
CHIROKRANTJE 
MAART ‘22 

 

Chiro Neerlinter 
 



ONZE GEGEVENS  
Ribbelleiding:   

Emilie Van Mullem: 0468 30 05 95  

Belle Vanhelmont: 0465 75 94 55  

Korneel Wuestenberg: 0492 07 18 36 

Speelclubleiding:  
Lena Van Mullem: 0483 73 22 38  

Jasper Maes: 0487 12 54 76  

Artuur Claes: 0468 30 08 80  

Lina Biccai: 0471 71 56 37  

Rakwileiding:  
Nina Staelens: 0471 30 39 01  

Maxime Bellis: 0497 64 01 50  

Warre Wuestenberg: 0490 44 42 20  

 

Titoleiding:  

Lisa Debord: 0498 97 64 58  

Marie Wuestenberg: 0494 69 41 03 

Ketileiding:  

Jeffe Engelborghs: 0485 47 26 62  

Jorre Prouvé: 0472 24 96 72  

Wout Jonckers: 0495 26 56 83 

Aspileiding:  

Toon Gerrits: 0456 12 62 71  

Kasandra Seré: 0471 53 41 45  

Roune Evraerts: 0494 37 47 03  

Hoofdleiding:  

Toon Gerrits: 0456 12 62 71  

Kasandra Seré: 0471 53 41 45 
 



UNIFORM  
Als Chiro verkiezen wij een uniform! Zo vormen 

we 1 grote bende! Wat houdt dit in? 

 

Ribbels & Speelclub : dragen een rode Chiro T-shirt 

Rakwi, Tito, Keti & Aspi : dragen een Chirohemd + 

Chirorok/ -broek 

 

Deze uniformen kunnen jullie aankopen bij de 

Banier. Of tweedehands op onze chiro vinden, dan 

stuur je ons best even een mailtje. 😊  

Banier Leuven : J.P. Minckelersstraat 29, 3000 Leuven 

Banier Hasselt : Vaartstraat 14, 3500 Hasselt 

 



Oudercontact Chirokamp Ribbels en Speelclub 

Het is voor sommige Ribbels en/of Speelclub misschien de eerste keer dat ze mee op kamp 

kunnen (en we weten dat dit spannend kan zijn!). Daarom organiseren wij een oudercontact. 

Ouders kunnen dan samenzitten met de leiding om ervoor te zorgen dat alles duidelijk wordt.  

- Zaterdag 19 maart van 18u 30 tot 20u 30  

- Vrijdag 25 maart van 18u30 tot 20u30  

 

Heb je interesse in een gesprek? Gelieve dat een seintje te geven. Zo zoeken we voor iedereen 

een moment uit waar je rustig je vragen kan komen stellen!  

Stuur een sms’je naar: 0483 73 22 38  

Met als vermelding: naam kind + de dag en het uur dat u een gesprek wenst. 

 

Ps.  

Laat zeker ook iets weten als deze data niet in je agenda past! Dan zoeken we een ander 

moment om samen te komen 



 

Beste ouders en leden,  

Zoals jullie al weten mogen we terug 

feesten, en dus zal onze jaarlijkse SJAMAJEE 

fuif doorgaan. Joepie!       

- WANNEER = 01/04/2022 

- WAAR =  OC De Linde  

De leidingsploeg is volop bezig met de 

voorbereiding. Wij zijn nog op zoek naar 

vrijwilligers om ons te helpen met het 

event. Alle hulp is dus zeker welkom! Via 

deze link kan je invullen welke shift je zou 

willen doen en om hoe laat. 

Ben jij geïnteresseerd?   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_k

Zwo7CDbsuNjkDdgQaJJcTOWjqj4nU6_DwwD5G1

s-ovHBg/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_kZwo7CDbsuNjkDdgQaJJcTOWjqj4nU6_DwwD5G1s-ovHBg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_kZwo7CDbsuNjkDdgQaJJcTOWjqj4nU6_DwwD5G1s-ovHBg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_kZwo7CDbsuNjkDdgQaJJcTOWjqj4nU6_DwwD5G1s-ovHBg/viewform?usp=sf_link


 

06/03  Geen chiro, wij zijn op leidingsweekend.       

13/03 Er is geheimzinnige post aangekomen… Kunnen jullie de 
code kraken??? 

20/03 Kennen jullie Prinses Primula al? Dit nieuwe prinsesje 
heeft de hulp van alle ribbels nodig!!! 

27/03 Vandaag doen we iets wat jullie al lang willen doen, WE 
BOUWEN EEN ECHT KAMP IN HET BOS! 



 

06/03  Geen chiro, wij zijn op leidingsweekend.       

13/03 Wij worden vandaag stoere piraten! P.S. je mag je 
verkleden maar dit is natuurlijk geen verplichting! 

20/03 Vandaag spelen we ECHT bosspelletjes aangezien de 
storm daar vorige maand een stokje voor stak 

27/03 Doe vandaag zeker kleren aan die vuil mogen worden 
want wij spelen vandaag vettige verf spelletjes! 



 

06/03  Geen chiro, wij zijn op leidingsweekend.       

13/03 Vandaag spelen we een gek spel namelijk, dikke 
vette pony…  

20/03 BOYS vs GIRLS, maaaar met een twist. Dus verkleed 

jullie in het ander geslacht.       
27/03 Jullie gaan strijden vandaag in een  

LEVENDE STRATEGO. 



 

06/03  Geen chiro, wij zijn op leidingsweekend.       

12/03- 
13/03 

Brownies bakken en KASACTIVITEIT.  
( familie en vrienden kunnen binnekort bestellen via onze link 

+ verdere info, exacte uren en adres volgt nog.)  

20/03 Trek jullie vuile kleren aan, want vandaag spelen we  
kleurrijke verf spelletjes!!! 

27/03 Vandaag wagen we ons aan een levens echt 

GANZENBORD       



 

06/03  Geen chiro, wij zijn op leidingsweekend.       

13/03 Allemaal komen want vandaag strijden jullie in het 
Rad van Fortuin #keti-edition. 

20/03 Vandaag  doen jullie mee aan de OLYMPISCHE SPELEN, 
maar we geven hier een twist aan! 

26/03 Zaterdag is het te doen, van 13u tot 18u aan onze 
lokalen is het competitie dag van het Gewest. Allemaal 

komen want wij willen WINNEN!!! 



 
06/03  Geen chiro, wij zijn op leidingsweekend.       

13/03 TEAMBUILDING EXTREME 
19/03-
20/03 

Jeeeej, wij doen 24 UREN CHIRO!!! We starten 
zaterdag om 17u tot zondag 17u natuurlijk, wij 

hebben er alvast zin in! 
26/03 Zaterdag is het te doen, van 13u tot 18u aan onze 

lokalen is het competitie dag van het Gewest. Allemaal 
komen want wij willen WINNEN!!! 



KAMP PLAATS 
Het komt steeds dichterbij, het CHIROKAMP! Hier vinden jullie al de eerste gegevens 

van het kamp van dit jaar. Voor de twee jongste groepen zal dit doorgaan van 5-10 juli, 

voor de ouderen van 1-10 juli! Hopelijk gaan jullie allemaal mee, de inschrijvingslink 

voor kamp die volgt later nog. Nieuwsgierig naar meer? Neem dan eens een kijkje via 

volgende link =  https://roundme.com/tour/776739/view/2447523/  

 

Adres: 

Chiro Sonneheem 

Rector de Ramstraat 52b 

2560 Nijlen 

https://roundme.com/tour/776739/view/2447523/

