondagen en evenementen
maar ook genieten van prachtige
chiro-kiekjes van onze leden! Volg jij
ons al?
@chiro_vorselaar
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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 ongelukjeste 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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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,...)
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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.

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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Dit is Krabbel, het vrolijke wezentje dat dit jaar op bezoek komt bij
jou in de Chiro. Een tijdje geleden kwam hij via een breukje in de
aardkorst naar buiten gefloept. Normaal gezien leeft Krabbel in de
binnenkant van de aardbol bij alle andere Krabbeltjes. Krabbel komt
bij ons langs om onze Chirowerking op haar kop te zetten en onze
gewone activiteiten een onvoorSPELbare toets te geven.
Krabbel is een heel speciaal wezentje. In zijn natuurlijke vorm kan je
hem herkennen aan zijn mooi golvende, zwevende en rode lijn.
Uiteraard valt hij ook op door zijn fonkelende gekleurde ogen.
Krabbel heeft een heel speciaal talent. Hij kan namelijk elk voorwerp
in de hele wereld bezielen. Als hij in een zeepblok, kleurstift of ster
springt, kan je hem altijd nog herkennen aan zijn oog jes.
Waarom onvoorSPELbaar? Chiro is spelen om het spel. Bijna een
derde van de Chirogroepen geeft aan dat ze meer bezig zijn met
nevenactiviteiten (om financiën te verzamelen) dan met activiteiten
voor de leden. Daarom focussen wij dit jaar meer op het SPEL, bezig
zijn met elkaar: het dak eraf spelen!
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De drie dingen waar wij dit jaar op focussen zijn:
1. Doe ‘n keer zot: doe eens iets anders en think outside the
box! Kunnen wij dat bij Chiro Vorselaar? Ja!
2. Spel. Dit jaar staat SPEL volledig centraal en bekijken we
dingen ook met een nieuwe blik, we brengen het
onvoorspelbare naar boven. Dat doen we door bekende
spelconcepten te combineren, te stimuleren om
knotsgekke originele activiteiten in elkaar te steken of door
tikkertje te spelen op ongewone plekken. We denken groots
en outside the box. Meer zelfs: we breken de doos af en
maken er een wasmachine van die ons plotseling naar een
ander universum brengt!
3. Inleving en fantasie. In de Chiro krijgen we de kans om
knotsgekke gedachten in acties om te zetten. We maken
dan ook graag werk van contexten waarin knotsgekke ideeën
kunnen ontstaan en van nog meer ondersteuning bieden om
die ideeën om te zetten in actie!
Beluister ook het knotsgekke jaarthemalied via
www.youtube.com/watch?v=tH9qCVdO1B8 !
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Sloeberleiding: Gil Meeuws, Lander Aelbrecht, Mathieu
Eelen, Stiene Van Leemput, Loraine Vekemans en Eline
Van Geert.
e-mail: sloebers@chiro-vorselaar.be
Speelclubleiding: Zaura Van Eekert, Romy Peeters, Inne
Verswijvel, Dylan Van Geert en Ward Vermeiren.
e-mail: speelclub@chiro-vorselaar.be
Rakwileiding: Marthe Maere, Nele Wuyts, Tijs Van Leemput en Jorre Van Leemput.
e-mail: rakwi@chiro-vorselaar.be
Titoleiding: Ellen Verswijvel, Maarten Moortgat, Luca Vangenechten en Lode Vermeiren.
e-mail: tito@chiro-vorselaar.be
Ketileiding: Fleur Wuyts, Sien Janssens, Eva Janssens en
Sander Janssens.
e-mail: keti@chiro-vorselaar.be
Aspileiding: Matthias Van Den Bruel, Josse Volders en
Dieter Verboven.
e-mail: aspi@chiro-vorselaar.be
andere belangrijke e-mailadressen:
Groepsleiding: kader@chiro-vorselaar.be
Volwassen begeleider: info@chiro-vorselaar.be
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Wist je dat...
onze website is vernieuwd?
je hier dus zeker eens naar moet gaan kijken? DOEN HE!
Sander de oudste onder de leiding is?
Stiene en Jorre de super leuke 1e jaars leiding zijn?
DE ancien Lan3 is en helemaal niet Matthias zoals velen
wel denken?
Josse recent afstudeerde als master in de bijnamen?
Masti eigenlijk wel de enige echte ansjien is?
de Chiro vanaf dit jaar met online inschrijvingen werkt via
onze website https://www.chiro-vorselaar.be/?
de leiding echt keiveel goesting heeft om eindelijk nog
eens écht chiro te doen?
op p. 21 de huidige leiding ongeveer gerangschikt staat
van klein naar groot?
we de leiding die vorig jaar is gestopt kei hard gaan
missen?
er super veel onvoorspelbare dingen gaan gebeuren dit
chirojaar?
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