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Voorwoord
Liefste chirovrienden
Het nieuwe schooljaar jaar is intussen alweer begonnen en dus is
het hoog tijd voor de start van het nieuwe chirojaar! Na een
fantastisch kamp en een welverdiende lange vakantie, zijn we als
leidingsploeg klaar om er dit jaar weer een super jaar van te maken.
Helaas nemen Marin, Lillan, Tini, Evelien en Sarah dit jaar afscheid
van het chiroleven, we willen hen dan ook bedanken voor hun
inzet van de afgelopen jaren. Na 4 jaar als onze vb zegt ook Sophie
het chiroleven vaarwel. We willen haar dan ook bedanken voor
alles wat ze voor ons en de chiro gedaan heeft. Ze hebben tal van
prachtige chiro ervaringen die ze voor altijd zullen koesteren.
We verwelkomen dit jaar ook heel wat nieuwe leidingen. Veel
succes Sofie, Eline, Merel, Lisa, Julie, Iris, Lara, Femke, Jana,
Margot, Nikita, Annelies, Frances en Bo.

Grenzeloos chiro, het nieuwe jaarthema, in een spel kunnen we
elkaar vinden: iedereen speelt. Overal zijn er jeugdbewegingen met
dezelfde doelen bezig: kinderen en jongeren laten
organiseren, leren, ervaren, spelen.
Breek grenzen open en ga op avontuur
Kijk over de muur, grenzeloos Chiro
De wereld staat open, wij zijn helemaal klaar
We vliegen in een jaar vol grenzeloos Chiro.
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Beste ouder
Vanaf dit jaar geven we het programmaboekje niet meer standaard
mee met uw dochter. U kan kiezen om het programma van de
week te raadplegen op onze website, of u kan ervoor kiezen om
het programmaboekje nog steeds op papier te ontvangen. Gelieve
onderstaand strookje in te vullen en mee te geven met uw dochter.
Vele chirogroetjes
De leiding

Naam + afdeling:_________________________________
Ik wil het programmaboekje op papier ontvangen

○

Ik wil het programmaboekje niet meer op papier ontvangen

○
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Inschrijven, hoe doe ik dat?
Ledenfiche
Om je in te schrijven voor een jaar lang pret en spel, moeten alle
leden een ledenfiche invullen. Deze krijg je van de leiding of heb je
al gekregen op de dia avond. Je kan het ook terugvinden op onze
website:
http://www.chiromeisjeselzestraat.be/
Gelieve je ledenfiche zo snel mogelijk terug aan iemand van de
leiding te bezorgen!

Lidgeld
Voor een jaar lang Chiro betaal je 30 euro lidgeld. Met dit geld
zorgen we ervoor dat je verzekerd bent en kan er spelmateriaal
aangekocht worden.
Het lidgeld stort je best op onze Chirorekening voor 15 oktober:
409-1044721-75
Zo blijft het voor ons het meest overzichtelijk!
(alleen wanneer je ledenfiche als je lidgeld inorde is ben je
ingschreven en verzekerd!)

Vieruurtje
Vanaf dit jaar schaffen we de 50 centjes, in plaats daarvan
verhogen we het lidgeld een beetje. Dit betekent dus dat je er niet
elke keer aan moet denken om je geld mee te nemen naar de
Chiro, veel gemakkelijker dus!
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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!

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 te 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
Vermeld er ook in over welke maat het gaat. Wij contacteren je zo
snel mogelijk terug!
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Elzestraat
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Op vrijdag 18 oktober 2019 is het weer zover, de dag van de
jeugdbeweging! Op deze feestdag wordt het engagement van de
vele vrijwilligers die zich inzetten voor de jeugdbeweging, in de
schijnwerpers gezet. Jaar in jaar uit zetten zij zich in om kinderen
en jongeren de tijd van hun leven te bezorgen.
Om dat te vieren, mag je vandaag in je Chiro uniform naar school.
Laat die saaie jeansbroek liggen en kies voor je Chirorok! Toon
anderen hoe trots je bent om deel te zijn van onze Chiro!
Maaaar, dat is nog niet alles! Iedereen dat lid is van een
jeugdbeweging mag deelnemen aan het ontbijt op de Grote Markt
in Mechelen. Vanaf 7u kan je daar lekkere koffiekoeken, warme
chocomelk en vele andere lekkere dingen krijgen, gratis en voor
niets!
Voor de liefhebsters van de oudere groepen: wie in Chiro uniform
is, mag gratis binnen op de nacht van de jeugdbeweging in Perron
M!
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Afdelingen
Elke afdeling is anders. Zo heeft ieder zijn eigen lokaal, leiding,
kleur, ... Ook hebben ze een ander einduur. Om dit allemaal een
beetje duidelijk en vlot te laten verlopen, is er volgend
schema:
Ribbels
1ste & 2de leerjaar

14u - 17u

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

14u – 17u

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

14u – 17.30u

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

14u – 18u

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

14u – 18.15u

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

14u – 18.30u

Leiding: Zara, Kaat
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Chiromeisjes elzestraat presenteert:
De nieuwe leiding
Ribbels
Hey!
Mijn naam is Sofie en ik maak deel uit van de ribbelleiding.
Ik ben geboren op 15 september 2001 en ben dus net 18
jaar geworden op het moment dat jullie dit boekje lezen.
Dit jaar start ik aan de KU Leuven in de richting taal- en
letterkunde en kies voor de talen Nederlands en OudGrieks.
In weekend ben ik bij mijn papa hier in Elzestraat, maar in
de week woon ik bij mijn mama in Steenokkerzeel. Daar
ben ik in de vakanties vaak te vinden op het speelplein.
Over mezelf kan ik nog vertellen dat ik 3 zussen heb waarvan nog één in de Chiro, bij de
aspiranten. Ik speel ook nog wekelijks cello en heb een kat (Balthazar) en een hond (Dali).
Ik kijk er heel hard naar uit leiding te geven aan de ribbels dit jaar, samen met mijn
ongelofelijke medeleiding!
Tot op zondag!

Koekoek
Ik ben Eline, één vierde van de ribbelleiding dit jaar.
Het is mijn allereerste jaar als leiding en ik heb er enorm veel
zin in! Samen met Ellen, Merel en Sofie gaan we ons best
doen om er onvergetelijke jaar van te maken.
Ik heb er absoluut geen spijt van dat mijn ouders me in het
eerste leerjaar naar de Chiro hebben gestuurd. De Chiro blijft
dolle pret!
Ik word op 20 september, 18 jaren oud. Na een weg in het
middelbaar is het nu tijd voor een avontuur aan de hogeschool. Ik ben heel graag met
kinderen bezig en hen nieuwe dingen aanleren. Daarom koos ik ervoor om leerkracht
secundair onderwijs te studeren aan de Thomas More te Mechelen. Ik heb de keuze
gemaakt om biologie en godsdienst te volgen.
Thuis zijn we in totaal met vier: mijn mama, papa en mijn jongere broer Pieter-Jan.
Naast de Chiro maak ik graag tijd om met vriendinnen op stap te gaan of om af te spreken
met mijn vriendje.
Veel liefs
Eline
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Hallo lieve chirovrienden!
Ik ben Merel Van de Sande en vele onder jullie zullen
mij vast kennen als de kleine zus van oudleiding
Evelien.
Ik ben geboren op 8 februari 2002. Ik ben dus 17 jaar
en de jongste van de grote leidingsbende!
Nog enkele leuke weetjes over mij:
-Ik studeer Humane Wetenschappen.
-Ik woon in Sint-Katelijne-Waver samen met mijn
mama, papa en poes Mini.
-Naast chiro heb ik nog een andere hobby namelijk dansen. Ook in mijn turnkring zit ik
niet stil. Ik geef namelijk dans- en turnles aan kleuters van 3-4 jaar en hip-hop aan 12-15
jarige.
Nu jullie veel over mij weten zijn we helemaal klaar voor een fantastisch chirojaar!
Tot zondag! Groetjes jullie Ribbelleiding Merel.

Dag ribbeltjes

Ik ben Ellen Van Eyken, een deel van de
ribbelleiding van dit jaar!
Ik ben geboren op 25 augustus 1998, wat wil
zeggen dat ik al 21 jaar oud ben.
Ik begin aan mijn 15de jaar in de chiro,
waarvan mijn 3de jaar als leiding en
groepsleiding.
Verder breng ik veel tijd door op school, dit jaar
begin ik aan mijn 4de jaar Verpleegkunde in
Thomas More Mechelen en hoop ik dit jaar af te studeren als verpleegkundige.
Ik ben altijd wel te vinden voor een avondje uit met vrienden. Maar mijn voornaamste hobby
is toch wel de chiro.
Ik heb er alvast heel veel zin!
Vele groetjes
Ellen
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Speelclub
Hey allerliefste kindertjes!!
Ik ben Julie en dit is een heel nieuw jaar voor
mij! In het weekend woon ik samen met mijn
grote zus en geweldige kat, Zorro, in
Mechelen. Maar tijdens de week ga ik niet in
Mechelen leven, maar in Brussel! Daar ga ik
beginnen aan mijn eerste jaar aan de
universiteit in de richting ‘handelsingenieur’.
Maar niet alleen mijn schooldagen gaan er helemaal anders uitzien, maar ook mijn
weekend verandert compleet. Op zaterdag werk ik in een klein gezellig soep-barretje in
Mechelen, de coup, kom zeker maar eens langs. En in plaats van te chillen in het
aspiranten lokaal ben ik op zondag leiding van de allerliefste speelclub! Ik heb er een heel
klein beetje stress voor maar ik weet dat het samen met mijn top medeleiding, Lisa, Lara
en Iris , reuze goed gaat meevallen. Hopelijk hebben jullie er ook zin in!!
Als jullie vraagjes hebben mogen jullie me altijd contacteren op het nummer 048 672 45
77 of op het e-mail adres julieorlians@gmail.com, maar geen zorgen, jullie dochter is in
veilige handen ;) .

Hey speelclubbers!
Ik ben Lisa Cardon, één van de vier speelclub leidsters
voor dit jaar! Ik ben 18 jaar oud en dit wordt mijn eerste
jaar als chiroleidster. :))
Ik ben net afgestudeerd aan de middelbare school, in
de richting economie talen. Buiten mijn eerste jaar als
chiroleidster gaat er dus nog een ander hoofdstuk in
mijn leven openen komend jaar. Ik ga namelijk
beginnen aan mijn eerste jaar handelswetenschappen aan de KU Leuven, in Antwerpen.
Verder woon ik in Kontich en heb ik er geen probleem mee om elke week over en weer te
rijden, van en naar chiro Elzestraat! Ook heb ik een jongere zus en broer, een schattige
hond en een lieve kat.
Ondertussen zit ik negen jaar in de chiro, en zal komend jaar mijn tiende jaar worden. Ik
heb er heel veel zin in en ben er zeker van dat samen met mijn medeleiding het een chirotastisch jaar zal worden!
Tot zondag lieve speelclubbers!
Groetjes Lisa
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Hallo,
Ik ben Lara Heylen. Ik ben geboren op 19 februari
2001. Ik ben één van de vele nieuwe. leiding. Ik heb
één broer Jens die leider van de rakkers bij de
jongens is. Ik zit al vanaf het eerste jaar ribbel in de
chiro. Dit doe ik nog altijd even graag. Naast de
chiro geef ik ook turnles in Sint-Katelijne-Waver.
Buiten mijn hobby’s ga ik nog naar school voor
mijn 6de en hopelijk laatste jaar in de snor in
Duffel. Ik studeer sociaal technische wetenschappen. Mijn huisje staat in Elzestraat, waar
ik al 18 jaar woon. Ik hoop er een leuk jaar van te maken met de speelclub.

Hallo allemaal,
Ik ben Iris en ik ben geboren op 28 december 2001.
Ik begin aan mijn eerste jaar als leiding en aan mijn
13e jaar in Chiro Elzestraat. Samen met mijn ouders,
oudere broer, oudere zus (heeft ook in de chiro
gezeten), cavia’s en kippen woon ik in SintKatelijne-Waver. Vanaf dit jaar zit ik op kot in
Hasselt, waar ik TEW studeer. Ik heb ook 13 jaar geturnd en les gegeven, helaas vond ik
daar dit jaar geen tijd meer voor. Wel ga ik graag nog eens sporten. Zo, nu weten jullie al
wat meer over mij. Ik heb alvast heel veel zin in dit jaar met de Speelclub!
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Kwiks
Hallo lieve kwikjes!
Ik ben Jana Vaes en ben dit jaar jullie leiding samen
met mijn drie medeleidsters. Ik ben 18 jaar oud en
studeer Orthopedagogie aan de AP hogeschool te
Antwerpen.
Ik ga, samen met mijn TOP medeleiding, ervoor
zorgen dat jullie een heel leuk chirojaar gaan
hebben. Dus probeer maar elke zondag aanwezig
te zijn ;)!
Zelf woon ik in Elzestraat met mijn ouders, zus en natuurlijk niet te vergeten mijn hond
Kasper! Mij zal je dan ook regelmatig zien wandelen met hem.
Naast de chiro ben ik ook monitor bij skillz in Mechelen, ook dit doe ik zeer graag net
zoals chiro. Ik zit namelijk ook al 12 jaar in de chiro en kijk er naar uit om er een leuk 13de
jaar van te maken samen met jullie.
Tot zondag!

Hey iedereen,
Ik ben Margot, één van de vier kwiksleidsters. Ik ben 17 jaar
oud en ben opgegroeid onder de klokkentoren van onze
geliefde Elzestraat. Na mij 11 jaar doodgeamuseerd te
hebben als lid van de Chiro, begin ik vanaf dit jaar aan mijn
avontuur als leiding.
Ik ben net afgestudeerd aan de middelbare school en start
dit jaar aan de opleiding rechten aan Ku Leuven samen met
één van mijn medeleidsters, Frances. Aangezien ik op kot ga,
ga ik mij volledig onderdompelen in het studentenleven.
Ik heb één zus die ook in de Chiro zit, Ella. Voor de rest heb ik thuis nog 2 zwarte katers
rondlopen die de boel graag op stelten zetten, Boris en Kasper.
Ik ben er zeker van dat dit een top jaar gaat worden! Maar ja dat kan natuurlijk niet
anders met zo’n toffe groep. ☺
XOXO Margot
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Hallo iedereen
Mijn naam is Femke en ik ben samen met Margot,
Frances en Jana leiding bij de kwiks dit jaar.
Ik ben geboren op 30 april 2001 en ben dus 18 jaar oud.
Dit is mijn eerste jaar dat ik leiding geef en ik ben superblij
dat ik mijn eerste jaar mag starten met de kwiks.
Vanaf 23 september start ik aan de Universiteit van
Antwerpen in de richting Sociologie. Ik werk ook als jobstudent in de Delhaize van SintKatelijne-Waver. Dus als jullie me daar eens tegenkomen, aarzel niet om dag te komen
zeggen.
Zelf ben ik gestart met Chiro toen ik 6 jaar oud was, dit betekent dus dat ik aan mijn
dertiende jaar in de chiro begin. Ik heb één jongere zus (Lotte) die hier ook zit bij de
tiptiens.
Mijn hobby is natuurlijk Chiro. Ik heb ook enkele jaren gedanst bij Dance@Beat in de
Octopusschool. Vanaf dit jaar stop ik met dansen om me te kunnen focussen op leiding
geven en jullie uiteraard een geweldig jaar te bezorgen!
Ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als ik, tot dan!

Hey hey,
Ik ben Frances en ik ben 18 jaar oud. Samen met mijn ouders, mijn 2
broers en mijn 5 katten woon ik in Sint-Katelijne-Waver. In het weekend
dan toch, want in de week verblijf ik op mijn kot in Leuven. Hier begin ik
aan mijn eerste jaar rechten.
Mijn beide broers zitten natuurlijk ook in de chiro. Victor (mijn
tweelingbroer) is sinds dit jaar ook leiding en Hendrik (mijn jongere,
maar niet per se kleinere broer 😉 ) start nu zijn aspi carrière.
Naast chiro speel ik ook nog volleybal.
Natuurlijk moet er ook gewerkt worden en dit doe ik elke vrijdagavond in restaurant
l’Olivier. Zaterdagvoormiddag kun je me dan weer terugvinden bij Luc Vis.
Ik kijk er super hard naar uit om er samen met jullie, de Kwiks, een fantastisch jaar van te
maken!
Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in?!
XOXO Frances
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Tippers
Elaba
Ik ben Nikita, 18 jaar & tipperleiding voor het komend jaar.
Zelf zit ik al 5 jaar in de Chiro. Buiten Chiro ga ik in mijn vrije
tijd graag winkelen en lopen ik samen met Frances de
mooiste padjes van Walem af.
Tot zondag voor een nieuwe zotte Chiro uitdaging !!!

Heyaaa
Mijn naam is Bo en ik ben dit jaar samen met Noor&
Nikita de nieuwe Tipperleiding! Ik ben geboren op 3
november 2001, dat wil dus zeggen dat ik momenteel
17 jaar ben. Ik woon in Duffel (en soms in Haacht bij
mijn vriend Lander ). Ik zit sinds mijn 6 jaar in de
Chiro en begin nu na 12 jaar lid zijn aan mijn eerste
jaar als leiding. Ik heb 2 broers en 1 zus, mijn broertje
Mauro zullen sommige van jullie al wel kennen van de Rakkers en mijn zus Zara is dit jaar
Aspileiding. Buiten de Chiro kunnen jullie mij ook elke zaterdag in de H&M te Mechelen
vinden en van maandag tot vrijdag achter de schoolbanken in Coloma waar ik de richting
Sales(vertegenwoordiger) volg. Buiten school en werk voetbal ik ook bij RB Elzestraat.
Ik hoop dat jullie er evenveel zin in hebben als ik liefste Tippertjes want het gaat
ongetwijfeld een topjaar worden!!!
Hallo, ik ben Noor en word op 16 november 19 jaar. Ik zit nu
al 13 jaar in de Chiro. Ik studeer op de Karel de Grote en volg
orthopedagogie. Moest ik een huisdier zou ik graag een
hond hebben. Ik heb momenteel geen andere hobby’s,
buiten dat ik af en toe iets ga drinken met vrienden. Ik
babysit ook dus als je eens een babysit nodig hebt voor in het
weekend wil ik dit wel doen, want in de week zit ik op kot.
Als jullie nog vragen hebben mogen jullie altijd een berichtje sturen of bellen.
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Tiptiens
Dag iedereen, mijn naam is Britt Van den Broeck
en ben momenteel 21 jaar oud. Ik zit al 15 jaar in
de Chiro en begin met veel plezier aan mijn 16de
jaar. Mijn hobby’s zijn Chiro, Chiro en nog eens
Chiro, maar ik kan ook altijd genieten van een
gezellige wandeling en terrasjes doen. In de
leidingsploeg heb ik ook een zus en dat is Noor.
Dit jaar ben ik leiding van de Tiptiens samen met Annelies en daar ben ik heel blij mee!!! Ik
hoop dat dit jaar weer een bangelijk Chirojaar wordt, maar eigenlijk ben ik er wel redelijk
zeker van dat dit een topjaar gaat worden.

Hey, hallo
Ik ben Annelies De Cleyn, ik ben 18 jaar en samen
met britt ben ik dit jaar de tiptiensleiding. Ik
studeer sportwetenschappen op het koninklijk
atheneum Keerbergen of Kak afgekort.
Ik zit al sinds het eerste leerjaar hier in Chiro
elzestraat en ik ven hier nog steeds even graag als
toen. Echt veel hobby’s heb ik niet. Ik skate in mijn
vrije tijd en voor de rest is het school en de Chiro die me bezig houden. Als je dit jaar
vragen hebt kun je me bereiken op het nummer 0472614066 en op het e-mailadres
anneliesdecleyn@icloud.com
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Aspiranten
Hey girlies,

Zoals jullie al weten ben ik samen met Kaat jullie nieuwe
leiding!
Ik zal eerst en vooral mezelf nog eens voorstellen moesten
jullie mij niet kennen. Mijn naam is Zara Sempels, ik ben
geboren op 17 juli 1999 en ben dus 20 jaar oud. Ik woon in
Duffel.
Ik zit al zo'n 11 jaar in de Chiro en begin nu aan mijn derde
jaar als leiding, van de aspi’s dan nog wel! Ik heb 2 broers, Ruben en Mauro. Mauro zit bij
de Rakkers bij de jongens en mijn broer Ruben heeft ook 1 jaartje in de Chiro gezeten. Ook
heb ik nog 1 zus Bo, die jullie allemaal wel kennen want ze is vanaf dit jaar leidster van de
Tippers!
Momenteel heb ik nog geen studierichting gekozen voor het komende schooljaar dus ik
heb zeker genoeg tijd voor de Chiro, maar ik ben wel van plan om nog iets te gaan
studeren.
Mijn hobby's zijn uiteraard Chiro en soms speel ik piano in mijn vrije tijd. Ook spendeer ik
af en toe tijd met mijn vriend Robin die ook in de jongenschiro zit en leiding geeft aan de
Speelclub.
Ik kijk er enorm naar uit om samen met mijn goede vriendin Kaat jullie leiding te worden
voor het komende jaar. We maken er een jaar van om niet te vergeten!

Heyhey,
Ik ben Kaat Hendrickx en ik word dit jaar samen
met Zara leiding van de aspiranten.
Ik ben geboren op 19 april 1999, ik ben dus nu 20
jaar. Dit jaar start ik mijn 15de Chirojaar waarvan
mijn 3de jaar als leiding.
Ik start dit jaar mijn 2de jaar orthopedagogie aan
KDG in Antwerpen.
De voorbije 2 jaar was k groepsleiding samen met Ellen maar deze taak geef ik nu door
aan Eline en Julie zodat ik mij volledig kan richten op mijn studies en natuurlijk de lieve
aspirantjes!
Ik heb er alvast enorm veel zin in xxx
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Ribbel-programma
Zondag 22 september
Na Jungle junior gaan we vandaag weer even helemaal de jungle
in.
Zondag 29 september
Missen jullie de vakantie al? Wij wel, en daarl gaan we vandaag met
z'n allen op wereldreis.
Zondag 6 oktober
Wij zijn bij de brandweer! Wij zijn bij de brandweer!
Zondag 13 oktober
Vandaag werkt jullie leiding aan een bangelijk chirojaar, helaas
betekend dat voor jullie dat het geen chiro is.
Welkom bij de ribbelroulette!!!
Vrijdag 18 oktober
Een zeer belangrijke dag vandaag, het is namelijk dag van de
jeugdbeweging. Vandaag trekken we allemaal ons chiro uniform
aan om naar school te gaan. Laat ze maar eens zien wat een straffe
chiromadammen jullie zijn.
Zondag 20 oktober
Oohnee de kleuren van de schilders zijn gesloten. Jij komt toch ook
om ze terug te zoeken?
Zondag 27 oktober
Het sprookjesbos is in chaos 😐 alle sprookjes zijn hun einde
verloren. Kunnen jullie ons helpen om de juiste eindes bij het juiste
verhaal te plaatsen?
Zondag 3 november
Doe de ganzenpas, doe de ganzenpas! Kom maar op!
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Zondag 10 november
Haal jullie mooiste zangstemmetjes maar boven voor Sint
Maarten!
Zondag 17 november
Wie O wie heeft de koekjes opgegeten? Een vraag die enkel door
de beste ribbeldetectives opgelost kan worden.
Zondag 24 november
De feestdag der feestdagen van de chiro. Een hele dag vol met
chiro activiteiten. Meer info volgt later.
Vandaag is het Christus Koning en gaan we schaatsen, meer info
volgt!

20

Speelclub-programma
Zondag 22 september
Hoe goed ken jij je leiding?
zondag 29 september
Ben jij een sterke prinses? of een zwakke...
zondag 6 oktober
Zijn jullie het waard een speelclub te zijn? Breng slechte kleren mee
en bewijs het ons!
zondag 13 oktober
Wij willen graag te weten komen wat voor unieke talentjes er in de
Speelclub te vinden zijn
zondag 20 oktober
Beste expeditieleden, vandaag zullen jullie alles op alles moeten
zetten om tijdens de eilandraad niet uit het team gestuurd te
worden…
zondag 27 oktober
Hopelijk kunnen jullie goed tellen tot 60, dit zullen wij vandaag
ondervinden.
zondag 3 november
1 tegen allen!
zondag 10 november
Oefen alvast liedjes in, want je zal je stem zeker nodig hebben!!
zondag 17 november
money, money, money

21

zondag 24 november
Vandaag is het Christus Koning, verdere info volgt
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Kwiks-programma
Zondag 22 september
Een nieuw chirojaar, dat betekent een nieuwe groep. Het wordt
eens tijd om deze groepsband te verstevigen op kamp
vriendschap!
Zondag 29 september
Haren gekamd? Check. Make-up? Check. Fancy outfit? Check. Tijd
om te shinen op de catwalk!!!
Zondag 6 oktober
Het wordt eens tijd voor een “glow up” van het kwikslokaal hé?
Vergeet dus zeker jullie creativiteit niet!
Post scriptum: - Je neemt best ook een T-shirt mee die niet al te
goed is.
- Als jullie thuis verf, verfborstels, mengstokjes …
hebben liggen waar jullie niet vanaf geraken,
mogen jullie dit ook altijd meenemen. (Dit is geen
verplichting!)
Zondag 13 oktober
Seg meiskes, kunde gelle mij is effekes helpen. Dees krijgk deze
keer ni alleen opgelost ze! Groetjes, de Rudy
Zondag 20 oktober
WIE was de moordenaar en WIE het slachtoffer?, WAAR is het
gebeurd?, WANNEER is het gebeurd? En het meest belangrijkste
MET WAT is het gebeurd? Daar gaan jullie vandaag achterkomen!

Zondag 27 oktober
Vandaag mogen jullie verkleed komen als één van de gruwelijke
monsters die je tijdens Halloween tegen het lijf kan lopen. Neem
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misschien voor de zekerheid ook maar een propere broek mee,
want we gaan griezelen vandaag ;))
Zondag 3 november
Wordt het TIKTOK, TIKTOK, ja, of nee, yeah
We staan te dansen op de nieuwste schijf

Zondag 10 november
Ooh het leven, wat is dat toch mooi. Daarom gaan we het deze
zondag eens helemaal doorlopen.
-->
Zondag 17 november
Eet maar een banaan voor je naar de chiro komt. Blijkbaar is dat
goed voor de spieren!
Zondag 24 november
Het is weer christuskoning, dit jaar gaan we schaatsen. Zie dus dat
jullie allemaal goed zijn ingepakt, vergeet daarbij zeker geen extra
paar dikke kousen en natuurlijk jullie handschoenen. Warm jullie
stem ook maar goed op om s ’morgens samen liedjes te zingen in
de kerk met de Jos.
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Tipper-programma
Zondag 22 september
Vandaag is rood, de kleur van jouw groep!!
Ps: neem kleren mee die vuil mogen worden ; )
Zondag 29 september
Swipe links, Swipe rechts! Sjoe zedde gij da!
Ps: Het zijn frietjes vandaag neem genoeg centjes mee!
Zondag 6 oktober
Van Mechelen naar Lier!
Ps: allen met de vlo
Zondag 13 oktober
Zoek je leven!
Ps: Neem een centje mee want we eten gezellig samen!!
Zondag 20 oktober
Zal’t gaan, ja?
Zondag 27 oktober
Op weg naar jezelf!
Ps: Neem een centje mee want we eten gezellig samen!!
Zondag 3 november
Do re mi fa sol la si do!
Zondag 10 november
Bloemetjes en bijtjes
Ps: Neem een centje mee want we eten gezellig samen!!
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Zondag 17 november
Happy birthday to Noor!!! We maken er een feestje van!!
Zondag 24 november
Vandaag is het christus koning verdere info volgt nog!
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Tiptiens-programma
Zondag 22 september
Zijn jullie wel echte Tiptiens? We zullen dat eens uittesten!!!
Mwahahahaha
Zondag 29 september
30 dagen telt november, april, juni en september. De anderen
tellen 30 en één, uitgenomen februari alleen. Want die telt er vier
maal zeven en int schrikkeljaar nog één daar neven.
Zondag 6 oktober
In Neeeew Yooork, concrete jungle, wet dream, tomato. Maar
Mechelen is ook goed hoor. Vergeet jullie fietsjes niet mee te
nemen.
Zondag 13 oktober
And I will walk 500 miles and I will walk 500 more. Just to be the
man who walks a 1000 miles to fall down at your door. Thururuthu
thururuthu njamie njamie njamie njamie na.
Vrijdag 18 oktober
Zet deze dag al maar zeker in jullie agenda voor de dag en nacht
van de jeugdbeweging!!! We gaan da ’s avonds goed vieren in de
loods!
Zondag 20 oktober
Flairhair Flairhair, doe het met FLAIR!
Zondag 27 oktober
SnaaaaaaapChaaaaaaaaaat!
Zondag 3 november
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Nutella, Kwatta, Boerinneke, Duo Choco en Côte D’Or lekker echt
lekker!!! Vandaag is het tot 17 uur Chiro.

Zondag 10 november
Hallo, ik ben Donald Muyle. Al meer dan 30 jaar maak ik keukens
alsof ze voor mezelf zouden zijn. Dovy keukens, wij maken uw
keuken!
Zondag 17 november
Rosa en Marianne kibbelen al voor de tiende keer over het feit dat
ze allebei met de Leo willen muilen, ook al is Rosa getrouwd met
Steven die in een rolstoel zit door ALS. Kobe sukkelt weer met zijn
eigen zelve en Kaat wilt toch terug Frankie worden. De Frank en
Simonneke moeten babysitten op Hannah terwijl Tim en Sam naar
de voordrink gaan van de trouw van Bob en Kristien.
Zondag 24 november
Het is weer zover, het is weer Christus Koning. Kijk hoe het eerste
kaarsje brandt, de Jos die komt ook en maakt ons enthousiast.
Licht zal er komen licht op de Chiro. Pak je dikke sokken, wanten en
muts, want we gaan schaatsen op een schaatsbaan.
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Aspi-programma
Zondag 22 september
Zijn jullie klaar om tot echte Aspi’s gedoopt te worden? Wij hebben
er alvast zin in he!
Vergeet zeker geen kleren die vuil mogen worden he.
Zondag 29 september
Kennen jullie ze nog? Onze 10 geboden ;) he. Vandaag gaan we hier
dieper op in he!
Zondag 6 oktober
Hebben jullie ook nog overtollige kilo’s van de zomermaanden? Die
zullen we er vandaag eens goed afwerken he!
Zondag 13 oktober
Omdat wij leidingsweekend gehad hebben is het vandaag maar
Chiro tot 17u he. Wij gaan onze namiddag gebruiken om de
soepnamiddag te plannen en nog een verrassing he.
Zondag 20 oktober
Vandaag gaan we onze toiletten eens goed onder handen nemen
en nee we bedoelen niet kuisen he. Jullie zullen wel zien maar we
beloven dat het leuk wordt he en vergeet jullie creativiteit niet!
Zondag 27 oktober
Recorddag he.
Zondag 3 november
Truth or dare? Jullie levens staan wel op het spel he.
Zondag 10 november
Vandaag maken we het gezellig met veel gezelschaps en spelletjes
he. Geloof ons het wordt leuk he.
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Zondag 17 november
Grappig he. Vandaag gaan we lollen he.
Zondag 24 november
Vandaag is het Christus Kroning. Dit jaar gaan we schaatsen dus
neem zeker jullie handschoenen en warme kleren mee he jongens.
Extra info volgt nog he.
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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
September
Zondag 15 september
Leidster Sofie is jarig!
Zaterdag 20 september
Leidster Eline is jarig!
November
Zondag 3 november
Leidster Bo is jarig!
Donderdag 14 november
Leidster Margot is jarig!
Zaterdag 16 november
Leidster Noor is jarig!
Dinsdag 19 november
VB Nele is jarig!
Zondag 24 november
Christus koning
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