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Dag allerliefste Chirovrienden!

Het nieuwe Chirojaar is van start gegaan en daarbij hoort natuurlijk een
spiksplinternieuw Chirokrantje waarin je alle informatie vindt om er een
fantastisch jaar van te maken. Ben je benieuwd welke leidsters bij welke
afdeling staan? Speel je graag spelletjes of heb je eens zin om goed te
lachen? Blader dan snel verder! Ook het verloop van een Chirozondag, de
afspraken en regels van onze Chiro en een voorlopige kalender kan je
terugvinden in dit krantje.
De leidsters hebben er alvast ongelooflijk veel zin in!
Veel liefs
Tinne, Bo, Lisa, Evelien, Anne, Marthe, Polien, Britt, Nyah, Iantha, Silke
V., Sara, Silke E., Hanne, Febe, Karlijn

Ik heb al keiveel zin
in het nieuwe
Chirojaar, jij ook!?
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De groepen en hun leiding
Hieronder vind je de indeling van de verschillende groepen en de leidingsverdeling voor dit
chirojaar.

Pinkels (1e - 2e leerjaar)
pinkelslarum@gmail.com

Bo Everaert
Rauwelkoven 192
2440 Geel
0497/23.56.86
boke.everaert@hotmail.com

Tinne Ceusters
Rauwelkoven 180
2440 Geel
0475/46.79.72
tinne.ceusters@hotmail.com

Lisa Voets
Keersvennen 9
2440 Geel
0479/77.03.65
lisa.voets@hotmail.be
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Speelclub (3e - 4e leerjaar)
speelclublarum@gmail.com

Evelien Jacobs
Eindekens 12
2440 Geel
0495/13.86.33
evelien_jacobs@outlook.com
Anne De Peuter
Rauwelkoven 103A
2440 Geel
0498/30.94.55
annedepeuter3@gmail.com

Marthe De Peuter
Rauwelkoven 103A
2440 Geel
0496/84.46.34
depeutermarthe@gmail.com
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Kwiks (5e – 6e leerjaar)
kwikslarum@gmail.com

Britt Verboven
Merelstraat 14
2400 Mol
0497/20.46.22
britt.verboven@hotmail.be

Polien Boeckx
Rauwelkoven 150 A
2440 Geel
0491/07.54.46
polien_boeckx@hotmail.com
Nyah Smets
Larum 66
2440 Geel
0471/56.30.82
nyah.smets@kageel.eu
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Tippers (1e – 2e middelbaar)

Silke Verellen
Larumsebrugweg 44
2440 Geel
0489/29.66.01
silke.uit.geel@gmail.com
Iantha Goovaerts
Larumsebrugweg 48
2440 Geel
0495/64.96.70
iantha.goovaerts@gmail.com

Sara Peeters
Olenseweg 77
2440 Geel
0497/50.97.72
Ssara.peeters@icloud.com
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Tiptiens (3e - 4e middelbaar)

Silke Everaerts
Velveken 12 bus 8
2440 Geel
0494/04.24.53
silke_everaerts@hotmail.com

Hanne Van Hout
Rauwelkoven 92
2440 Geel
0492/40.00.54
hanne.vanhout2@gmail.com

Aspi’s (5e – 6e middelbaar)

Febe Verhaert
Velveken 102
2440 Geel
0471/71.74.76
febe.verhaert@outlook.be
Karlijn van Hees
Langstraat 90
2440 Geel
0495/40.73.03

karlijnvanhees@gmail.com
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Jammer genoeg nemen we afscheid van Marthe. Gelukkig staat ze wel nog steeds paraat
om een leidster te vervangen indien nodig!

Lidgeld
Als nieuw lid mag je twee zondagen komen proberen, daarna vragen we om een heel jaar te kunnen
ravotten 25 euro lidgeld per kind. Hierin zit onder andere een verzekering en een bijdrage voor
water, gas, elektriciteit, materiaal, lokaalonderhoud…. We vragen om dit lidgeld zo snel mogelijk te
betalen want niet betaald, is niet verzekerd!
We komen we in het begin van het Chirojaar op huisbezoek. Zo kunnen wij de ouders al sneller leren
kennen. Inschrijven voor de Chiro en het lidgeld betalen gebeurt dus ook via dit huisbezoek. Omdat
iedereen al wel weet hoe het kamp werkt en jullie een uitgebreid kampkrantje krijgen met alle
informatie in vinden wij het niet meer nodig om dan nog op huisbezoek te komen. Natuurlijk
beantwoorden wij graag al jullie vragen over het kamp. Door de corona crisis zullen er dit jaar geen
huisbezoeken plaatsvinden. Als er toch nog vragen zijn kunnen jullie altijd bij de leidsters terecht.
Tijdens het jaar organiseren we verschillende activiteiten zoals een spaghettislag, fuif, BBQ en quiz
om het lidgeld zo laag mogelijk te houden. Als er toch problemen zijn met het betalen van het
lidgeld, contacteer dan zeker iemand van de leidsters.
Ook de mutualiteit komt voor een deel tussen in het inschrijvingsgeld voor jeugdbewegingen. Op
onze site https://www.chirolarum.be vind je de documenten die je door onze leidsters kan laten
invullen.
Chiro Nationaal heeft beslist om geen lidkaarten meer uit te delen. Dit betekent echter niet dat je
geen korting meer krijgt in de Banier. Als je aan de kassa zegt dat je bij de Chiro bent, zorgen de
verkoopsters voor de rest!
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Van hoe laat tot hoe laat is het Chiro?

Voor iedereen begint de Chiro om 14 uur.
Voor de pinkels, speelclub en kwiks werken we op de Chiro met
winter-en zomeruren.
In de zomer (tot 24 oktober 2020 en vanaf 28 maart 2020) is het
Chiro tot 17.00u.
Vanaf 25 oktober 2020 tot 28 maart 2020 is het Chiro tot 16.30u.
De tippers, tiptiens en aspi’s mogen zich elke zondag amuseren van
14.00u tot 17.30u.

Duid chirotijd aan:

Dorst!?
Door een hele namiddag te ravotten, te spelen en ons supergoed te amuseren, krijgt iedereen grote
dorst. Wij verkopen elke week voor de Chiro drankbonnetjes aan 8 euro voor 10 bonnetjes waarmee
de leden dan een drankje kunnen kopen. We willen aan iedereen vragen om bonnetjes te kopen en
niet elke week centjes mee te geven. Dat zou het een stuk makkelijker maken voor de leiding! Als je
wel je drankje betaalt met centjes, rekenen we één euro per stuk aan.

De Geelse Vrijetijdspas
De Geelse vrijetijdspas is een verminderingskaart voor Gelenaren in een financieel moeilijke situatie.
Voor 50 cent kan je deze pas aanvragen bij het Sociaal Huis en hiermee krijg je 50% korting op het kamp,
weekends, uniformen… Meer info via gelijke.kansen@geel.be of 014/56 73 10

Uniform
Ons uniform bestaat uit een blauwe T-shirt van Chiromeisjes Larum (10 euro) voor de pinkels en
speelcub. Bij de kwiks, tippers, tiptiens en aspi’s hoort hier ook nog een beige Chirorok (33 of 36
euro) bij. Uiteraard mogen ook de pinkels en speelcub een beige rokje aanschaffen maar dit is geen
verplichting. Naast T-shirts hebben we ook onze eigen Chirovesten en deze kan je net zoals de
rokken en T-shirts bestellen op onze uniformendag in oktober. Als je tijdens het jaar nog een T-shirt
nodig hebt, mag je altijd iets laten weten aan Polien of Lisa. Voor andere zaken zoals rokken, sokken,
afdelingstekentjes… moet je zelf naar de Banier rijden.
We vragen jullie om je elke zondag te kleden naargelang het weer. Ook als het regent of als het
koud is, spelen wij graag buiten. Een regenjas, dikke jas, handschoenen, sjaal… zijn dan geen
overbodige luxe!
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VB’s
De meisjes van Chiro Larum hebben twee volwassen begeleidsters die de leiding ondersteunen waar
nodig. Ze zijn zowel oud-leiding als ouders en zijn daarom ideaal om ons bij te staan met raad en
daad. Als je met vragen of opmerkingen zit waarmee je niet bij de leiding terecht kan, kan je deze
twee dames dus met een gerust hart aanspreken.
Annemie Vangeel
Rauwelkoven 92
2440 Geel
0474/82.61.63

Ann Vanreusel
Rauwelkoven 174
2440 Geel
0491/64.19.26

Kamp
Wij gaan elk jaar op kamp van 21-31 juli. Omdat het niet de bedoeling is dat er dagelijks ouders op
de kampplaats aankomen, staan we niet meer toe dat er leden later aankomen of vroeger
vertrekken. We laten dit al in het begin van het chirojaar weten, zodat er eventueel rekening mee
gehouden kan worden bij het plannen van vakanties!
Om te kunnen deelnemen aan het chirokamp vragen we wel aan onze
leden dat ze op regelmatige basis aanwezig zijn. Hiermee bedoelen wij
dat onze leden tijdens een chirojaar zeker 7 keer aanwezig zijn. De
bedoeling van deze regel is de sfeer binnen de afdelingen en op kamp
goed te houden en eventuele ruzies te vermijden.
Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn over deze regel, kan je
natuurlijk altijd bij iemand van onze leidingsploeg terecht.
We komen niet meer op huisbezoek voor het kamp. Meer info
hierover vind je bij het puntje: lidgeld.
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TROOPER
Doet Trooper bij jullie geen belletje rinkelen? Lees dan zeker even verder! Trooper is een digitaal
platform waarop je online kan winkelen en tegelijkertijd geld helpt in te zamelen voor onze Chiro.
Trooper stap voor stap:
Stap 1: surf naar https://trooper.be/meisjeschirolarum
Stap 2: Zoek een winkel waar jij een aankoop wilt doen (o.a. Cool Blue, Booking.com, JBC,
Collishop, Torfs, CheapTickets, Ici Paris XL, Hema en nog zoveel meer) en klik erop. Onder het
logo kan je zien hoeveel procent commissie jouw aankoop zal opleveren.
Stap 3: Vul je naam en e-mailadres in als je wilt weten hoeveel je aankoop precies heeft
opgebracht voor onze Chiro.
Stap 4: Ga dan verder naar de website waar je een aankoop wilt doen.
Stap 5: Doe de aankoop zoals je dat anders zou doen (betaal geen cent meer!) en steun zo onze
Chiro!
In onderstaand filmpje wordt alles nog eens stap voor stap uitgelegd.
https://www.facebook.com/trooperBE/videos/880593078790362/
Via de handige Trooperbot vergeet je nooit meer je inkopen via Trooper te doen. Je
ontvangt telkens een signaal wanneer je op een Troopershop komt. Installeer hem via
https://trooper.be/trooperbot
Online shoppen doe je dus voortaan via Trooper ;-)

Nog vragen?
Hopelijk weten jullie nu al heel wat meer over het nieuwe Chirojaar. Als je nog vragen hebt kan je
steeds terecht bij onze groepsleidster Hanne: 0492/40.00.54 of hanne.vanhout2@gmail.com
Verder wensen we iedereen een super-mega-geweldig chirojaar toe!
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Kalender
Dit is de voorlopige kalender van dit chirojaar. Hou er dus rekening mee dat deze nog kan veranderen! Bij
activiteiten die afwijken van een gewone chirozondag aan de lokalen word je steeds op de hoogte
gebracht via sms of mail!
Zondag 13 september

Startdag: Elke groep krijgt andere leiding, spannend!

Zondag 20 september

Ledenwerving: Joepie, alle nieuwe kindjes mogen een keertje
proberen op de Chiro!

Zondag 27 september en 4
oktober

Uniformendag: Er kunnen uniformen besteld en gepast worden!

Zondag 11 oktober

Spaghettislag: Verdere informatie volgt nog ivm de corona
maatregelen.

Vrijdag 23 oktober

Dag van de Jeugdbeweging: Vandaag mag je je
uniform aandoen om naar school te gaan en laat zo zien dat je bij de
leukste Chiro van het land bent!

Zaterdag 7 november

Akspejosa: Verdere informatie volgt nog ivm de corona maatregelen.
Op 8 november zijn de leidsters heel moe en is het geen Chiro.

Zondag 15 november

Christus Koning: Joepie, het is vandaag een hele
dag Chiro!

Zondag 29 november

Sinterklaas: Vandaag krijgen we bezoek van
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten!

Zondag 11 of 13 december

Kerstfeestje: Meer info volgt!

Donderdag 24 december

KRAK-moment: Vandaag verkoopt de leiding
warme chocomelk en glühwein tijdens de avondmis t.v.v. het goede
doel!

5 – 7 maart

-12 weekend: De -12 leden kunnen een heel weekend ravotten en
genieten van de leukste Chirospelletjes!

Zaterdag 24 april

Chiroquiz: We organiseren een quiz in de Waai. De eerste vraag wordt
gesteld om 20.00u!

Zondag 25 april

BBQ: We organiseren een lekkere BBQ aan onze
lokalen, njammie!

21 – 31 juli

Chirokamp: in Langdorp voor speelclub, kwiks,
tippers, tiptiens en aspi’s. De pinkels vertrekken pas 24 juli!

Zaterdag 7 augustus

Openluchtbal

FUN-weekend, kampplanningsweekend en de daguitstap moeten nog gepland worden,
hierover krijg je zeker nog meer nieuws!
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Spelletjeshoek
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Zoek de woorden in deze woordzoeker en kom te weten wat er dit
jaar allemaal op jou te wachten staat! Op de laatste pagina staat de
oplossing.
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Mopjeshoek
Karlijn gaat naar de dierenarts met haar goudvis. “Volgens mij heeft hij epilepsie”, zegt ze tegen de
arts. De arts onderzoekt de vis en zegt: “Hij ziet er toch redelijk kalm uit meisje…”
“Ja, wacht maar tot ik hem uit de kom haal!”
Febe vraagt aan de leraar: “Meneer, kun je ook straf krijgen voor iets dat je niet gedaan hebt?”
Waarop de leraar zegt: “Natuurlijk niet, meisje”.
“Gelukkig maar” zegt Febe. “Want ik heb mijn huiswerk niet gemaakt!”.
Evelien steekt haar vinger omhoog. De meester zegt: “Wat is er?”. “Ik moet naar de wc, meester”,
zegt Evelien.
“Wacht maar even”, antwoordt de meester. “Jullie krijgen een vraag: waar ligt de grootste
oceaan? Evelien, weet jij het antwoord?”. “Ja,” zegt Evelien, “onder mijn stoel”.
Anne staat in een cd-winkel. Het is sluitingstijd. Anne luistert nog altijd naar een cd. De eigenaar
wordt boos en schreeuwt tegen Anne: “Wanneer zet u nu eindelijk die hoofdtelefoon van uw
hoofd?”. “Maar meneer,” begint Anne, “Als ik die cd uitzet dan ga ik dood!” De eigenaar trekt de
hoofdtelefoon van haar hoofd en luistert naar wat zij te horen krijgt: “Adem in, adem uit, adem in,
adem uit”…
Marthe staat aan de balie van de gevonden voorwerpen. “Heeft iemand hier een fiets afgegeven?”
“Jazeker meisje, wat voor kleur?”
“Euh, het liefst een blauwe.”
Sara zegt tegen haar moeder: “De burgemeester was vandaag op school!”
“En, had hij zijn ketting om?”
“Nee, hij liep gewoon los!”
Silke: ‘Ik wou dat ik in de middeleeuwen leefde.’
Bo: ‘Waarom?’
Silke: ‘Dan hoefde ik op school niet zoveel geschiedenis te leren!’
Tinne is met haar moeder in een groentewinkel. Als haar moeder heeft afgerekend, zegt de
groenteman: "Pak maar een handje nootjes!"
Tinne kijkt naar de nootjes, maar doet niets. Dan zegt de groenteman het nog een keer. Tinne doet
nog steeds niets. De groenteboer loopt naar de kist, pakt een hand vol nootjes en geeft ze aan
Tinne.
Buiten vraagt haar moeder: "Waarom pakte je die nootjes niet zelf?"
Tinne: "Omdat de groenteboer veel grotere handen heeft dan ik!"
Hanne vraagt aan oma: "Bent u nog steeds van ijzer?" Oma zegt: "Hoe kom je daar nu bij?"
Hanne: "Mijn papa vroeg gisteren of die oude tang nog eens langs kwam.
Polien zit op de bus te wachten.
Zegt de buschauffeur “Hé, ga eens van mijn bus af!”
Silke en Nyah lopen in een museum. ‘Nyah, moet je kijken wat een afgrijselijk schilderij!’ Waarop
Nyah zegt: ‘Silke, zet je bril op en kom voor die spiegel vandaan!’
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De oplossing van de woordzoeker
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GDPR
Privacyverklaring
Uw persoonsgegevens en die van uw kind worden verwerkt door Chiro Larum, Velveken 13, 2440 Geel.
Dat gebeurt in het kader van ons ledenbeheer, voor de organisatie van activiteiten, en om u op de hoogte
te houden van onze activiteiten. Meer info vindt u op https://www.chirolarum.be.
Lid worden van Chiro Larum betekent automatisch ook lid worden van Chirojeugd Vlaanderen. In het
kader van ledenbeheer en verzekering geven wij identificatie- en contactgegevens door aan ChirojeugdVlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, info@chiro.be. Meer info vindt u op
chiro.be/privacyverklaring.
Wilt u uw gegevens inzien, laten verbeteren of laten wissen, dan kunt u contact opnemen met de lokale
groep of met Chirojeugd Vlaanderen via de vermelde contactgegevens. Uw inzagerecht uitoefenen kan ook
via chiro.be/aanvraag-inzagerecht.

Foto’s op social media
Op regelmatige basis nemen wij in chiroverband foto's. Dit kan tijdens een zondag zijn, maar net zo goed op
weekend of op kamp. Omdat het wel fijn is om deze foto's te kunnen bewaren als herinnering aan een
leuke chirotijd, delen wij deze foto's graag via onze website, Facebookpagina en Instagram.
Het is dus mogelijk dat je dochter via deze weg op foto te zien is op internet. Graag hebben wij hier jullie
toestemming voor. Indien er niet gereageerd wordt op deze mededeling wordt er verwacht dat hiermee
akkoord gegaan wordt. Indien je liever niet hebt dat foto's van uw dochter publiekelijk worden gesteld, kan
je onderstaand strookje afgeven aan de leiding van uw dochter.
Vriendelijke groetjes,
de meisjesleiding.

________________________________________________________________________________

Ik, ouder van .......................................................................... (naam dochter) van
de pinkels / speelclub / kwiks / tippers / tiptiens / aspi's (omcirkel wat past) van Chiromeisjes Akspejo
Larum verklaar hierbij wel / niet akkoord te gaan dat er foto’s van mijn dochter op de Facebookpagina,
Instagram of website van Chiromeisjes Larum worden geplaatst.

...................................... (handtekening)
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