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Voorwoord
Beste Chiromeisjes
De wintermaanden zijn aangebroken, maar als echte Chiromeisjes
laten wij ons daar zeker niet door afschrikken! Trek die wollen
sokken, handschoenen, muts en warme jassen maar aan want de
komende twee maanden worden weer dolle pret op de Ramberg!
Helaas is dit jaar alles onder voorbehoud van de maatregelen
die getroffen worden omtrent de coronacrisis. Wij volgen deze
op de voet. Moesten er aanpassingen aan het programma
gebeuren, zullen wij dit op tijd op facebook en op de site laten
weten.
Vanaf de maand december zal de chiro weer herstarten voor de
kadeekes, speelclub en kwikken. De tippers, tiptiens en aspi’s blijven
enthousiast online verder spelen!
December en januari worden echte feestmaanden. Zo komen
Sinterklaas en Zwarte Piet een bezoekje brengen aan ons
en op het einde van de maand vieren we met iedereen samen
Kerstmis. we organiseren ook ons eigen kerstfeestje waar
iedereen een supertof cadeautje krijgt! Zo kunnen we in
december in stijl een knetterend Chirojaar afsluiten en in
januari aan een spetterend Chirojaar beginnen!
Ook in januari staan allerhande superleuke activiteiten op het
programma.
Hopelijk kijken jullie net zo hard als wij uit naar de volgende
chiromaanden!
De leidingsploeg wenst iedereen prettige feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar (vol Chiro) toe!

Liefs,
De leidingsploeg

Louise, Farah, Eva C, Malou, Jozefien, anso, astrid, marie, lisa l,
sophie, laurine, annelies, lise, anais, lisa c, fien, estelle, klara, Lissa,
alix, ilke, alice, emma, amelie, lina, eva w, annika en noa
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Leidingsploeg 2020-2021
Hoofdleiding
Jozefien Van Keerberghen
0494 07 06 81

Astrid Baus
0474 11 30 63

Kadeekes
Marie Orban
0485 07 42 99

Amelie Vaneeckhout
0491 36 78 54

Lisa Lauwers
0495 75 95 00

Lina Bernaerd 0490 43 88 83

Noa Van Laere
0470 64 51 13
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Speelclub
Louise Broothaers
0498 11 31 31

Anais Peeters
0479 73 90 84

Alice De Moraes
0468 27 38 64

Klara Vandeuren
0499 61 97 21

Alix Rogiers
0473 74 61 26

Kwikken
Jozefien Van Keerberghen
0494 07 06 81

Ann Sophie Claeys
0493 52 51 27

Sophie Dragon
0499
20
78

V.U. Jozefien Van Keerberghen, P. I. Taymansstraat 110, 3090 Overijse

64

Eva Willems
0491 64 33 36

Ilke Baus
0489 08 10 16

Tippers
Estelle Vergeylen
Fien Servranckx
0494 68 64 51
0468 28 40 43

Lissa Coenen
0490 64 59 60

Emma Brankaer
0471 78 15 37

Tiptiens
Eva Charlier
0491 98 53 16

Farah Blomme
0472 28 75 82

Lise Heyrbaut
0468 33 93 46

Lisa Corten
0471 67 65 45
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Aspi’s
Laurine Vaneeckhout

Astrid Baus

0493 53 58 56

0474 11 30 63

Akabe
Malou Maus
Annelies Van Exem
Annika Vermeir 0489
51 66 65
0479 70 30 57
0470 35 65 76
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Algemeen programma
Hieronder vinden jullie enkele speciale data. Voor de overige
Chiroactiviteiten kijk je best in het programma van je groep.
Helaas is dit jaar alles onder voorbehoud van de maatregelen
die getroffen worden omtrent de coronacrisis. Wij volgen deze
op de voet. Moesten er aanpassingen aan het programma
gebeuren, zullen wij dit op facebook en op de site plaatsen.

Sinterklaas komt op bezoek in de Chirolokalen! Voor de
tippers, tiptiens en aspi’s komt de heilige man online op
zaterdag 5 december van 19u-21u, voor de kadeekes,
speelclub en kwikken komt hij op zondag 6 december
van 10u-12u. Die zondagnamiddag is het geen Chiro van 14-17u.

Zaterdag 19 december

online voor de
Tippers, Tiptiens en aspi’s van 19-21u. Zondag 20 december is
is het kerstfeestje

het kerstfeestje in de chirolokalen voor de Kadeekes, speelclub

en kwikken van 14-17u. Suikerbrood, chocolademelk en
cadeautjes zullen overvloedig aanwezig zijn! Iedereen mag
hiervoor €2 meebrengen.
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IEDEREEN zou vanaf begin november in perfect uniform naar
de Chiro moeten komen. Mogen we jullie vragen dit zo snel
mogelijk in orde te brengen? Rep je naar onze Chiroshop in het
speelclublokaal en draag fier elke zondag je volledig uniform
(chirorok, -trui, -T-shirt én sjaaltje)!
❖ Wat betreft de sjaaltjes zouden we jullie willen
vragen de naam van jullie dochters er niet in te
schrijven. Naamlintjes zijn dan weer wel erg handig.
Deze kunnen immers bij de omruiling makkelijk
verwijderd worden.
❖ Met de winter voor de deur willen we er graag nog
eens op wijzen dat we geen broek onder het uniform
dragen. Broekkousen kunnen natuurlijk wel.
❖ Vergeet ook zeker niet een winterjas aan te doen als je
naar de Chiro komt. We proberen immers zo vaak
mogelijk buiten te ravotten.

Om mee te kunnen op kamp, moet je minstens 12 keer naar de
Chiro zijn geweest. Zo kunnen we met een hechte groep op bivak
vertrekken.
Dit jaar gaat het kamp door van:
❖ 21/07-31/O7 voor tiptiens en aspis
❖ 22/07-31/07 voor kwikken en tippers
❖ 25/07-31/07 voor kadeekes en speelclub
Gelieve er wel rekening mee te houden dat kinderen die meegaan
op kamp de volledige periode meegaan. Vandaar ook dat we deze
data tijdig meegeven. Laatkomers of vroegere vertrekkers
kunnen dus helaas niet mee.
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Kadeekes
Allerliefste kadeekes, Kerstmis komt eraan maar er is één heel groot probleem.
De kerstman moet in quarantaine en heeft dus geen tijd om cadeautjes te
verzamelen. Daarom gaan wij de kerstman helpen!

6 december:

Wie weet kan Sinterklaas ons helpen, komen jullie het hem is
vragen? Chiro van 10u tot 12u

13 december:

Tijd om de cadeautjes inpakken. Chiro van 14u tot 17u.

20 december:

Woehoe! Kerstfeestje van 14u tot 17u

27 december:

Het is ons gelukt! Een welverdiende kerstvakantie, geen

Chiro

3 januari: Kom je mee driekoningen vieren? Chiro van 14u tot 17u
10 januari: Brrr, we gaan veel spelen zodat we het warm krijgen. Chiro van 14u
tot 17u
17 januari: Zou er sneeuw liggen op de Chiro? Kom maar kijken, Chiro van 14u
tot 17u
24 januari: Zin om nog is goed te ravotten? Chiro van 14u tot 17u
31 januari: Genoeg gespeeld, nu even rusten. Geen Chiro

Lina

Marie

Amelie

Lisa

Noa
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SPEELCLUB
Zijn jullie klaar voor de volgende mega leuke spetterende muzikale knots gekke Chiro dagen
die eraan komen?
6 december: Samen met het hele like me team warmen we onze stembanden op om samen
super leuke liedjes te zingen voor de Sint. Chiro van 10u-12u
13 december: Like me geeft een optreden vandaag! Komen jullie ook kijken?
Chiro van 14u-17u
20 december: Like me organiseert een supertof kerstfeestje en jullie zijn allemaal
uitgenodigd.
Trek jullie gezelligste kerstoutfit aan en kom naar de Chiro van 14u-17u
27 december: Like me neemt een rustdagje om hun stem even te laten rusten.
Geen Chiro vandaag :(((
3 januari: JOEPIEE het is Driekoningen! Na een zondagje rust kan iedereen weer zijn stem
opwarmen om Driekoningen te gaan zingen aan de huizen. Chiro van 14u-17u
( ps: trek jullie mooiste Driekoningen outfit aan)
10 januari: Vince en Caro gaan op een superromantische date. Komen jullie mee uitzoeken
welke outfit ze moeten aandoen voor deze speciale dag? Chiro van 14u-17u
17 januari: Vandaag heeft Caro audities voor de hoofdrol van haar schooltoneel. Komen
jullie mee supporteren voor haar? Chiro van 14u-17u
24 januari: Caro heeft liefdesverdriet. Komen jullie haar troosten? Chiro van 14u-17u
31 januari: Iedereen van like me heeft morgen examens. Ze moeten dus allemaal veel
studeren.
Helaas pindakaas maar geen Chiro vandaag :(

KUSJES Alix, Alice, Louise, Klara en Anais xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Allerliefste kwikken
Allerliefste kwikken
Wij nodigen jullie allemaal uit om samen met ons te komen meespeuren naar
de masked singers, wat een eer!
Enkele belangrijke data die jullie daarvoor moeten vrijhouden:
• Zondag 6 december: Joepie, de sint komt mee helpen met zoeken, als
jullie braaf zijn geweest natuurlijk! We verwelkomen hem graag op de
chiro van 10u-12u!
• Zondag 13 december: Blijkbaar heeft Karen een anonieme tip gekregen
over suikerspin! Ben je benieuwd? Kom dan naar de chiro van 14u17u!
• Zondag 20 december: Ho ho ho, de kerstman is daar om ons een beetje
te helpen met speuren! Haast je naar het lokalen voor ons kerstfeestje
van 14u-17u!
• Zondag 27 december: Van al dat speuren kan je al eens moe worden,
daarom lassen we even een rustdagje in, geen chiro!
• Zondag 3 januari: Yes, ook in het nieuwe jaar zetten we onze
speurtocht verder, chiro van 14u-17u!
• Zondag 10 januari: Tussen al dat speuren moeten we natuurlijk ook
onze goede daden blijven verrichten! Wij spelen een spel rond Rikolto!
Jullie worden aan de lokalen verwacht van 14u-17u!
• Zondag 17 januari: Chiro van 14u-17u, mis het zeker niet want
vandaag maakt duiker zich bekend!
• Zondag 24 januari: Haast je maar snel naar de Ramberg want koningin
is daar gespot, chiro van 14u-17u!
• Zondag 31 januari: Joepie, we hebben alle masked singers ontmaskerd,
goed gedaan! Nu verdienen we wel een rustdagje, geen chiro!
Wij kijken alvast uit naar onze speurtocht!
De juryleden en presentator
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Anso

Jo

Ilke

Sophie

Eva

Hey liefste tipperbaby’s van
ons!

Hier is er een klein
overzichtje van wat we de
komende weken allemaal van
plan zijn! Dit kan natuurlijk
nog altijd veranderen gezien
de omstandigheden. Dit laten
we dan zeker en vast weten
via mail en sms!
5/12= Het is een speciale Sint-editie want we vieren hem in de
avond! Jullie zijn welkom op de Chiro van 19u-21u.

13/12= Yes yes yes, eindelijk nog eens een mega coole Chiro van
14u-17u!

19/12= OMG, jullie zijn uitgenodigd op ons supergezellige
kerstfeestje! Jullie zijn welkom op de Chiro van 19u-21u.

27/12= Helaas pindakaas, geen Chiro vandaag baby’s …

3/01= Jeej, het is driekoningen, kom jullie mooiste verkleding
showen van 14u-17u.

Jullie hebben het
waarschijnlijk al gehoord
maar de langverwachte
lockdown 2 komt ons mega
leuk Chiro-jaar verstoren :(((

Maar ondanks dit
verschrikkelijke nieuws gaan
we er nog steeds een
onvergetelijk jaar van maken.

We hopen dat jullie er nog
steeds even veel zin in
hebben als wij!

10/01= Whoop whoop, het is een speciale Chiro vandaag, wees
erbij van 14u -17u!

17/01= Maak je klaar voor nog eens een epische Chiro van 14u17u.

Dikke lebbers van jullie
mega toffe, lieve, mooie
24/01= Yes, je mag je vandaag nog eens extra hard uitleven van
leiding hihi
14u-17u.
xxxxxxxx

31/01= Cry cry cry, laatste zondag van de maand dus helaas geen
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Chiro…

Stella, Fienemien, Lisette
en Emmadepemma

In deze eenzame periode voelt iedereen zich wel eens
alleen, wij begrijpen dat volledig! Gelukkig bestaat
Tinder nog om de tijd te verdrijven.

Zwarte Kat 13

Kerstman 19

Sadness 11

Sinterklaas 529

Za 5/12

Zon 13/12

Za 19/12

Zon 27/12

Sint komt van 19u – 21u

Chiro van 14u – 17u

Kerstfeest van 19u – 21u

Geen chiro

Driekoningen
3*43

Zon 03/01
Chiro van 14u – 17u

Winterkoning
3

Vredeseilanden 31
Snowboy 17

Zo 10/12

Zon 17/01

Geen Vredeseilanden
Chiro van 14u – 17u
verkoop, we laten
ons groot hart op een
ander manier zien!
Zon 31/01
Chiro van 14u-17u

Zon 24/01
Chiro van 14u – 17u

Hou zeker jullie Facebook
& Whatsapp groep in de
Geen chiro :-( 110, 3090 Overijse
gaten,
wieJozefien
weet heb je wel
eenKeerberghen, P. I. Taymansstraat
V.U.
Van
superlike! <3

Let’s be AspiLicious
Ho ho ho, KERSTMIS komt weer in aantocht! Deze tijd van het jaar
willen wij natuurlijk zo veel mogelijk met jullie vieren, want wie
houdt er nu niet van warme chocomelk en kerstfilms?

5 december: Voor we ons
helemaal beginnen klaar
te stomen voor Kerst,
moeten we eerst nog een
ander geliefde man een
bezoekje brengen! Van
19u tot 21u!

27 december: Na al die
kerstdiners is het tijd om
even uit te rusten, geen
chiro.

17 januari: Jingle bells, jingle
bells, jingle all the way! Oh,
what fun it is to go to the
Chiro van 14u tot 17u!

12 december: All I
want for christmas is
you baby! Tijd om ons
verlanglijstje voor de
Kerstman te maken op
de chiro van 19u tot
21u.

19 december: Santa is
coming to town, tijd dus om
hem samen op te wachten!
Ondertussen kunnen we het
vieren op het kerstfeest van
19u tot 21u.

3 januari: Na een
welverdiende kerstvakantie
is het tijd om er weer volop
in te vliegen! Jullie mogen
zelf leiding staan van 14u
tot 17u.

10 januari: How
How How, geen
Rikolto verkoop,
maar in deze warme
periode laten we toch
ons warm hart zien
van 14u-17u!

24 januari: Let it snow,
let it snow, let it snow!
Dat wordt een groot
sneeuwballengevecht
vandaag op de ramberg!
XOXO jullie favo-leidsters

