
 

Enthousiast 
september  



Dag Chiromeisjes, Chirojongens en ouders, 

 

We hopen dat jullie allemaal genoten hebben van de 
startdag? We zijn nu helemaal klaar om er allemaal 
samen een fantastisch Chirojaar van te maken! 

 

 

De afdelingen zien er dit jaar als volgt uit: 

  

Ribbels (2010-2011) 

Speelclub (2008-2009) 

Rakwi’s (2006-2007) 

Tito’s (2004-2005) 

Keti’s (2002-2003) 

Aspi’s (2000-2001) 

 

 

 

 

Wij verwachten niet alleen alle jongens en meisjes van vorig jaar 
maar ook heel veel nieuwe gezichten. Jullie mogen dus allemaal 
vriendjes, vriendinnetjes, zusjes, broertjes,… meenemen die ook 

eens heel graag willen zien wat de Chiro juist is. Zo kunnen we er 
een nog groter feest van maken om het nieuwe jaar helemaal goed 
in te zetten! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Naam: Sam Mentink 

Aantal jaar in Chiro: 9 

Aantal jaar leiding: 4 

Hobby’s: Chiro, voetbal (Jeedee) & zaalvoetbal (DVV) 

Naam: Mitch Braem 

Aantal jaar in Chiro: 17 

Aantal jaar leiding: 6 

Hobby’s: Chiro & zaalvoetbal (DVV en La Familia) 

 

Naam: Eva O’Connor (Connor) 

Aantal jaar in Chiro: 7 

Aantal jaar leiding: 1 

Hobby’s: Chiro & zwemmen 

Naam: Laurens Forceville (Lorre) 

Aantal jaar in Chiro: 16  

Aantal jaar leiding: 4 

Hobby’s: Chiro 

Naam: Sebastian Janssens (Bas) 

Aantal jaar in Chiro: 16 

Aantal jaar leiding: 4 

Hobby’s: Chiro, voetbal (Jeedee) & zaalvoetbal (DVV) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Lotte Hellemans 

Aantal jaar in Chiro: 10 

Aantal jaar leiding: 3 

Hobby’s: Chiro 

Naam: Arno Chevallier (Beertje) 

Aantal jaar in Chiro: 2 

Aantal jaar leiding: 2 

Hobby’s: Chiro, voetbal (Jeedee), zaalvoetbal (DVV) & 
darts 

Naam: Amber Struik 

Aantal jaar in Chiro: 16 

Aantal jaar leiding: 4 

Hobby’s: Chiro 

Naam: Maarten Speeckaert 

Aantal jaar in Chiro: 10 

Aantal jaar leiding: 1 

Hobby’s: Chiro, muziekschool & paardrijden 

 

Naam: Dorien Speeckaert 

Aantal jaar in Chiro: 14 

Aantal jaar leiding: 3 

Hobby’s: Chiro & paardrijden 

 



 

 

 

 

  

  

Naam: Eva Albrecht 

Aantal jaar in Chiro: 7 

Aantal jaar leiding: 1 

Hobby’s: Chiro 

Naam: Stien Stroobants 

Aantal jaar in Chiro: 6 

Aantal jaar leiding: 3 

Hobby’s: Chiro & shoppen 



Dag liefste ribbeltjes!  
 
Ik ben Rupsje Ribbel, de ‘mascotte’ van onze groep!  
 
Omdat jullie nog moeten uitzoeken wie jullie nieuwe 
leiding wordt heb ik een briefje geschreven voor jullie. 

 
 
10 September: De grote startdag van de chiro! Vandaag gaan 
we op zoek naar wie jullie leiding van dit jaar wordt. We 
spelen met een hele hoop toffe kleuren en op het einde van 
de dag zien jullie welke leiding paars is en dus samen met 
jullie een heel jaar supercoole dingen gaat doen. Neem al je 
vriendjes en vriendinnetjes mee en laat zien dat wij nu al de 
coolste van heel de chiro zijn!  

 
16/17 September: Aiaiai, vandaag is het al geen chiro. Dit komt omdat er een 
supergrote feesttent op de chiro is voor de ‘parochiefeesten’. Op zaterdag 
kunnen jullie wel komen dansen op een echte kinderfuif! Op zondag is jullie 
leiding aan het werken op de parochiefeesten, jullie mogen altijd eens komen 
kijken natuurlijk! 
 
24 September: Vandaag gaan jullie mij en jullie leiding echt leren kennen. We 
bedenken grappige bijnamen voor onze leiding, ontdekken wie al je nieuwe 
vriendjes en vriendinnetjes worden en we zien waarom paars de mooiste kleur 
van heel de chiro is! Vandaag wordt dus al een superzotte dag, zeker komen! 
 
Zo, dat wilde ik jullie al zeggen. Vanaf volgende maand zal jullie leiding zeggen 
wat voor coole dingen jullie elke week gaan doen. 
 
Knuffels van Rupsje Ribbel! 
 

  



 

Hallooooo speelclub, een nieuw chirojaar staat weer voor de deur. Met 
nieuwe leiding, nieuwe speelclubers  en nieuwe zondagen gaat dit jaar 
een knaller van formaat worden. Wij hebben er alvast heel veel zin in! 
Je krijgt om de 2 maanden een nieuwe enthousiast. Hierin staan de 
zondagen die we de komende maanden gaan doen met daarbij data, uren en 
een beetje uitleg. Ben jij net als wij heel benieuwd wat we dit jaar 
allemaal gaan doen dan moet je maar snel verder lezen. 
 
10 september: 
Yessss de eerst chirozondag is aangebroken, wij hebben er alvast mega 
veel zin in. Dus trek je chiro uniform maar aan, en dan spreken we af om 
2 uur op het pleintje. En dan beantwoorden wij jullie vraag ‘WIE WORD DE 
SPEELCLUB LEIDING’. 
 
16 september: parochiefeesten 
Vandaag is het helaas al geen chiro. MAAAAR het is wel een heel weekend 
feest want het zijn parochiefeesten. (er is zelfs een fuif voor 
jullie)Dit is allemaal te doen om het pleintje van de chiro. 
 
24 september: kennismaking 
Ben je nieuw dit jaar of zat je vorig jaar ook al bij de speelclub? toch 
is die eerste vergadering van een nieuw chirojaar altijd spannend. Maar 
geen nood! Je nieuwe leiding is superleuk en de andere speelclubers 
staan te popelen om je te ontmoeten. We gaan vandaag leren hoe je een 
echte chirogirl/boy bent, wat je moet roepen. Bovenal gaan we vandaag 
veel nieuwe vriendjes maken! Neem allemaal jullie zwemgerief mee, en 
bandjes voor degene die nog niet zo goed kunnen zwemmen. 
 
 
 
 

Groetjes jullie leiding nr1, nr2 en nr3  
 
 
 
 
 
 
  



 

  

 

 

Halowkidowki groene Rakwi’s!  

 

Het nieuwe Chiro jaar staat weer voor de deur. We weten niet hoe het bij jullie zit, maar wij hebben 
er alvast heeeeeeeeeel veeeeeeeeeel zin in. Laten we erin vliegen! Kijken jullie snel hier onder wat er 
allemaal te doen valt in de maand September?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindelijk is het weer Chiro. 10 
september zijn jullie allemaal 
weer welkom. Wil je weten wat 
je te wachten staat? Of wil je 
weten wie je nieuwe leiding 
wordt? Dan moet je zeker 
komen, want dit kom je 
vandaag allemaaaal te weten.. 
#spanneeeend 

3 September: We weten 
dat jullie benieuwd zijn 
naar de nieuwe 
rakwileiding, maar jullie 
moeten toch nog weekje 
wachten hoor...  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

17 September: Oh helaas 
pindakaas, maar vandaag 
is het geen chiro want 
het zijn parochiefeesten. 
Maar jullie zijn er zeker 
welkom, Dus hopelijk zien 
we veel rakwi’ s daar!  

24 September: Tijd om 
elkaar en de nieuwe leiding 
wat beter te leren kennen, 
Wie heeft de ergste 
stinkvoeten? Wie heeft de 
grappigste lach? Wie zingt 
er stiekem K3- liedjes 
onder de douche?   

Grave, lieve en dikke 
kusjes van jullie nieuwe 
leiding! Xxxxxx  

En denk er aan: rakwi's 
zijn de beste tjoelala 
tjoelala!!!



Beste Tito’s  
 
Het nieuwe Chirojaar gaat weer van start en dat wil zeggen: nieuwe leiding maar ook nieuwe leden. 
Traditioneel openen we het Chirojaar met een heuse startdag waar jullie te weten zullen komen wie 
er dit jaar leiding zal geven aan de Tito’s. Rarara wie zou het zijn???  
 
Hieronder vinden jullie een overzichtje van wat er allemaal te beleven valt in de maand september. 
 
10 september: Vandaag komen jullie te weten wie jullie nieuwe leiding zal zijn voor het 
hele jaar. Spannend!!! Uitzonderlijk zal ook voor de Tito’s deze dag om 18u eindigen.  
 
17 september: Helaas is het al voor de eerste keer geen Chiro want het zijn 
Parochiefeesten.   Jullie zijn natuurlijk altijd welkom om eens ‘goeiendag’ te komen 
zeggen tegen jullie nieuwe leiding. 

 
24 september: De laatste zondag van september gaan 
we ons lokaal een beetje versieren. Neem allemaal 
spullen mee zodat we in een gezellig lokaal kunnen 
chillen!! Dit geeft ons ook de gelegenheid om elkaar 
wat beter te leren kennen en een echte ploeg te 
smeden!  
 

Tot dan! 
Jullie nieuwe leiding 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
   

 

  



10 september is het weer zo ver!! Zijn jullie klaar voor een 
SCHITTEREND ONGELOFELIJK jaar te hebben? Dan zijn jullie zeker aan 
het goede adres. Kom allemaal vandaag en jullie weten met wie jullie 
dit BANGELIJK jaar gaan beleven. Vandaag zal de chiro voor iedereen 
om 18u gedaan zijn. 

24 september: Onze eerste echte chiro zondag samen. 
Hebben jullie fashion spulletjes of leuke dingen om het lokaal 
helemaal in keti-sfeer aan te kleden. Aarzel dan zeker niet om 
het mee te brengen. 
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16 tot 17 september valt er veel te beleven op het pleintje van de chiro, het 
zijn parochiefeesten. 16 september organiseert de gemeente een groot feest 
voor jong en oud! 17 september gaan we een handje helpen. Meer info volgt 
nog. 😊  

Tot dan! 

Groetjes van jullie 
leider(s) / leidster(s) 



 

 

https://vimeo.com/232333797 

 


