Chiro doeritsan
infoboekje
eerste semester 2022-2023

voorwoord
Beste chiroleden en ouders,
We staan weer klaar om te beginnen aan een nieuw Chirojaar met veel leuke
zondagnamiddagen! Naast deze zondagnamiddagen hebben we ook enkele evenementen
tijdens het eerste semester:
22 oktober: Quiz’t het
Het eerste evenement van het semester is weer onze geweldige quiz! Begin maar alvast
met het samenstellen van je team want het wordt weer een editie met spetterende
prijzen en vragen die je hersenen zullen doen kraken. Zorg dus maar dat je erbij bent!

10 november: H2O + kinderfuif
Onze jaarlijkse fuif kan natuurlijk ook niet ontbreken op de kalender! Tijdens de
kinderfuif kunnen de jongste leden met hun vrienden lekker alles losgooien en genieten
van een mega feestje. Terwijl kunnen alle ouders gezellig komen kletsen en blijven
hangen in ons oudercafé, iedereen is er welkom dus je kind moet niet perse op de fuif
aanwezig zijn. Daarna is het tijd voor H20, voor de oudere leden en andere jongeren.
Hier is ook weer iedereen welkom om mee te komen feesten en er een onvergetelijke
avond van te maken.
20 november: Christus koning
Wij nodigen jullie uit voor een heerlijke pannenkoekenslag! Je kan pannenkoeken komen
afhalen of lekker gezellig in de lokalen komen eten.
4 december: De sint
Ook op de Chiro komt De sint elk jaar kijken of er geen stoute kinderen zijn

. De sint

wordt samen met zijn pieten feestelijk verwelkomd terwijl we samen liedjes zingen. Het
is een leuke dag waarop veel lekkers verzekerd is!
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SLOEBERS
Dag lieve sloebertjes
Het schooljaar is terug
begonnen maar niet getreurd,
het chirojaar dus ook !!
Elke zondag van 14u tot 17u
kunnen jullie bij ons terecht
voor mega leuke spelletjes en
veel pret samen met jullie
nieuwe chirovriendjes.
Wij gaan zeker ons best doen
om er een onvergetelijk jaar
van te maken. Wij hebben er
alvast super veel zin en hopelijk
jullie ook!
Vele groetjes,
Sarah, Limke, Lisa en Hanne

Limke Hendrickx

Hanne Groeninckx

Sarah Vermang

Lisa Verbraeken

Bosstraat 42
3060 Bertem
0485/36 82 24

Oude Baan 94
3060 Bertem
0476502307

Paardenstraat 22, 3060
Bertem
0476353243

Tervuurstesteenweg 65,
3060 Bertem
0474223203

limke@chirodoeritsan.be

hanne@chirodoeritsan.be

sarah@chirodoeritsan.be

lisa@chirodoeritsan.be

KORBELS

Dag lieve Korbeltjes, hebben jullie zin in een geweldig jaar?!
Wij maken er dit jaar weeral een topjaar van!!! We zullen elke zondag dolle pret beleven
en geweldige spelletjes spelen. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin als ons!!!
Groetjes,
Aaron, Nele, Fien en Lotte
Fien Leyers
Ormendaal 2, 3060
Bertem
0468352045

Lotte Vandenhoeck
Hoogveldstraat
54K Veltem
0485213529

Nele Wevers
Oude baan 112
3060 Bertem
0470094751

Aaron Brumagne
Dorpstraat 155
3060 Bertem
0488426274

fien@chirodoeritsa
n.be

lotte@chirodoerits
an.be

nele@chirodoeritsa
n.be

aaron@chirodoerits
an.be

RAKWIS

Dag liefste rakwis!
Wij kijken er enorm naar uit om dit jaar jullie leiding te zijn. Elke zondag zullen we
samen de chiro op stelten zetten. Hopelijk hebben jullie er ook zoveel zin in :) Er staan
jullie mega toffe dingen te wachten dit chirojaar, waaronder natuurlijk een geweldig
weekend en een onvergetelijk kamp!!
Lieve groetjes,
Jesse, Flynn, Ella en Mirte

Jesse Op’t Eynde
Bosstraat 37
3060 Bertem
0497482019

Ella Geyssens
Tervuurstesteenweg
186a 3060 Bertem
0485346484

Flynn Dockers
De Herk 8, 3060
Bertem
0484433785

jesse@chirodoerits
an.be

ella@chirodoeritsan. Flynn@chirodoerit
be
san.be

Mirte Monbaliu
Naamsesteenweg
482, 3001
Heverlee
0472336358
mirte@chirodoerit
san.be

Tito’s

Dagggg titoooo’s
Wij kijken enorm hard uit
naar het nieuwe chirojaar.
Elke zondag staan wij paraat
om samen de leukste en
zotste spelletjes te spelen en
natuurlijk om massa’s plezier
te maken!! Wij zijn nu al aan
het aftellen naar ons
weekend en natuurlijk HET
KAMP!!!
Dikke kusjes Maya en Daan

Maya Willockx
Tervuursesteenweg 561,
3001 Heverlee
0468191013

Daan Masschelin
Tervuursesteenweg 179, 3060 Bertem
0468313415

maya.willockx@chirodoeritsan.be

daan@chirodoeritsan.be

Keti’s

Lievste keti's,
Wat we allemaal exact gaan doen blijft nog even geheim, maar wij zijn alvast
dolenthousiast om jullie dit jaar te mogen verblijden met ons gezelschap. Of toch deels,
want op Sakke zullen we nog even moeten wachten tot in januari. Wees gerust ook in
het eerste semester gaan we massa's plezier maken! Tot dan, Sakke, Jakke en Ine
Jakoba Deschepper
Ophemstraat 31, OudHeverlee
0487725473

Sander Crols
Rijdende Artillerielaan 9,
3000 Leuven
0499764885

Ine Dewals
Tervuursesteenweg 205,
3060 Bertem
0491888526

jakoba@chirodoeritsan.be

sander@chirodoeritsan.be

ine@chirodoeritsan.be

ASPIS

Liefste Aspi’s,
Zijn jullie klaar voor een jaar vol dolle pret? Jullie leiding alvast wel! Elke zondag om
14u zullen we voor jullie paraat staan met leuke spelletjes en samen maken we het
Chiro-terrein (en wie weet omstreken) onveilig. Naast al dat spelend geweld is er
natuurlijk ook tijd om gezellig te kletsen en te lachen, klinkt leuk toch?
Wij hebben er alvast enorm veel zin in, hopelijk jullie ook!
Groetjes,
Luna en Hannah
Luna Van de Velde
Komkommerstraat 9
3060 Bertem
0478746813

Hannah Tobbackx
Zwaluwenlaan 51
3001 Heverlee
0478098750

luna@chirodoeritsan.be

hannah@chirodoeritsan.be

TAKEN:

Site

Sander Crols

Financiën

Hannah Tobbackx en Daan Masschelin

Materiaal

Hanne Groeninckx, Ine Dewals en Fien Leyers

Briefing

Lotte Vandenhoeck en Mirte Monbaliu

Verhuur

Ella Geyssens en Maya Willockx

Sponsoring

Hanne Groeninckx, Ella Geyssens en Lisa Verbraeken

infrastructuur en
afval

Sarah Vermang, Aaron Brumagne, Jakoba Deschepper en Lisa
Verbraeken

Drank

Flynn Dockers en Limke Hendrickx

Materiaal

Ine Dewals, Hanne Groeninckx en Fien Leyers

Jeugdraad

Maya Willockx en Mirte Monbaliu

HOOFDLEIDING:
Luna Van de Velde en Nele Wevers

VOLWASSEN BEGELEIDER:
Emke Op’t Eynde
Bosstraat 37, 3060 Bertem
0499113268
emke@chirodoeritsan.be

Dranksysteem:
Elke chiro wordt er voor uw kind een drankje voorzien. We werken hiervoor met een
Drankkaart, 7 drankjes voor 5 euro. Je kan zo een drankkaart telkens voor de Chiro aan
de lokalen komen kopen bij de leiding. Als je aan het eind van het jaar nog drankjes over
hebt dan worden die meegenomen naar het jaar erna. De leiding zegt op tijd als de
drankkaart van je kind bijna vol is

Socials:
Volg ons zeker op instagram en facebook voor leuke foto’s van de chiro zondagen,
nuttige info en leuke updates op chirokamp!
@chirodoeritsan

