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Whihaah, het nieuwe Chirojaar staat weer voor de deur!
De nieuwe leidingsploeg is er helemaal klaar voor!

INFOFOLDER

Leiding
Dit is de eerste
infofolder van
het
nieuwe werkjaar. In
januari 2018 zal er nog
een tweede infofolder
volgen. Neem hem
goed door, want er
staat
belangrijke
informatie in voor u
een uw dochter.

Onze Chiro heeft altijd een geweldige leidingsploeg en dat
was ook vorig jaar niet anders. Jammer genoeg moesten
we van enkele leidsters afscheid nemen. Dit waren
Charlotte, Marieke, Charlien, Marie, Cato en Marjolein.
Super hard bedankt voor jullie enthousiasme en inzet voor
de Chiro.
Gelukkig hebben we ook enkele nieuwe leidsters mogen
verwelkomen in onze leidingsploeg. Zo staan we weer
helemaal paraat voor het nieuwe Chirojaar. De nieuwe
leidster die de ploeg komen versterken zijn Sien, Janne,
Laurien en Joke. Alvast welkom en geniet van de
prachtige jaren als leidster.

Ken je de naam van je afdeling al?

[Uitgave]
:: [Datum]
De
afdelingen

De Chiro is voor alle meisjes vanaf het eerste leerjaar. Je
speelt er elke zondag bangelijke spelletjes met je
vriendinnen. Bij elke afdeling staan 2, 3 of 4 toffe leidsters
die er voor 200% voor gaan.
- Bengels: eerste leerjaar
- Pinkels: tweede leerjaar
- Sterren: derde leerjaar
- Supersterren: vierde leerjaar
- Kwiks: vijfde leerjaar
- Superkwiks: zesde leerjaar
- Tippers: eerste en tweede middelbaar
- Tiptiens: derde en vierde middelbaar
- Aspi’s: vijfde en zesde middelbaar
- Super Aspi’s: eerste jaar hoger onderwijs
Je vindt meer info over de afdelingen op onze website:
www.chiroretie.be/meisjes
Wil je contact nemen met één van de leidsters dan kan dat
via de site waar je de contactgegevens kan terugvinden.

Lidgeld – brief ziekenfonds
Het lidgeld bedraagt 35 euro. We zouden willen vragen het te storten voor 15 oktober 2017
op volgende rekeningnummer: BE29 7330 4903 6964. Vermeld duidelijk de naam van je
dochter(s) en de afdeling waarin ze zit(ten).
U kan thuis een attest voor het ziekenfonds afdrukken zodat je een gedeelte van het
lidgeld/kamp kan terugkrijgen. Je dochter mag dit attest aan de leiding geven, zij zorgen dat
dit in orde wordt gebracht en dan krijgen ze het de volgende Chiro terug mee naar huis.
Voor deze 35 euro krijgt u een gratis kalender mee waarop de belangrijkste data van de Chiro
staan, 1 bivakkrant en uw kind is verzekerd bij Chiro nationaal. Voor tijdens het 4-uurtje
mogen de leden iets lekkers meebrengen van thuis. Ze kunnen ook de Tiptiens steunen die
tijdens het 4-uurtje chips kopen aan 0.50 euro. Een drankje kan je voor 0.50 euro kopen of
mag je van thuis meebrengen.
Je kind kan drie opeenvolgende zondagen gratis komen proberen bij de Chiro. Indien zij
meerdere weken komt maar daarna toch nog beslist om te stoppen zijn wij genoodzaakt 10
euro aan te rekenen voor de verzekering die we dan al reeds hebben betaald voor je kind.
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Hoofdleidsters:
Katrien Damen
Kromstraat
2470 Retie

De Chirozondag

0472/27.30.90

Julie Gevers
St Paulusstraat
2470 Retie
0470/50.86.04

hoofdleidingchiromeisjesretie@
gmail.com

Elke zondagnamiddag is het Chiro. Vanaf 13:45u is
iedereen welkom. De leidsters wachten je op aan het begin
van het paadje in de Pijlstraat, het is dus niet de bedoeling
dat ouders hun dochter aan het lokaal afzetten. Om 14:00u
gaan we dan echt van start. We beginnen met de formatie,
dit is een opening, hier geven we belangrijke mededelingen,
zingen we een lied en vertelt elke afdeling wat er die dag op
het programma staat. Hierna begint elke afdeling te spelen.

Volwassen begeleider:
Julie Van Elst
Kapelstraat 31
2470 Retie

Zomer- en winteruur

04 86/02.13.89

vbchiromeisjesretie@gmail.com

Website/ FB
De website van de Chiro heeft
een nieuw jasje gekregen. Ga
hier dus zeker eens een kijkje
nemen. We proberen hem zo
goed mogelijk up-to-date te
houden. Daarnaast hebben we
ook
een
facebookpagina.
Hierop verschijnt belangrijke
informatie en leuke foto’s! De
naam van onze facebookpagina
is: O’s Agnes chiromeisjes
Retie. Like deze pagina al maar
vast!

Oudercomité
We
hebben
ook
een
oudercomité,
overkoepelend
voor de jongens- en de
meisjeschiro. Zij helpen ons
fantastisch doorheen het ganse
jaar. Bij deze willen we het
oudercomité hier dan ook heel
hard voor bedanken!

Zomeruur: Vanaf het laatste weekend van maart tot het
laatste weekend van oktober. Bengels, Pinkels, Sterren,
Supersterren, Kwiks en Superkwiks stoppen om 17.30u. De
andere afdelingen stoppen om 18.00u.
Winteruur: Vanaf het eerste weekend van november tot het
voorlaatste weekend van maart. Bengels, Pinkels, Sterren,
Supersterren, Kwiks en Superkwiks stoppen om 17.00u. De
andere afdelingen stoppen om 17.30u.

Hoofdleidsters
Ja, je leest het goed!
Onze chiro heeft niet één maar
twee hoofdleidsters. Katrien
Damen en Julie Gevers nemen
deze taak op zich. De
hoofdleidsters hebben een eigen
mailadres waar je hen op kan
contacteren.
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Communicatie via e-mail
Net zoals vorig jaar zullen we de infobriefjes via mail doorsturen. De leiding van uw dochter(s) zal
naar een e-mailadres vragen. We hebben hiervoor gekozen omdat we ook binnen onze Chiro aan het
milieu willen denken. En omdat we gemerkt hebben dat papieren briefjes wel eens verloren gaan of
niet worden afgegeven aan de ouders. Indien je toch een papieren versie wenst, kan je dit aanduiden
op het inschrijvingsformulier of op een later moment aan de leiding laten weten.

Uniformen
Vanaf de Kwiks moet je verplicht een uniform dragen. Dat wil zeggen blauwe sokken, beige short/rok,
Chiro T-shirt/topje en een Chiro-trui/hemd. We verkopen op onze Chiro geen sokken, shorten/rokken
en officiele Chiro T-shirten en truien/hemden. Hiervoor moet je naar de Banier, de dichtstbijzijnde is
in de Sint-Antoniusstraat 37 in Turnhout.
De truien en T-shirten van onze eigen Chiro kan je uiteraard wel op de Chiro kopen. De verkoop loopt
van 8 oktober tot 22 oktober telkens van 13u30 tot 13u.50. Kostprijs van de truien is 20 euro en van
de T-shirten 5 euro.
Het is niet de bedoeling dat je je beste kleren aan doet voor de Chiro. Onze leden moeten zich immers
kunnen uitleven en dan kunnen ze vuil worden. Houd daar als ouder rekening mee.
Ook in de winter spelen wij vaak buiten. Het is dus zeer belangrijk dat uw dochter een warme jas
aandoet op deze koudere zondagen. Ook willen we vragen om uw dochter een regenjas mee te geven
bij regenweer.
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Speculaasverkoop
Ook dit jaar verkopen wij met onze Chiro onze echte ‘CHIRO- speculaas’. De speculaasverkoop
gaat door op zaterdag 7 oktober. Hopelijk worden er ook dit jaar weer veel speculazen verkocht
en opgesmuld!
Vele handen maken licht werk en daarom worden alle leden vanaf de Kwiks om 09:00u op de
Chiro verwacht in uniform. Voor eigen veiligheid draagt iedereen best een fluohesje. De Kwiks
worden altijd begeleid door een leidster of (Super)Aspi, ze staan er dus niet alleen voor. Kwiks
en Tippers moeten tot 13:00u blijven verkopen, Tiptiens, Aspi’s en Superaspi’s tot 14:00u
Als je thuis een goede curverbak hebt, neem je deze best mee. Zo geraken de speculazen zonder
brokken en op een veilige manier bij de mensen thuis.

Wist je dat den bakker hier
twee weken aan werkt?

Deze speculoos is
overheerlijk!

Chiroviering
De Chiroviering zal dit jaar plaatsvinden op 26 november. In tegenstelling tot vorig jaar zal
deze viering terug in de kerk van Retie doorgaan en is iedereen welkom om deze viering bij
te wonen. De start van deze viering is echter nog niet bekend en zal later worden meegedeeld.

Chirokalender
Alle leden hebben een Chirokalender meegekregen. Hierin zijn twee foutjes geslopen. SinteMette vieren we op zondag 5 november en de Boem van de jongens zal plaatsvinden op 3 en
4 maart. De juiste versie van de kalender kunnen jullie ook online terugvinden op onze
website
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Afdelingsweekends
Een keer per jaar gaat elke afdeling op weekend. We zouden willen vragen dat uw dochter
het hele weekend blijft zodat we met heel de groep al de spelletjes kunnen spelen en dat een
spel niet in duigen valt omdat er plots 6 meisjes vertrekken. Meld dit dus tijdig aan je
sportclub zodat zij hier rekening mee kunnen houden. De datum van het afdelingsweekend
laat de leiding nog weten.

Deze weekenddata staan alvast gepland.
Bengels: 9 – 11 februari 2018
Pinkels: 16 – 18 februari 2018
Sterren: 16 – 18 februari 2018
Supersterren: 16 – 18 februari 2018
Kwiks:
Superkwiks: 13 – 15 oktober 2018
Tippers: 9 – 11 februari 2018
Tiptiens: 23 – 25 februari 2018
Aspi’s: 16 – 18 februari 2018
Superaspi’s:

Met z’n allen gezellig samen
slapen, spelen en eten, superleuk!
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De leidingsploeg
Larissa Adriaensen - 0471/33.79.60 - larissaadriaensen@hotmail.com
Lotte Stessens – 0488/15.69.62 – stessens.lotte@gmail.com
Lisa Vervecken - 0475/71.77.28 - lisavervecken@hotmail.com
Katrien Damen – 0472/27.30.90 – katrien.damen@hotmail.com
Lotte Van Mechelen – 0471/46.46.61 – lottevanmechelen123@hotmail.com
Karlijn Hermans – 0499/74.23.48 – karlijn.hermans@telenet.be
Myrthe Damen - 0471/09.49.13 - myrthe.damen@icloud.com
Liese Willems – 0470/95.40.08 – liese.willems@hotmail.com
Janne Stessens - 0487/36.99.41 - janne.stessens@gmail.com
Laurien Slegers – 0475/52.70.72 – Laurienslegers@hotmail.com
Janne De Wachter – 0470/60.37.96 – dewachterjanne@gmail.com
Kaat De Proost – 0471/13.59.08 – deproost.kaat@gmail.com
Clara Adriaensen – 0470/50.86.05 – claraadriaensen@gmail.com
Britt Ooms- 0477/64.96.10- britt.ooms@icloud.com

Diete Segers – 0487/45.30.33 – dietesegers@icloud.com
Nienke Damen – 0492/80.64.27 – nienke_damen@hotmail.com
Joke Engelen – 0471/65.57.77 – Joke.engelen@live.be
Catho Berrens- 0476/05.22.42- cathoberrens@hotmail.com
Leonie Adriaensen – 0491/36.34.77 – leonie.adriaensen@hotmail.com
Sien Cuypers – 0491/05.81.06 – siencuypers@hotmail.com

Emma Adriaensen - 0497/48.69.11 - emma_adriaensen@hotmail.com
Inès Back – 0478/06.50.77 – ines.back@hotmail.com
Lore Van Looy - 0479/27.81.70 - lore_vanlooy@hotmail.com
Julie Gevers – 0470/50.86.04 – julie-gevers@hotmail.com

Daphne Van Hove- 0477/64.99.91 - daphnevanhove@hotmail.com
Annabel Gevers – 0472/33.18.56 – gevers.annabel@hotmail.com

Laurien Smets- 0476/84.78.17- lauriensmets@hotmail.com
Candy Vromans – 0499/32.49.01 – xcandyvromans@hotmail.com
Truus Van Kerkhoven – 0487/22.28.70 – truusvankerkhoven@gmail.com
Jolien Segers - 0487/67.95.54 - joliensegers@hotmail.com
Floor Debie - 0479/27.81.70 - debiefloor@hotmail.com
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Sfeerbeelden werving Chirojaar 2016-2017

Sfeerbeelden werving 2017-2018
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