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HANDLEIDING EN INHOUD VAN DIT BOEKJE
Hoe werkt dit boekje? Niet enkel de algemene pagina’s zijn voor iedereen bedoeld, maar
bijvoorbeeld de Aspi-pagina bevat leuke weetjes die de Tjoepkes en hun ouders ook grappig zullen
vinden. Neem dus zeker eens een kijkje doorheen het volledige boekje! Natuurlijk wordt er op elke
afdelingspagina ook een stukje tekst exclusief aangeboden voor die afdeling, alsook de data voor
deze periode.

De schrijvers van dit boekje zijn niet alleen ongelofelijk knap en super hilarisch, ze hebben ook
talent voor schrijven, samenvatten, mopjes en lieve tekstjes. Wanneer je enkel jouw eigen
afdelingspagina leest, of die van jouw kind(eren), mis je misschien een leuke anekdote op een
andere pagina!

Boekje verloren? In het water laten vallen? Koffie op gemorst? Laten opeten door de hond?
Gebruikt om de barbecue mee aan te steken? … Geen paniek! Je kan het boekje ook altijd als
pdf-bestand downloaden op onze website (www.chiroruien.be) en vervolgens afdrukken.

Wat staat er nu allemaal in dit boekje?

● Algemene info
● De nieuwe hoofdleiding voor 2022 - 2023
● Inschrijvingsavonden
● Klerenverkoop
● Uitstap naar Gent met de +12
● Dag van de jeugdbeweging
● TD-TEEDEE
● Halloweenavond voor de +12
● De afdelingspagina’s
● Ruiselede 2022
● Afscheidspagina
● Gsm-nummers van de leiding
● Wist-je-datjes?
● Spelletjespagina’s
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ALGEMENE INFO
Wat is Chiro nu? Wat moet je zeker weten en onthouden? BELANGRIJK VOOR NIEUWKOMERS
MAAR OOK VOOR DE ‘OUDE GARDE’.

De afdelingsgroepen

Dit jaar staat er opnieuw een bende enthousiaste leiding voor jullie klaar die die (bijna) elke
zondagnamiddag voor alle leden tussen 6 en 18 jaar entertainment voorziet en hen een leuke
namiddag willen bezorgen. Dit zijn onze groepen: Tjoepkes (6-8 j.), Speelclub (8-10 j.), Rakwi’s
(10-12 j.), Tito’s(12-14j.), Keti’s (14-16 j.) en Aspi’s (16-18 j.). Aan de hand van de activiteiten willen
wij een hechte groep zien in elke afdeling, zodat iedereen elkaar goed kent om op kamp te
vertrekken. Daarom is het belangrijk dat je kind zoveel mogelijk naar de Chiro komt. Zo komen we
niet voor verrassingen te staan op weekend of op kamp. Bovendien maak je vrienden voor het
leven in de Chiro, zeker als je een hechte groep vormt.
Er is vanaf dit jaar een nieuwe afspraak vanaf omtrent aanwezigheden op chirozondagen. Als een
lid wil meegaan op chirokamp zal het voortaan verplicht zijn om minstens drie maal per jaar naar
een chiroactiviteit te komen.

Een chironamiddag

De Chiro start om 14u stipt! Wij vragen daarom ook om dit na te leven en je kind bijvoorbeeld niet
al om 13u40 naar de Chiro te brengen. Ook stopt de Chiro om 17u. Alle leden gaan dan samen met
de leiding naar de parking om dan samen op alle ouders te wachten. Wij vragen daarom ook om
uw kind op tijd af te halen. Buiten de Chiro heeft de leiding ook een mama en een papa, een uur
om te eten, een vertrekuur naar hun kot, schoolwerk, een lief, en noem maar op. Ook voor de
verzekering is dit heel belangrijk! Je kind is enkel tijdens de Chiro-uren verzekerd.
Soms gebeurt het dat de Chiro doorgaat op een andere locatie. Dit vermelden we dan ook altijd
tijdig en duidelijk in dit boekje en op Facebook. U kan ons volgen via de Chiro Ruien-pagina, Chiro
Ruien groep op Facebook maar nu ook op de Instagram pagina van Chiro Ruien!! Mogen wij dan
ook vragen om de locatie te respecteren? Zet jouw kind niet aan de Chiro zelf af, in de hoop dat
leiding uw kind wel zal meenemen. Wij nemen ook niemand mee in onze auto, want daarvoor zijn
we niet verzekerd.

Wat de parking betreft: omwille van veiligheidsredenen, vragen wij iedere ouder, oma, opa,
vriendin van mama, nonkel, om jullie kind zelf af te zetten, en te komen halen bij de leiding aan het
trapje! Zodanig dat de leden niet roekeloos over de parking zouden lopen.

In de Chiro dragen wij een uniform. Een beige short/rok, een rode T-shirt en een blauwe pull. Op 3
oktober en 10 oktober (na 17 uur) krijgen jullie de kans om een T-shirt (€15) en/of pull (€35) van
Chiro Ruien aan te kopen. Een broek of rok kan je in de vele Chirowinkels terugvinden
(www.debanier.be). De dichtstbijzijnde banier is in Gent, in een zijstraatje van de lange munt.
Uiteraard kan je tijdens het jaar ook kleren aankopen, spreek ons hiervoor gerust aan!

Natuurlijk willen wij zeker niemand verplichten om een volledig uniform aan te kopen. Maar zo
heeft de leiding wel een goed overzicht van de groep, mensen van buitenaf herkennen ons en zo’n
uniform versterkt het groepsgevoel. Met een T-shirt van de Chiro zijn wij ook al meer dan blij! Wij
raden ten strengste af om met kledij en schoenen te komen die niet vuil mogen worden.
Tip: vraag eens aan bevriende oudere Chiroleden of zij geen kleren hebben die te klein zijn. Heb je
zelf te kleine kleren maar ken je niemand die ze zou willen overkopen? Plaats ze dan gerust op onze
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Facebookpagina.

De +12 leden gaan dit jaar terug op uitstap naar Gent (zie pagina 8). Hierbij krijgen ze de
mogelijkheid om naar de Banier te gaan en Chirokleren, schoenen en accessoires aan te kopen.

Inschrijvingen

De inschrijvingen gaan dit jaar opnieuw in de chirolokalen door na de chiroactiviteiten. Meer info
over de data vind je verder in dit boekje! Wij vragen ook om steeds eerlijk te zijn indien je kind een
beperking heeft. Wij ontvangen iedereen met open armen en willen ieder lid een fantastische tijd
laten beleven, maar dit is noodzakelijk om elk kind op de juiste manier te behandelen.

Ook willen wij dat het adres en gsm-nummer (en niet het vast nummer) vermeld wordt. Gaat er
een speciale activiteit door? Valt er eens een Chirozondag weg door bepaalde omstandigheden?
Moet je kind iets meenemen? Dan kunnen wij elke ouder zo vlug mogelijk bereiken via een sms’je.

De medische fiches zal je ook opnieuw moeten invullen. Je kind is zonder fiche niet verzekerd en
wanneer er iets misgaat, komt de fout op schouders van leiding terecht.

De -12 en de +12 betalen dit jaar allebei €40 inschrijvingsgeld. In dit bedrag is het kind verzekerd,
krijgt het drinken tijdens de Chironamiddag en af en toe voorzien wij ook een tussendoortje. Voor
speciale activiteiten, zoals bijvoorbeeld een uitstap naar een pretpark, het kamp, het weekend,..
delen wij de bijkomende prijzen tijdig mee. Deze uitstappen zijn niet verplicht, maar horen wel bij
een Chirojaar.

Sponsoring

Met enkel inschrijvingen als inkomst komen wij natuurlijk niet rond. Tijdens het Chirojaar worden
tal van evenementen en activiteiten op poten gezet om de Chirokas te spijzen. Materiaal
aankopen, de Chirolokalen onderhouden, drinken kopen, water en elektriciteit betalen,
weekendplaats of kampplaats betalen, het zijn maar een paar voorbeelden van wat wij moeten
betalen met de Chirokas. De Chiro is een VZW, dus al het geld dat wij tijdens die evenementen
verdienen, komt dus integraal ten goede van elk lid. Daarom is het altijd fijn dat elk lid en elke
ouder ons zoveel mogelijk steunen. Zo kunnen wij elk Chirojaar telkens weer mogelijk maken.

Onze Chiro is ook niets zonder onze fantastische sponsors! We willen deze daarom heel hard
bedanken voor hun inzet.

‘t JeeKaeReke

Tweemaandelijks of soms driemaandelijks delen wij een boekje (‘t JeeKaeReke). Gelieve dit altijd
goed door te nemen. Heb je geen boekje ontvangen omdat je eens niet kon komen? Dan kan je het
boekje terugvinden op onze website. Wij vragen om voor elke groep naar de specifieke data te
kijken. Het kan gebeuren dat niet alle groepen op hetzelfde moment Chiro hebben. Uitleg over
speciale activiteiten zoals een uitstap naar een pretpark, een kerstfeestje, de Kiekefret,… worden
altijd op tijd aangekondigd in het boekje. Belangrijk dus om dit altijd goed door te nemen want
vaak moet je kind dan iets meenemen of naar een andere locatie gevoerd worden.

Niets is verplicht in de Chiro, het is een leuke vrije tijd waar je je iedere keer rot amuseert en waar
je veel vriendjes kan maken en een hechte band vormt met de leiding. En ook een plaats waar je
normen en waarden meekrijgt en waar je zelfstandig leert worden.
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Zijn er nog vragen?

Bij ieder vraagje of probleempje kan je steeds de leiding contacteren. De gsm-nummers van de
leiding staan telkens achteraan in de boekjes. Ook hebben wij een e-mailaccount
(chiroruien@gmail.com) waar je met minder dringende voorstellen of vragen terecht kan. Aarzel
dus zeker niet om ons op te bellen of te mailen. Wij zitten aan de bron en vragen stellen aan
bevriende ouders zorgt soms voor nog meer verwarring of onbegrip.

De hoofdleiding

We namen deze zomer op kamp ook afscheid van onze hoofdleiding. Dikke merci voor al het mooie
werk dat jullie verricht hebben voor Chiro Ruien.

Vanaf dit jaar zullen Wodan, Margot en Suzanne het van hen overnemen. Ze stellen zich met veel
plezier voor aan jullie op de volgende pagina!
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INSCHRIJVINGSAVONDEN
De inschrijvingen gaan dit jaar opnieuw door in de chiro. De inschrijvingsavonden zullen
plaatsvinden na de chiro op zondag 1 oktober en 8 oktober. Ben je tegen 8 oktober niet
ingeschreven, dan ben je niet verzekerd!

Het inschrijvingsgeld bedraagt 40 euro. Wat zit er in die prijs inbegrepen? De verzekering,
spelmateriaal, drinken, een vieruurtje en niet te vergeten uren plezier!

Tijdens de inschrijvingsavonden zal er ook een medische fiche ingevuld moeten worden. Het is van
groot belang dat u alle medische gegevens duidelijk noteert. zonder medische gegevens kan uw
kind niet deelnemen aan de Chiroactiviteiten.

KLERENVERKOOP
Op 1 oktober en 8 oktober kunnen jullie na de Chirozondag (na 17 uur) allemaal eens
rondsnuffelen in ons assortiment Chirokleren!

Quanta costa?
- Voor een Chiro Ruien T-shirt betaal je 15 euro.
- Voor een Chiro Ruien pull betaal je 35 euro.

Wil je een nieuwe Chiro-rok of Chiro-broek? Die kunnen jullie jammer genoeg niet aankopen bij de
leiding. Neem in dat geval een kijkje op de website van de Banier (www.debanier.be). Op hun
website kan je niet alleen Chiro-rokken en/of –broeken kopen, maar ook heel wat leuke
Chiro-accessoires zoals een Chirotas, een Chirobrooddoos, een Chiro-onderbroek, Chirokousen,
Chiroshorten,…

Je kan ook zelf eens langsgaan in de Banier zodat je alles eens kan passen. Op
de sites staan de adressen van de verschillende winkels, verspreid over heel
Vlaanderen vermeld onder de rubriek ‘winkels’.

Wat wij ook nog steeds in de aanbieding hebben zijn onze coole, hippe en
leuke drinkflessen!! Deze kan je ook op de klerenverkoop voor slechts 5 euro
kopen! Kan je niet aanwezig zijn op de klerenverkoop? Dan kan je de leiding
altijd aanspreken om zowel kleren als drinkflessen aan te kopen tijdens het
gehele Chirojaar!
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De +12 maakt Gent onveilig op 15 oktober
Onze jaarlijkse uitstap naar Gent staat weer voor de deur! De Tito’s, Keti’s en Aspi’s gaan op
zaterdag 15 oktober 2022 samen naar Gent.

We verzamelen om 11u00 aan het station in Oudenaarde. De trein vertrekt om 11u33, dus wees
op tijd en maak jullie borst maar nat voor een geweldig spannend stadsspel! Geld mag je
meenemen, aangezien we langsgaan in Chirowinkel de Banier!

Spreek samen met je leiding af of je een lunchpakket meeneemt of daar samen iets eet! Om 18u30
komen we terug aan in het station van Oudenaarde.

JOEPIE, IN CHIROKLEREN NAAR SCHOOL!!

Noteer alvast deze datum in jullie agenda: vrijdag 21 oktober = DAG VAN DE
JEUGDBEWEGING! Op deze hoogdag springen we opgewekt uit bed en trekken we ons chiro
uniform aan (die vermoedelijk al de avond ervoor is klaargelegd). Je mag een hele dag
blinken in je outfit! Stuur ons gerust foto’s van deze dag zodat wij met trots kunnen zien hoe
goed jullie ons vertegenwoordigd hebben!!

Misschien worden er dit jaar terug ‘dag van de jeugdbewegingsfuiven’ en ontbijten
georganiseerd. Hou onze Facebookpagina in de gaten, we zullen jullie dit zeker laten weten!

Wij gaan alleszins al in volledig uniform naar school of naar ons werk!!
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TD-TEEDEE EDITIE 31!!
Joepieeeee, TEEDEE komt er opnieuw aan! Dit op zaterdag 29 oktober, SAVE THE DATE.

Ook dit jaar mogen jullie weer helemaal losgaan op de allerbeste fuif van de wereld. En deze keer
zonder covidsafeticket. IEDEREEN wordt dus verwacht op de eenendertigste editie van onze chiro
fuif. Hou zeker ons Facebookevenement in de gaten voor meer info!

Bandjes voor deze top fuif zullen te verkrijgen zijn bij de leiding , onze Aspi’s én bij onze
hoofdsponsors voor slechts 5 EURO (aan de deur vragen we €7, dus wees op tijd!)

Alvast bedankt aan iedereen die er zal zijn en zeker ook DIKKE MERCI aan onze sponsors: zij maken
dit evenement elk jaar weer mogelijk. Kan je niet komen? Dan kan je ons altijd steunen door ook
een bandje te kopen, want wat is er leuker dan een stoffen Chirobandje op je Chirorok / broek te
naaien? En dat aan je vrienden te tonen?

HALLOWEENAVOND Jij durft toch ook? Of niet?
Op vrijdagavond 4 november organiseert de leiding
een griezelfilmavond voor de +12 (tito - keti - aspi). Zin
om een hele avond te griezelen met je leuke
medeleden en tofste leiding? Kom dan zeker af! Of ben
je bang?

Jullie worden om 19 u verwacht in de Chiro. De eerste
film start om 19u30 en we proberen om tegen 00u30 af
te ronden.

Kom dus zeker op tijd, zo kunnen we snel de eerste
film starten en de laatste helemaal uitkijken.

Neem gerust je slaapzak, kussen, dekentje,... mee om het extra gezellig te maken (of om je
erachter te verstoppen als je bang bent ;) ). Voor de bangerikken onder jullie zal er een minder
enge film zijn of zijn jullie stoer genoeg om een echte griezelfilm te kijken?? Vergeet daarnaast
geen centje mee te brengen voor een chipje en een drankje.
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Ruiselede 2022
Kiekjes van ons fantastisch kamp te Ruiselede van 1 tot en met 11 juli 2022. Even terugblikken op
de allermooiste herinneringen.
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Afscheid
Vooraleer we dit prachtige boekje afronden, hebben we nog een heel belangrijke pagina die we
absoluut niet mogen vergeten te vermelden. We hebben dit jaar op kamp afscheid moeten nemen
van een fantastische bende leiding. En omdat ze ons zo nauw aan het hart liggen maken we voor
hen een gedenkingspagina. Deze 11 prachtige mensen zullen enorm gemist worden, ze waren
naast goede leiding ook stuk voor stuk goede vrienden.

<3 Silke, Clémence, Sjoukje, Chloë, Femke, Linde, Marthe, Warre, Arno, Simon, Torben <3
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GSM-NUMMERS VAN DE LEIDING

Tjoepkes Speelclub

Wodan:  0487 68 82 27
Wout: 0472 28 65 12

Elise C.: 0472 57 39 87
Marie: 0495 77 50 67

Baptiste: 0477 83 63 27
Jarne: 0473 36 58 55

Nathan: 0477 65 20 32
Noah: 0468 54 48 64

Rakwi Tito

Charlotte: 0491 32 06 57
Loeka: 0475 27 91 58
Lore: 0471 22 19 16

Aude: 0470 02 06 43
Elise:  0468 17 36 82

Margot: 0487 63 75 23

Keti Aspi

Brent: 0471 02 35 86
Guillaume: 0497 32 22 45

Julie: 0479 72 26 37

Lana: 0473 60 16 72
Suzanne: 0493 19 26 45
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Dit boekje vanaf dit jaar door Aude, Loeka en Marie gemaakt zal worden?
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SPELLETJESPAGINA’S

Antwoord:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………….
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Data Tsjoepkes Speelclub Rakwi Tito Keti Aspi

2 oktober CHIRO + KLERENVERKOOP

9 oktober CHIRO + KLERENVERKOOP

15 oktober GEEN CHIRO GENT

16 oktober CHIRO GEEN CHIRO

21 oktober DAG VAN DE JEUGDBEWEGING <3

23 oktober CHIRO

29 oktober TD TEEDEE!!!

30 oktober GEEN CHIRO = OPKUIS TD

4 november GEEN CHIRO HALLOWEENAVOND

6 november CHIRO GEEN CHIRO

13 november GEEN CHIRO = LEIDINGSWEEKEND

20 november CHIRO

27 november CHIRO
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