
 

  

’t Chirogazetje 
--- Lezen kan ernstige gevolgen hebben --- 

Chirojaar 2021-2022                  Verschijnt als ’t nieuw werkjaar begint  

 

 
 

 
Onafhankelijk blad voor chirojeugd en ouders gebracht door de tijdelijke Penneridders  

 

 
Werkten mee aan deze uitgave: Fien Vancoillie, Julie Neyens, Lisa Gobert en Danaë Vincke 

 

 
Onze chirosite: www.chirowijnendale.be 

Check ook onze chirofanpagina op facebook: 
http://www.facebook.com/pages/Chiro-Jomada-Wijnendale/122833071068728

http://www.chirowijnendale.be/
http://www.facebook.com/pages/Chiro-Jomada-Wijnendale/122833071068728


 

2 

 

Voorwoord 
 
 
Beste Jomada’ers 
 
Hier zijn we weer hoor! Na een spetterend kamp wordt ondertussen weer het volgende 
Chirojaar voorbereid. De inschrijvingen, de spanning over wie jouw leiding wordt en de vele 
nieuwe leden die onze Chiro zullen vervoegen worden overtuigd. Daarnaast wordt er al 
nagedacht over welke spelletjes het tofste zijn van allemaal zodat we ook dit jaar jullie kunnen 
overweldigen met een lading super coole spellen getint met een vleugje creativiteit. 
 
Waarschijnlijk lopen jullie nu al over van nieuwsgierigheid en we willen jullie dan ook niet 
langer tegenhouden om verder in het boekje te ontdekken wie jouw leiding is, welke goeie 
mopjes er nu weer verstopt staan in het boekje. Of kleur je toch liever die mooie kleurplaat in?  
 
Wij wensen jullie alvast veel leesplezier! 
 
Groetjes,  
De leiding  
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Jaarthema: VONKEN 
 
 

De twee pijlers van Vonken 

1 Samen(horig) als ploeg  

Samen in de Chiro zitten schept een band tussen leden, leiding, kaderleiding en oud-leiding, 
zowel binnen de eigen ploegen als binnen de jeugdbeweging in haar geheel. In de eerste plaats 
bestaat die band tussen Chiroleden en leiding uit lokale groepen die tot elkaars dichte 
‘Chirofamilie’ behoren. In hun eigen werking gaan ze samen aan de slag om elke zondag 
opnieuw memorabel te maken. 
Aan de andere kant komt dat gevoel van samenhorigheid ook terug als je mensen leert kennen. 
Als je iemand van de Chiro tegenkomt op straat, op school, op de Dag van de Jeugdbeweging, 
op een fuif of festival … Ook al heb je elkaar nog nooit eerder gezien, toch slaat er een soort 
vonk over omdat jullie de Chiro als gemeenschappelijk punt hebben.   
Dat gevoel van samenhorigheid vertaalt zich ook in een soort liefde voor onze Chiro. Als we 
denken aan de Chiro krijgen we telkens een gevoel dat we niet goed kunnen beschrijven, dat 
moeilijk te vatten is. Het is iets intuïtiefs dat je ook hebt bij liefde of verliefdheid waarbij de 
vonken er ook af vliegen.  
Dat samen-gevoel verbindt en versterkt ons dus als jeugdbeweging maar ook als gemeenschap. 

2 Samen maar toch elk uniek  

Wat we samen doen, geeft inderdaad vonken en is krachtig. Binnen de Chiro vinden we het 
echter ook belangrijk dat iedereen van de (kader)leiding en de leden kan stralen en hun 
energie kwijt kan. Onze jeugdbeweging is dan ook voor veel kinderen en jongeren een 
uitlaatklep en een plaats waar ze zichzelf kunnen en mogen zijn. Het is een plaats waar je ook 
energie kan krijgen als het even minder met je gaat. We hechten waarde aan ieders eigenheid 
en laten iedereen participeren vanuit eigen sterke en zwakke kanten. 
Specifiek bij leiding vonkt het als iedereen zich smijt vanuit hun eigen engagement en 
motivatie. Als je iets graag doet en je zet je eigen sterktes in (of ontwikkelt ze verder), dan til je 
jezelf naar een hoger niveau, groeit je zelfvertrouwen, groeit je draagkracht en spat de energie 
er automatisch af.  
Als iedereen dat doet, kan het niet anders dan dat dat vonken geeft binnen je eigen ploeg en 
de ruimere Chiro.  
 

Samen aan Chiro doen, dat geeft Vonken! 

Het feit dat Chiro vonken geeft, komt doordat het gezamenlijke en het individuele niet van 
elkaar los te koppelen zijn. Pas als iedereen hun eigen vonkje kan vinden, dragen we samen bij 
tot een groter Chirovuur. Dat grotere Chirovuur stimuleert op zijn beurt dan elk individu om er 
telkens opnieuw voor te gaan. Die cirkelbeweging zorgt voor een sneeuwbaleffect dat onze 
liefde voor de Chiro aanwakkert. 

"Gooi alles ondersteboven, laat het vuur in jou niet doven!"  
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De afdelingen 

Ribbels 

Liefste ribbels, 

 

Dit jaar staan er maar liefst acht leiding voor jullie klaar, waaronder een echte 

piraat, autoracer, een topverpleegster, een supercoole juffvrouw, een lieve 

‘oma’, Gertje van Samson, een top dj en Mega Julie! 

Zij zullen gekke spelletjes voor jullie maken, elke zondag met jullie ravotten, 

superveel grapjes vertellen, goed voor jullie zorgen dat jullie zeker meewillen op 

kamp! 

Leg  jullie regenjas (bij regenweer) en chirokleren maar klaar want dit jaar wordt 

SUPERTOF en ONVERGETELIJK! 
 

Wat doen we nog meer in de chiro? 

  - Nieuwe vriendjes maken 

 - Zot doen met de leiding 

 - Genieten van elk moment 

 - Lachen en gieren 

 - Op ontdekkingstocht gaan 

 - Lekkere vieruurtjes eten 

 - Af en toe eens snoepen 

 - Vuil worden! 

Aan alle ribbelouders: haal maar extra veel wasproducten in huis, want ravotten 

zullen we! 

Veeeel groetjes van 

TOPTEAM RIBBEL! 
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Naam: Lisa Gobert  

Leeftijd: forever 21 (27 oeps) 

Geschiedenis: 

- Rakwi (2012-2013) 

- Ribbels (2015-2016) 

-Tito (2016-2017) 

- Ribbels (2019-2020) 

- Aspi ( 2020-2021) 

- Ribbels (2021-2022) 

Studies: werkt in Tordale 

Hobby’s: lopen, Chiro 

Wat vind je tof aan de Chiro?: de Chirovibe 

GSM: 0494 91 82 57 

E-mail: lisa.gobert@hotmail.com 

Naam: Louise Debou 

Leeftijd: 22 jaar 

Geschiedenis:  

- Vlinder (2016-2017) 

- Vlinder (2017-2018) 

- Speelclub (2018-2019) 

- Ribbels (2019-2020) 

- Speelclub (2020-2021) 

- Ribbels (2021-2022) 

Studies: Werkt als verpleegster 

Hobby’s: chiro en lekker met de meiden chillen 

Wat vind je tof aan de chiro?:  

Er bestaat niks beter dan de chiro! <3 

GSM: 0499 40 24 38 

E-mail: louisedebou@hotmail.com 

 Naam: Hannes Eeckeloo 
leeftijd: 21 jaar 
Geschiedenis: 
- Speelclub (2017-2018) 
- Tito (2018-2019) 
- Rakwi (2019-2020) 
-Aspi (2020-2021) 
- Ribbels (2021-2022) 
Studies: Zorgtechnologie 
Hobby’s: Chiro, badminton, paragliding, muziek 
Wat vind je tof aan de chiro?: De toffe sfeer tussen de 
leden en de leiding 
GSM: 0493 06 80 77 
E-mail: hannes.eeckeloo@gmail.com 
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Naam: Emmelie Vandevyver 

Leeftijd: 20 jaar 

Geschiedenis: 

- Ribbels (2018-2019) 

- Tito (2019-2020) 

- Speelclub (2020-2021) 

- Ribbels (2021-2022) 

Studies: Kleuteronderwijs 

Hobby’s: Chiro natuurlijk! 

Wat vind je tof aan de chiro?: Samenkomen om plezier 

te maken : ) 

GSM: 0493 12 09 19 

E-mail: emmelievandevyver@telenet.be 

Naam: Eros Willemyns 

Leeftijd: 20 jaar 

Geschiedenis: 

- Speelclub (2018-2019) 

- Rakwi (2019-2020) 

- Speelclub (2020-2021) 

- Ribbels (2021-2022) 

Studies: Maritiem officier (Vlissingen) 

Hobby’s: American Football 

Wat vind je tof aan de chiro?: Kamp is altijd berechique 

en de goeie groepssfeer in de leidingsgroep       

GSM: 0492 45 08 89 

E-mail: eros.willemyns@outlook.com 

Naam: Julie Neyens 

Leeftijd: 17 jaar 

Geschiedenis: 

- Ribbels (2021-2022) 

Studies: Boekhouden & Informatica (College Torhout) 

Hobby’s: CHIROOO 

Wat vind je tof aan de chiro?: ALLES!! De toffe 

groepssfeer binnen de chiro, de saaie 

zondagnamiddagen die leuk worden door de chiro 

natuurlijk ook ons bere chique kamp,,, 

GSM: 0476 02 74 30 

E-mail: julie.neyens@live.be 

 

 

mailto:eros.willemyns@outlook.com
mailto:julie.neyens@live.be
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Naam: Dries Neyens 

Leeftijd: 17 jaar 

Geschiedenis: 

- Ribbels (2021-2022) 

Studies: Mechanica  (VTI Torhout) 

Hobby’s: voetbal, chiro 

Wat vind je tof aan de chiro?: De leuke tijd met je 

vrienden doorheen het jaar en de 10 dagen kamp.  

GSM: 0470 23 57  15 

E-mail: dries.neyens2002@gmail.com 

 

Naam: Senne Defoort 

Leeftijd: 17 jaar 

Geschiedenis: 

- Ribbels (2021-2022) 

Studies: houttechnieken (VTI Torhout) 

Hobby’s: chiro en karten (competitie)  

Wat vind je tof aan de chiro?: De vriendenkring en sfeer 

in de chiro is de max! 

GSM: 0468 30 38 96 

E-mail: senne.defoort@hotmail.com 

 

  

mailto:dries.neyens2002@gmail.com
mailto:senne.defoort@hotmail.com
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Speelclub 

Halowa allerliefste speelclubbers, 

Zijn jullie klaar voor een fantastisch-uber-giga-formidabel-ongekend-cool 

chirojaar??!!!  

Wij alvast wel! Dit chirojaar zal een jaar zijn om nooit te vergeten! Leg je vuile 

chiro kleren maar al klaar, want deze chirozondagen worden de leukste van het 

jaar! Wij verlangen al om terug allemaal samen te kunnen spelen, vuil te worden 

en vooral plezier te maken  

Tot snel !  

Jullie fantastische-uber-giga-formidabele-ongekende-coole leiding 

 

Naam: Fien Vancoillie (GROEPSLEIDING) 

Leeftijd: 22 jaar 

Geschiedenis: 

- Ribbels (2016-2017) 

- Ribbels (2017-2018) 

- Kapsi (2018-2019) 

- Speelclub (2019-2020) 

- Tito (2020-2021) 

- Speelclub (2021-2022) 

Studies: Lager Onderwijs 

Hobby’s: CHIRO (duuuhn!) 

Wat vind je tof aan de chiro?: Het samenzijn met 

iedereen, de lachende gezichtjes en de mooie vriendschappen! 

GSM: 0496 17 96 42 

E-mail: fienvancoillie@gmail.com 
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Naam: Carola Schuyesmans (GROEPSLEIDING) 

Leeftijd: 22 jaar 

Geschiedenis: 

- Vlinder (2016-2017) 

- Kapsi (2017-2018) 

- Ribbels (2018-2019) 

- Rakwi (2019-2020) 

- Keti (2020-2021) 

- Speelclub (2021-2022) 

Studies: Werkt als Ergotherapeute 

Hobby’s: Wandelen met Issa, sporten, piano 

Wat vind je tof aan de chiro?: Een hele namiddag (en 

voor ons vrijdagavond) ravotten en amuseren 

GSM: 0473 28 01 21 

E-mail: carola.schuyes@hotmail.com  

Naam: Felix Falk 

Leeftijd: 21 jaar 

Geschiedenis:  

- Speelclub (2017-2018) 

- Tito (2019-2020) 

- Keti (2020-2021) 

- Speelclub (2021-2022) 

Studies: ICT aan vives 

Hobby’s: schieten, moto rijden 

Wat vind je tof aan de chiro?: De chiro is een super 

toffe plaats om al je energie los te laten. 

GSM: 0486 79 46 34 

E-mail: felix.falk2909@gmail.com 

Naam: Robbie Blieck 

Leeftijd: 17 jaar 

Geschiedenis: 

- Speelclub (2021-2022) 

Studies: Hout (VTI Torhout) 

Hobby’s: Chiro en voetbal bij SK torhout 

Wat vind je tof aan de chiro?: de humor, de homies, 

trots op onze chiro. Jong maar dapper. 

GSM: 0483 64 35 29       

E-mail: robieblieck0903@gmail.com 

mailto:felix.falk2909@gmail.com
mailto:robieblieck0903@gmail.com
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Naam:  Fleur Vannieuwenhuyse 

Leeftijd: 17 jaar 

Geschiedenis: 

- Speelclub (2021-2022) 

Studies: Sociale Technische Wetenschappen (SIVI 

Torhout) 

Hobby’s: Chirooo 

Wat vind je tof aan de chiro?: De leden, leiding, 

spelletjes, ALLES 

GSM: 0470 04 04 20    

E-mail: fleurvannieuwenhuyse1806@gmail.com 

 

 

Naam: Niel De Bosschere 

Leeftijd: 17  jaar  

Geschiedenis: 

- Speelclub (2021-2022) 

Studies: Techniek Wetenschappen (VLTI Torhout) 

Hobby’s: Voetbal en chiro ofcourse 

Wat vind je tof aan de chiro?: Vooral een goeie tijd 

hebben en leuke dingen doen met je maten. 

GSM: 0495 99 17 63 

E-mail: nieldebosschere2612@gmail.com 

 

 

 

 
 
  

mailto:fleurvannieuwenhuyse1806@gmail.com
mailto:nieldebosschere2612@gmail.com
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Rakwi 

Okay, let’s goo 
 
Rakwi? Wat is dat? 
Dat zijn de beste twee Chiro jaren van je leven! 
ravotten met je vrienden, platliggen van het lachen en natuurlijk de leiding 
verwennen. 
Dit jaar zijn wij jullie vijf(!) nieuwe leiding. Voor alle problemen mogen jullie naar 
leidster Charlotte gaan, voor de leute is het met de jongens te doen!  
 
Team Rakwi for the win! 

 

Naam: Charlotte Neyens 

Leeftijd: 19 jaar 

Geschiedenis: 

- Speelclub (2019-2020) 

- Ribbels (2020-2021) 

- Rakwi (2021-2022) 

Studies: bachelor orthopedagogie (2de jaar) 

Hobby’s: chiro natuurlijk!!! 

Wat vind je tof aan de chiro?: alles is tof in de chiro 

GSM: 0472 72 79 29 

E-mail: charlotte.neyens@live.be 

Naam: Stijn Deboysere 

Leeftijd: 21 jaar 

Geschiedenis: 

- Tito (2017-2018) 

- Ribbels (2018-2019) 

- Keti (2019-2020) 

- Speelclub (2020-2021) 

- Rakwi (2021-2022) 

Studies: Werkt bij deco 

Hobby’s: chiro, viben 

Wat vind je tof aan de chiro?: dedication, friendschip 

maar vooral safety first!!! 

GSM: 0483 13 08 74 

E-mail: stijndeboysere@hotmail.com 

mailto:charlotte.neyens@live.be
mailto:stijndeboysere@hotmail.com
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Naam: Pieter Luypaert 

Leeftijd: 21 jaar 

Geschiedenis: 

- Ribbels (2017-2018) 

- Speelclub (2018-2019) 

- Vlinder (2019-2020) 

- Tito (2020-2021) 

- Rakwi (2021-2022) 

Studies: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 

Universiteit Gent 

Hobby’s: hardlopen, blessures oplopen en in de chiro 

rondlopen 

Wat vind je tof aan de chiro?: Wat is er niet tof aan de chiro dan ? 

GSM: 0476 56 94 58 

E-mail: pieter.luypaert00@gmail.com 

 

Naam: Sean D’Artois 

Leeftijd:  18 jaar 

Geschiedenis: 

- Rakwi (2021-2022) 

Studies: Personenzorg (VTI Oostende) 

Hobby’s: op stap gaan met vrienden 

Wat vind je tof aan de chiro?: de mensen  

GSM: 0484 72 32 04 

E-mail: sean.dartois@gmail.com 

 

Naam: Foppe Vandewiele 

Leeftijd: 17 jaar 

Geschiedenis: 

- Rakwi (2021-2022) 

Studies: Grootkeuken (MMI Kortemark) 

Hobby’s: voetbal 

Wat vind je tof aan de chiro?: Ik vind de Chiro leuk 

omdat het voor jong en oud is. 

GSM: 0471 78 56 35 

E-mail: foppe.vandewiele@gmail.com 

 

 

 
 

mailto:pieter.luypaert00@gmail.com
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Tito 

GIRLS JUST WANNA HAVE FUUUN!!! 

En of we het zien zitten! Lekker met de meiden gaan we een megasjiek titojaar 

tegemoet. Maar mispak jullie niet, naast girls-only-stuff mogen jullie je zeker ook 

verwachten aan chiro’s waarna je een paar uur onder de lokale douche nodig 

hebt       Wij hebben er alvast ‘massas’s’ zin in, hopelijk jullie ook! PS… jullie 

worden ALLEMAAL op startdag verwacht want het wordt zeker en vast de 

moeite! 

Veeeele groetjes van jullie (vanaf nu) favoriete leiding <3 <3 

 

Naam: Lieselotte Dekoninck  

Leeftijd: 22 jaar 

Geschiedenis: 

- Ribbels (2016-2017) 

- Speelclub (2017-2018) 

- Rakwi (2018-2019) 

- Speelclub (2019-2020) 

- Tito (2020-2021) 

- Tito (2021-2022) 

Studies: werkt als verpleegkundige 

Hobby’s: chiro, bbb 

Wat vind je tof aan de chiro?: De leuke Chiro zondagen 

samen met leden en leiding, het oudersfeestje, kamp. Eigenlijk gewoon alles!!! 

GSM: 0471 36 45 42 

E-mail: dekonincklieselotte@gmail.com 

  

mailto:dekonincklieselotte@gmail.com
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Naam: Alexine Vanhee 

Leeftijd: 18 jaar 

Geschiedenis: 

- Ribbels (2019-2020) 

- Rakwi (2020-2021) 

- Tito (2021-2022) 

Studies: 2de jaar Geneeskunde Ugent 

Hobby’s: Chiro!! En toeren uitsteken 

Wat vind je tof aan de chiro?: Samen zijn met al je 

vriendjes, gekke nieuwe plaatjes luisteren, heeeel veel 

bijpraten en liefst vanal goed vuil worden!! 

GSM: 0491 08 39 46 

E-mail: alexine.vanhee@gmail.com 

Naam: Femke Vannieuwenhuyse 

Leeftijd: 21 jaar 

Geschiedenis: 

- Ribbels (2017-2018) 

- Rakwi (2018-2019) 

- Speelclub (2019-2020) 

- Ribbels (2020-2021) 

- Tito (2021-2022) 

Studies: Ergotherapie 

Hobby’s: Dansen, zwemmen, weggaan met vrienden en 

natuurlijk de CHIROOOO!!! 

Wat vind je tof aan de chiro?: Het leuke aan de Chiro 

vind ik de feestjes met de leiding, de Chiro zondagen met de leden, gewoon alles eigenlijk. 

GSM: 0493 07 97 64 

E-mail: femke180100@gmail.com 

 

 
  
 

 
  

mailto:alexine.vanhee@gmail.com
mailto:femke180100@gmail.com
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Keti  

Hey hoi hallooo 

Hopelijk hebben jullie er zin in dit jaar!! Wij alvast wel! Hou jullie maar vast voor 

een jaar met bere sjieke spellen en massa’s toffe activiteiten. ’t Wordt een top 

jaar! We verwachten jullie allemaal talrijk aanwezig op startdag! Kom met de 

fiets als dat mogelijk is :)) 

tot op startdag xoxo 

 

Naam: Danaë Vincke 

Leeftijd: 19 jaar 

Geschiedenis: 

- Rakwi (2019-2020) 

- Speelclub (2020-2021) 

- Keti (2021-2022) 

Studies: Maatschappelijk werk 

Hobby’s: De Chiro natuurlijk!!! 

Wat vind je tof aan de chiro?: Je maakt vrienden voor 

het leven, je kan zijn wie je wil, mega toffe spelletjes… 

GSM: 0498 76 81 73 

E-mail: danaevincke@gmail.com 

Naam: Arno Blieck 

Leeftijd: 22 jaar 

Geschiedenis: 

- Tito (2016-2017) 

- Rakwi (2017-2018) 

- Kaspi (2018-2019) 

- Speelclub (2019-2020) 

- Ribbels (2020-2021)  

- Keti (2021-2022) 

Studies: werkt als mecanicien 

Hobby’s: audio, speakers bouwen 

Wat vind je tof aan de chiro?: De chiro is super leuk om 

de zondagen te ravotten. 

GSM: 0470 05 18 00 

E-mail: arno.blieck@live.be 

mailto:arno.blieck@live.be
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Naam: Bas Werbrouck 

Leeftijd: 21 jaar 

Geschiedenis: 

- Tito (2018-2019) 

- Tito (2019-2020)  

- Rakwi (2020-2021) 

- Keti (2021-2022) 

Studies: / 

Hobby’s: lezen en sport 

Wat vind je tof aan de chiro?:  de kameraadschap 

GSM: 0473 36 17 33 

E-mail: bas.werbrouck@skynet.be 
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Aspi 

Naam:  Yara Folens 

Leeftijd: 22 jaar 

Geschiedenis: 

- Speelclub (2016-2017) 

- Kaspi (2017-2018) 

- Ribbels (2018-2019) 

- Ribbels (2019-2020) 

- Rakwi (2020-2021) 

- Aspi (2021-2022 

Studies: Afgestudeerd als eventmanager en dit jaar 

banaba digitale marketing en communicatie 

Hobby’s: feestjes organiseren 

Wat vind je tof aan de chiro?:de vriendschap en blije gezichtjes op zondag 

GSM: 0470 56 78 48 

E-mail: yara.folens@gmail.com 

 

Naam: Gauthier Decan 

Leeftijd: 22 jaar 

Geschiedenis: 

- Rakwi (2018-2019) 

- Ribbels (2019-2020) 

- Ribbels (2020-2021) 

- Aspi (2021-2022) 

Studies: werkt bij Fieuw koeltechniek 

Hobby’s: chiro en lopen 

Wat vind je tof aan de chiro?: 

GSM: 0476 03 59 14 

E-mail: gauthier.decan@outlook.com 
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Volwassen begeleider 

Naam: Lara Van de Velde 

Leeftijd: 28 Jaar 

Geschiedenis: 

- lid 2005-2011 

- leiding 2011-2017 

- VB sinds 2017 

Studies: werkt als product marketeer bij X2O badkamers 

Hobby’s: vergaderingen bij wonen, de was en de plas 

doen voor Sam Bonny en T-SHIRTS BEDRUKKEN 

Wat vind je tof aan de chiro?: met elke nieuwe 

leidingsploeg zie je kleine veranderingen in de dynamiek 

en sfeer, maar elke leiding zet steeds het plezier van de 

leden voorop. Dat vind ik schitterend om te zien. 

GSM: 0499 88 96 85 

E-mail: lara.vandevelde@hotmail.com 
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Rekeningnummer Chiro  
Omdat wij ook met onze tijd mee zijn, kan het startgeld betaald worden via overschrijving. De  
inschrijvingskost is €35 euro. (Dit jaar hoef je dus geen 50 cent mee te nemen naar de Chiro, dit is 
verwerkt in de inschrijvingsprijs) Het rekeningnummer is: BE 69 652-4817404-78. Stort het geld met de 
vermelding: naam kind(eren)+ afdeling. Betaling te gebeuren voor 20 september!  
 
Ouders kunnen ook korting krijgen via premies van de verschillende mutualiteiten. Vraag 
inlichtingen, want iedere mutualiteit is anders. Print ze af van de website en bezorg ze bij de leiding!  
Ook voor mensen die onder sociaal tarief vallen, vraag inlichtingen aan de leiding. 
 
Indien je recht hebt op sociaal tarief, laat dit dan zeker ook weten aan de leiding! 

 

Chirokledij 
We verplichten niemand van de leden om een uniform te dragen/kopen. Wel kunnen we, zeker vanaf 
de tito’s, het chiro uniform ten stelligste aanraden, want tijdens de chiroactiviteiten ravotten we nogal.  
De chirokledij kan aangekocht wordne in de Banier in Brugge of Roeselare. 
Meer info vind je op https://www.debanier.be/chiro.html. 
 
Er is ook een mogelijkheid om onze eigen chirotrui te kopen voor slechts 20 euro en verschillende 
embleempjes om op je trui, rok, broek of hemd te naaien. Vraag ernaar bij iemand van de leiding!  
 

 
 

  

https://www.debanier.be/chiro.html
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Chirodata 
SEPTEMBER  

25 september: startdag 
 
OKTOBER  

3 oktober: chiro 
17 oktober: chiro 
24 oktober: chiro 
 
NOVEMBER 

7 november: chiro 
14 november: chiro 
28 november: chiro 
 
DECEMBER 

5 december: chiro 
12 december: chiro 
 

Startdag 25 september 

De startdag gaat dit jaar door op zaterdag 25 september, we verwachten jullie allemaal ’s 
morgens om 8u30 aan onze chirolokalen.  
Er is een startdagmis om 9u en we vragen de ouders om met zoveel mogelijk aanwezig te zijn.  
We vragen jullie ook om een mondmasker te dragen bij het afzetten en ophalen van uw kind. 
Na de startdag is iedereen welkom aan onze lokalen voor een hapje en een drankje te 
benuttigen aan democratische prijzen. 
 
WAT MEE TE BRENGEN:  
Startdag is gratis. Wel moet elke kind een DRINKFLES en een LUNCHPAKKET meebrengen.  
RIBBELS: goede stapschoenen  
SPEELCLUB: fiets  
RAKWI’S: goede stapschoenen  
TITO’S: mondmasker  
KETI’S: mondmasker  
ASPI’S: mondmasker, studentenkaart 
 
Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij!! TOT ZONDAG 
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Trooper 
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Mopjes  
Er waren eens twee gekken in de woestijn. De ene gek had een autodeur bij zich. 
De andere vroeg waarom hij die deur meesleurde. Antwoordt de ene gek “Als het 
straks te warm wordt, dan kan ik een raampje open zetten!” 

 
Jantje bestelt een pizza bij de pizzeria. 'Wil je hem in 4 of 12 stukken?, vraagt de 
pizzabakker. 'Graag in 4, antwoordt Jantje, 'want 12 kan ik er echt niet alleen op.” 
 
Twee wc-potten staan naast elkaar. Zegt de ene pot tegen de ander: 'Je hebt daar 
een vlekje.' Zegt de andere pot: 'Hoe kun jij dat nou zien? Je hebt je bril niet eens 
op!' 
 
Jantje mag bij zijn oma en opa gaan slapen. Als hij naar bed gaat, vraagt hij aan 
opa: “Opa, ben jij van karton?” Opa antwoordt dat hij niet van karton is. “Oma, 
ben jij dan van karton?” “Nee Jantje, waarom vraag je dat?” “Mijn papa zei dat ik 
bij twee oude dozen ging slapen vanavond …” 
 
Er lopen twee aardappels over straat. De ene is aan het huilen, en de andere 
vraagt waarom hij weent. “Mijn papa zit in de puree!” 
 
Er waren eens twee krieken. Zegt de ene: “Ik heb een scheetje gelaten!” 
Antwoordt de andere: “Kriekhet!” 
  



 

23 

 

Kleurplaat 
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Wist-je-datjes 
 

Wist je dat …  
- We nu ook heksenketels hebben in de chiro? 
- Y. F. zwanger wordt van spaghetti? 
- We sinds dit jaar twee F.VN.’s in de Chiro hebben? Het is al niet moeilijk genoeg 

zo..  
- FL.VN. graag koprolt? 
- K.N. vanaf nu kermisweekend helpt organiseren? 
- Volksdansen vanaf nu weer hip zijn in de chiro? 
- VIZIMI? 
- S.D.A. eigenlijk de real ACID is? Luister zijn stem en uitspraken man..  
- D.N. Nog steeds niet over z’n tweede plaats is?  
- De ehbo een familiepak flamigel gaat aankopen voor volgend kamp? 
- FE. VN. graag babysit op zeepaardjes? 
- We dit jaar maar liefst 2 kindergrimeurs op ons feestje hadden? 
- Het nu zeker is dat L.G. aan haar laatste Chirojaar is begonnen? It’s all on tape! 
- Barbie & Ken ook meewaren op chirokamp? 
- F.V. en C.N. ook peperbollen zijn? 
- Paardenbotjes een vereiste zijn op kamp? 
- Er in Lint veel play dough is? 
- Alle vrouwenleiding in L.D.’s testament staan? #goals 
- Groene pattatten de schuld zijn van R.B.’s ogen? 
- De leiding het supertof vond om kaartjes te krijgen op kamp? Merci aan iedereen 

die er eentje gestuurd heeft!! 
- Kattenstops een must zijn tijdens elke uitstap? 
- De vintebar eigenlijk een mierenbar is?  
- L.G. Gepromoveerd is tot GILF? 
- Je vanaf januari maïs kan kopen tvv de Chiro? 
- Kilten tegenwoordig kei hip zijn! We <3 kilten! 

 


