The Elzestreet Times
Programmaboekje Chiromeisjes Elzestraat
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Voorwoord
Grenzeloos Chiro is het Chiro-jaarthema 2019-2020
Grenzen...... wat is dat eigenlijk ?
Awel : veel meer dan de lijnen op een wereldkaart.
Grenzen kom je tegen als je omgaat met mensen.
In dit jaarthema wil de Chiro focussen 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. Via die gelijkenissen willen we werken aan
verbondenheid.
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Kerstfeestje 20/12
Dag iedereen,
Het mega-spectaculair kerstfeestje komt er weer aan. Kom het
mee vieren met de beste
chiro-familie die je je maar
kan wensen. Alle leden zijn
uitgenodigd op 20 december
vanaf 19 uur. Samen spelen
we dan een spel en genieten
we van de gezelligheid.
Om 20:30 uur mogen de
ribbels, speelclub en kwiks
opgehaald worden.
Om 21.30 uur mogen de tippers en tiptiens naar huis gaan/
opgehaald worden.
En de aspiranten zijn welkom om te blijven tot 22 uur.
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Soepnamiddag 26/01
Op 26 januari 2020 organiseren onze aspiranten een
soepnamiddag.
Dit is een namiddag waarop jullie op de Chiro lekkere zelfgemaakte
soep kunnen komen eten.
Hou deze dag dus zeker vrij in jullie agenda om van dit heerlijke
festijn te kunnen genieten! Later zal hier nog meer info over
verschijnen.

Kamp 21/07-31/07
We zijn nog een eindje verwijderd van ons geweldig kamp maar
-

Voor de Aspi’s en tiptiens zal het kamp beginnen op 20 juli
Voor de tippers en kwiks zal het kamp beginnen op 21 juli
Voor de ribbels en speelclub begint het pas op 25 juli
Het kamp is voor iedereen gedaan op op 31 juli.

Hoe, wat, waar en de uren zal je terugvinden op de kamp-infoavond (juni) en in het kampboekje deze krijg je met de laatste
Chirozondag.
Ik weet het we kunnen allemaal al haast niet
meer wachten, maar we zullen toch moeten
heb je echt nog dringende vragen kan je
altijd terecht bij de leiding of de veebee
(ps: als je kind meegaat op kamp willen we
je vriendelijk vragen rekening te houden
met de data’s)
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Festivita Italiana 23/02
Ons jaarlijks Italiaans festijn komt eraan! De parochiezaal in
d’elzestraat wordt omgetoverd tot een
heus italia. Heb je niets te doen en je hebt
nog eens goesting om lekker en goed te
eten, kan je 23 februari bij ons terecht!
Van pizzabaguetten tot spaghetti tot
tagliatelli met zalm. Voor ieders wat wils!
Wij hopen jullie er alvast te zien. Tot dan!
Uniform aan = korting
(ps: je steunt er ook een goede zaak mee: de Chiro!)

6

Allerlei informatie
Trui of t-shirt
Je kan nog steeds een T-shirt of trui bestellen. Indien interesse
Vraag een formulier aan de leiding!

Vragen
Zijn er vragen, opmerkingen of wil je gewoon meer info kan je altijd
terecht bij de geweldige leidingsploeg!

Scrunchies
We hebben groot nieuws en willen jullie hiervan op de hoogte
brengen. Op het kerstfeestje van de leden start de verkoop van de
scrunchies die gemaakt zijn door de leidingsploeg! Verdere
informatie volgt nog

Lidgeld
Vergeet ook niet om het lidgeld van jullie dochter(s) te storten op
de rekening van de chiro. Het lidgeld bedraagt 30 euro en moet
gestort worden op het rekeningnummer BE05 4091 0447 2175
gelieve dit zo snel mogelijk te doen, want de deadline van 15
oktober is al even verstreken. Vermeld de naam van uw dochter en
in welke groep ze zit. (alleen wanneer je ledenfiche als je lidgeld
inorde is ben je ingschreven en verzekerd!)
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Uniform
Het uniform bestaat uit:
•

een rode T-shirt met het Chirologo op of het T-shirt van
Chiromeisjes Elzestraat

•

een beige broek of rok

•

een blauw Chirohemd of -trui of de trui van Chiromeisjes
Elzestraat

Waarom is er een uniform?
Het Chiro-uniform is van een goede kwaliteit en kan gerust tegen
een stootje. Dat is soms wel belangrijk bij enkele activiteiten. Ook is
het veiliger om in uniform op stap te gaan, zo is iedereen steeds
duidelijk te herkennen én het versterkt het groepsgevoel!
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Waar is dit uniform te koop?
Het officiële Chiro-uniform is te koop in De Banier. Deze winkel
bevindt zich in de O.-L.-Vrouwestraat in Mechelen.
Is je Chirokledij te klein geworden, maar vind je het te duur om
telkens een nieuw uniform te kopen? Of heb je thuis nog een
uniform liggen waar je niet meer in kan en dat je graag zou
verkopen? Stuur dan een mailtje naar
Chiroelzestraat@hotmail.com
En vermeld daarin over
welke maat het gaat. Wij
contacteren u zo snel
mogelijk terug!
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Afdelingen
Elke afdeling is anders. Zo heeft ieder zijn eigen lokaal, leiding,
kleur, ... Ook hebben ze op een ander uur gedaan. Om dit allemaal
een beetje duidelijk en vlot te laten verlopen, is er
volgend schema:
Ribbels
1ste & 2de leerjaar

14u - 17u

Leiding: Ellen, Sofie, Eline en Merel
Speelclub
3de & 4de leerjaar

14u – 17u

Leiding: Lisa, Julie, Lara en Iris
Kwiks
5de & 6de leerjaar

14u – 17.30u

Leiding: Jana, Femke, Frances en Margot
Tippers
1ste & 2de middelbaar

14u – 18u

Leiding: Noor, Nikita en Bo
Tiptiens
3de & 4de middelbaar

14u – 18.15u

Leiding: Britt en Annelies
Aspiranten
5de & 6de middelbaar

14u – 18.30u

Leiding: Kaat en Zara
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Ribbel-programma
Lieve ribbeltjes, de koude wintermaanden komen er weer aan ❄, hoe warm
je ook wordt van de chiro, voorzie zeker aangepaste kledij. Een winterjas,
sjaal, handschoenen, kousenbroek en stevige schoenen zijn soms geen
overbodige luxe.

Zondag 1 december
Zijn jullie braaf geweest dit jaar?
Dit komen we vandaag te weten.
Zondag 8 december
->->^<-->
Zondag 15 december
Kennen jullie onze fantastische chiroliedjes al? Een kleine tip voor vandaag;
smeer die stembanden al maar in.
Vrijdag 20 december
Het is bijna kerstmis, dat laten we niet zomaar passeren en daarom is het
vanavond een groot kerstfeest met heel de chiro.
Meer info volgt later.
Zondag 22 december
De kerstvakantie begint en dus geen chiro,
fijne feestdagen lieve ribbeltjes (en ouders)!!
Zondag 29 december
Wat een tragiek, er is vandaag geen chiro.
Zondag 5 januari
Hoera het is weer chiro!! Toch moeten we deze euforie even temperen, een
deel van jullie lieve leiding heeft examens en zal er een paar weken niet
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staan. Gelukkige staat de ongelofelijke Merel paraat met eveneens
ongelofelijke vervangleiding!!
Zondag 12 januari
Vandaag halen we de handen uit de mouwen en zitten we zeker niet stil! Zijn
jullie er klaar voor? Wij wel hoor!
Zondag 19 januari
Een inbreker heeft heel de chiro leeggeroofd ... alles maar dan ook echt alles
is weg. :( Kunnen de ribbels de leiding helpen om alles terug te vinden?
Zondag 26 januari
Deelnemen is belangrijker dan winnen! Maar wie mag zich vanaf vandaag de
slimste ribbel ter wereld noemen?
Zondag 2 februari
Hoera, hoezee, wat een vreugde!! Jullie favoriete kwartet van leiding is
opnieuw herenigd in de gedaante van Jan, Piet, Joris en Corneel en ze zullen
jullie meenemen op een epische reis van Troje naar Ithaka.
Zondag 9 februari
Hieperdepiep! Hoeraaa!
Groot feest vandaag!
Zondag 16 februari
Jullie zullen ons dit weekend opnieuw moeten missen :(.
“Wat? hoezo?” horen we jullie jammeren. Wel, we houden met de leiding
een leefweek en zullen daarom niet voor jullie kunnen klaarstaan zondag.
Zondag 23 februari
Geen chiro deze zondag, maar WEL een mythisch evenement, het eetfestijn
der eetfestijnen, een ongeziene festiviteit; DE FESTIVITA.
Kom gezellig pasta, waar zelfs de Italianen jaloers op zijn, degusteren (in
uniform voor korting) met de hele familie!
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Speelclub-programma
Zondag 1 december
Hij komt, hij komt die lieve goede ….
Zondag 8 december
Blaas al maar eens in je handjes, want vandaag steken we de handen uit de
mouwen
Zondag 15 december
Vandaag gaan we jullie klaarstomen voor een belangrijk aspect van het
kamp, wij zijn alvast benieuwd!
Vrijdag 20 december
Kerstfeestje, verdere info volgt?
Zondag 22 december
laat jullie vandaag maar inpakken door de kerstman, want vandaag is het
geen chiro!
Zondag 29 december
Hoho geniet maar van de pakjes, geen chiro!
Zondag 5 januari
brrrr koud buiten, neem zeker je creatieve brein mee!
Zondag 12 januari
Wie, wat, waar? Neem vandaag je speurneus mee en ontrafel het mysterie
Zondag 19 januari
Wie is het meeste afgetraind van onze groep?
Zondag 26 januari
ahhhhhh er mist een deel van de leiding, wat is er gebeurd???
Zondag 2 februari
14

Wie kan het beste sporten van ons allemaal?

Zondag 9 februari
Altijd al de keuken op stelten willen zetten? Op de chiro mag dat!
Zondag 16 februari
Ohhh spijtig het is deze week geen chiro!!!
Zondag 23 februari
Helaas is het vandaag weer geen chiro, omdat de leiding op de festivita moet
helpen, kom zeker eens een lekkere spaghetti eten!!!
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Kwiks-programma
Zondag 1 december
Hij komt, hij komt die lieve goede Sint. Hopelijk zijn jullie allemaal heel braaf
geweest? (maar uiteraard twijfelen wij daar niet aan
)
Zondag 8 december
Let the battle begin. Leiding VS Kwiks!
Zondag 15 december
Urbanus, Kiekeboe, Jommeke, Suske en Wiske… We kennen ze allemaal, maar hoe
goed zijn jullie zelf in het maken van een strip?!
Zaterdag 20 december
HO HO HO let’s go naar hét chirofeestje van d’Elzestraat.
Zondag 22 december
Helaas pindakaas, vandaag geen chiro. Geniet van jullie vakantie (terwijl jullie
leidsters kerst vieren achter hun bureau
)
Zondag 29 december
Jammer maar helaas… nog steeds gene chiro!
Zondag 5 januari
Hoe goed is jullie strategie? Die zullen jullie vandaag zeker nodig hebben.
Zondag 12 januari
Whoop whoop that’s the sound of the police…
Zondag 19 januari
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z zo leren wij het alfabet.
Zondag 26 januari
Hoe groter, hoe beter.
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Zondag 2 februari
Neem jullie meest cozy dekentjes mee. Wij zullen wel voor de popcorn zorgen.
PS: onies zijn pluspunten!
Zondag 9 februari
Casa di mamaaa!
Zondag 16 februari

Zondag 23 februari
’t Is weer van da. Het beste eten van ’t jaar (buiten dat van op chirokamp dan
Kom vooral gezellig met al je vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes,
omaatjes… naar onze jaarlijkse Festivita.

).
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Tipper-programma
Vrijdag 29 november
Ik weet het is nog maar vrijdag maar we beginnen de examenchiro’s. joepie de
poepie zodat jullie goed kunnen leren!! Van 18u-20u.
Zaterdag 7 december
Jaja vandaag zijn we zaterdag maar omdat jullie moeten studeren beginnen we
vanaf nu met examenchiro. Zo kunnen jullie tussen 18u en 20u een kleine pauze
nemen op de chiro.
Veel succes xxx
Zaterdag 14 december
Opnieuw een leuke examenchiro we zien jullie graag pauzeren tussen 18u en 20u.
Nog even doorbijten schatties jullie zijn er bijna vanaf!!!
Vrijdag 20 december
Omg de kerstman is op de chiro!! Vandaag kerstfeestje, joepieee!! Verdere info
volgt nog
Zondag 22 december
Ho ho ho geniet van jullie welverdiende vakantie, geen chiro vandaag.
Zondag 29 december
Vandaag krijg je heel de namiddag om de pakketjes uit te pakken, geen chiro
vandaag.
Zondag 5 januari
Vandaag zoeken we uit wie de grootste superster is onder ons!!
Zondag 12 januari
Vandaag gaan we er voor zorgen dat we een heel leuk kamp kunnen hebben!
Zondag 19 januari
We maken vandaag een eigen cinema!
Zondag 26 januari
We gaan terug in de tijd, eens kijken hoe het vroeger was!
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Zondag 2 februari
Vandaag laten we de innerlijke chef in ons los!
Zondag 9 februari
Aangezien het deze week valentijn is gaan we een valentijn spel spelen (met de
toppers dus bereid jullie voor ;)) )
16 februari
Vandaag geen chiro, jullie lieve leiding geniet van hun schitterende leefweek xoxo
23 februari
Vandaag kan je komen smullen van onze heerlijke kookkunsten. Tijd voor de
FESTIVITAAA!!!!!
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Tiptiens-programma
Zaterdag 30 november:
Omdat de examens weer op komst zijn is het vandaag Chiro van 19:00u tot 21:00u.
Zet jullie al maar schrap voor een spetterende examenchiro! Als je durft…
Vrijdag 6 december:
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer
Hoe waaien de wimpels al heen en al weer.
Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe :
Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe!
Och lieve Sint Nicolaas, och kom ook bij mij.
En rij dan niet stilletjes ons huisje voorbij.
Zaterdag 14 december:
You are
A cinema
A Hollywood treasure
Love you
Just the way you are
A cinema
A cinema
Vrijdag 20 december:
Eindelijk is het langverwachte, oh zo leuke kerstfeestje er weer!!! Verdere
informatie hierover volgt nog
Zondag 22 december
Vandaag geen chiro, vrolijk kerstfeest!!!

20

Zondag 5 januari:
Na al die feesten goed gevierd te hebben zien we elkaar eindelijk weer terug.
Maandag 6 januari:
Drie Koningen, Drie Koningen,
Geef mij een nieuwe hoed.
Mijn ouwe is versleten,
mijn moeder mag 't niet weten
mijn vader heeft het geld
al op de toonbank neergeteld.
Zondag 12 januari:
Wie wordt de slimste mens? We zien het deze namiddag om 14 uur op de Chiro.
Kom allemaal kijken, want het wordt een spannende finale.
Zondag 19 januari:
We gaan jullie vandaag is leren wat Chiro echt is! Zet jullie al maar schrap.
Zondag 26 januari:
Vandaag wordt weer een spetterende Chirozondag, maar vergeet niet dat het ook
Soepnamiddag is!
Zondag 2 februari:
Pimp my ride? Nee, Pimp My Lokaal is beter.
Zondag 9 februari:
Eigenlijk zijn jullie nog te jong voor Tinder. Maar wees niet bang, want ChiroTinder
is geschikt voor 14 jaar en ouder.
Zondag 16 februari:
Helaas is het vandaag geen Chiro. Maar wees niet verdrietig, want we zijn
volgende week zondag weer terug bij elkaar!
Zondag 23 februari:
Yeeeeeey!!! Eindelijk is het weer zover! De Festivita Italiana is er weer. Nu kunnen
we nog eens genieten van dat lekker Italiaans eten. Maar helpen doen de Tiptiens
natuurlijk ook.
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Aspi-programma
Vrijdag 29 nov
Jokééé, stop toch met kokééé, hé
(PS: jullie moeten nog niet gegeten hebben)
Vrijdag 6 dec
Schrikkelaas en nachtelijke piet, hé
Vrijdag/zaterdag 13/14 dec
Filmke zien hé (de exacte datum laten we nog weten hé)
Vrijdag 20 dec
TIS KERSTFEESTJE HE (extra info volgt)
Zondag 22 dec
Seg, fijne Kerst hé, geen chiro
Zondag 29 dec
Vandaag geen Chiro hé
Woensdag 1 jan
Seg, gelukkige nieuwjaar hé
Zondag 5 jan
Vandaag worden jullie opgeleid tot echte wetenschappers, hopelijk slagen jullie op
jullie examen hé!
Zondag 12 jan
Aspiranten in leiding hé
Zondag 19 jan
We gaan flyeren en reclame maken, hé
Vrijdag 24- zondag 26 jan
Weekend en soepnamiddag, zijn jullie er klaar voor hé?
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Zondag 2 feb
Bonjour mademoiselles, aujourd’hui nous sommes des vraies françaises. Hè.
Zondag 9 feb
Maffia hé
Zondag 16 feb
Aangezien wij een hele week op de Chiro geleefd hebben, is het vandaag geen
Chiro hé
Zondag 23 feb
Vandaag festivita hé, smeer jullie beentjes al maar in. Meer info volgt nog xxx
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Say Cheeeeese!

Chubby bunny’s dat de speelclub’s zijn!

Work in proces, maar het resultaat mag er
wezen!
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De Tippers hebben de doop overleefd

De Kwiks pimpen hun lokaal!
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Contact
Je kan ons terugvinden op de website van Chiromeisjes Elzestraat. Hierop
vind je informatie over de werking van onze Chiro. De programma’s die in dit
boekje staan, worden daar ook geüpload:
http://www.chiromeisjeselzestraat.be//
Je kan ook op de hoogte blijven van recent Chiro nieuws door onze pagina te
liken op Facebook (Chiromeisjes Elzestraat) en Instagram (
@chiromeisjeselzestraat).
We zijn ook bereikbaar via mail: chiroelzestraat@hotmail.com
Op de volgende twee bladzijdes van dit boekje vindt u de telefoonnummers
van alle leidsters en een agenda met alle belangrijke data. Dit kunt u
eventueel afscheuren en ophangen aan uw prikbord of koelkast. Zo heeft u
steeds een overzicht van alle activiteiten.
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Nuttige telefoonnummers:
Eline Duquene Julie Orlians
Ellen van Eiken Nele Daems
Groepsleiding Groepsleiding Groepsleiding Volwassen begeleider
0494/62 26 78 0486/724577 0479/44 99 30 0478/60 80 15

Gelieve je leiding te verwittigen indien je niet naar de Chiro kan
komen.
Ribbels

Ellen Van
Eyken
0479/44 99 30

Speelclub

Julie Orlians
0486/72 45 77

Kwiks

Jana Vaes
0494/34 65 38

Tippers

Bo Sempels
0471/65 23 41

Tiptiens

Britt van den
Broeck
0488/36 08 70

Aspiranten Zara Sempels
0473/41 32 64

Eline
Duquene
0494/62 26
78
Lisa Cardon
0488/23 20
34
Femke
Hennache
0470/67 80
92
Nikita Van
Damme
0470/81 72
99
Annelies De
Cleyn
0472/ 61 40
66
Kaat
Hendrickx
0477/24 48
78

Sofie
Merel Van
Laermans
de Sande
0471/01 50
0487/63
18
64 67
Lara Heylen Iris Fillée
0478/05 90 0491/89
36
34 03
Margot
Frances
Feremans
Fierens
0495/88 06 0478/49
23
99 77
Noor van
den Broeck
0470/65 73
62
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Agenda
December
Zondag 1 december
Sinterklaas komt naar de chiro!
Vrijdag 20 december
Kerstfeestje
Beginuur: 19 uur
Einde voor ribbels, speelclub en
kwiks: 20:30u.
Einde tippers en tiptiens:
21:30u.
Einde Aspiranten: 22 uur

Nove

Zondag 22 december
Zaterdag 28 december
Zondag 29 december

Geen chiro, vrolijk kerstfeest!
Leidster Iris is jarig!
Geen chiro, gelukkig nieuwjaar!
Januari
Zondag 26 januari
De aspiranten organiseren een
soepnamiddag!
Februari
Zaterdag 8 februari
Leidster Merel is jarig !
Woensdag 19 februari
Leidster Lara is jarig!
Zondag 23 februari
Festivita Italiana
Hele dag eetfestijn
Geen chiro!
Maandag 24 februari
Leidster Julie is jarig
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