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Liefste Rif-Raffertjes,
Na een onverwacht jaar maar natuurlijk ook het onvergetelijk kamp is het
nieuwe Chirojaar eindelijk begonnen!
Hopelijk zijn jullie allemaal blij met de nieuwe leiding en staan jullie in de
startblokken.
De startdag is alvast achter de rug waar we uiteraard konden genieten
van een uitgebreid 4uurtje gemaakt door onze creatieve VB’s en
kookploeg. We willen hen hiervoor in de bloemetjes zetten met een
welverdiende dank u wel.
Voor de nieuwtjes vergeet niet elke zondag 1euro mee te brengen voor
het 4 uurtje.
Het nieuwe jaarthema is onvoorspelbaar maar onvoorspelbaar hoeft niet
alleen vanuit een crisis te komen.
Dit jaar vieren we het onvoorspelbare om wat het is!
Om eens zot te doen en nieuwe dingen te ontdekken.
Om ons 2020 om meer dan 1 rede te herinneren.
De beste herinneringen uit je Chirojaren zijn immers de meest
onvoorspelbare.
In Chiro Kokejane verwelkomen we iedereen met open armen dus neem
gerust jullie vriendjes en vriendinnetjes mee naar de Chirozondagen, want
daar wordt zorgeloos gespeeld en iedereen kan zichzelf zijn.
Ben je benieuwd?
Naar wat jullie leiding in petto heeft, de verjaardagen van alle RifRaffertjes, de Chiro kalender, wist je datjes en nog veel meer.
Veel lieve groetjes
Van de leiding
Popo , Zoé , Noor ,Wout , Roos ,Niel, Lars, Sterre, Sien, Britt , Seba ,
Kaelan

Allerliefste Mini’s,
Wij zijn echt superblij dat
wij dit jaar jullie leiding
mogen zijn!!!

We kijken er heel hard naar
uit om samen heel veel leuke
spelletjes te spelen en jullie
(onze) Chiro echt te laten
kennen!
Hopelijk hebben jullie er ook
zoveel zin in???

Tot zondag!
Veel liefs,
Popo en Zoé

Allerliefste Speelclubbertjes
Maak alvast een plekje vrij in jullie
speelagenda, want het Chirojaar is
begonnen.
Wij, jullie nieuwe leiding staan alvast in de
startblokken om er een knettergek jaar van
te maken samen met jullie en voor jullie .
Hopelijke hebben jullie er ook evenveel zin
in !
De allerliefste groetjes van Noor en Wout

Tito's

We gaan er een
spetterend jaar van
maken!
Groetjes
Sterre & Lars

Liefste Keti’s
Wij zijn helemaal klaar voor dit jaar!
MAAAARRRR
We geven jullie 1 tip
Sla elke chirozondag goed op in jullie geheugen, want dit gaat jullie
sowieso kunnen helpen op ons MEGALEUK chirokamp!
Wij hebben er zin in!
Kusjes en knuffels
Britt en Sien

Aspi zijn is…
• … De oudsten zijn
• … Verantwoordelijk zijn t.o.v. de rest van de leden
• … jezelf voorbereiden op leiding zijn
• … weten dat bovenstaande stellingen 90% van de tijd
bullshit is en ge nog voor de laatste keer lid zult zijn dus
geniet ervan
• … rijk worden doorheen het jaar
• … Baas.
• … nog beter omda wij u leiding zijn
• … iets waar ge nog veel over zult leren dees jaar, dus zorgt
da ge aanwezig zijt tamzakke ;)

Beste aspi-jaar ooit

Ziede da? Das
ons doel
mannekes, Vasy!

KOM IETS MEER TE WETEN OVER DE LEIDING
Mini’s
Zoé
Sociaal werk @Odisee
Brussel
0474556986

Tito’s
Sterre
Kinésitherapie
@KuLeuven
0475813863

Popo ( Hoofdleiding)
Verpleegkunde @HoGent
0471688288

Lars ( Hoofdleiding)
Handelswetenschappe
n @UGent
0492827457

Speelclub
Wout
Crossmedia @Artevelde
Gent
0468137227

Keti’s
Sien
Orthopedagogie
@KDG Antwerpen
0487239585

Noor
Jeugd- en gehandicaptenzorg
@volwassenonderwijs
Brussel
0478433597

Britt
Geneeskunde @VUB
0476032155

Rakwi’s
Niel
Elektriciteit @Lier
0476258268
Roos
Voedings – en dieetkunde
@HoGent
0475813845

Aspi’s
Kaelan
Sociaal werk
@Odisee Brussel
0493523470
Seba
Kinésitherapie
@KuLeuven
0470510892

Kalender
Halloweentocht – 31/10 (enkel voor mini’s en speelclub)

Zondag 1/11: GEEN Chiro
Ps.; voor belangrijke data’s, hou zeker onze fb-groep in
de gaten!

Wist je dat…
… we enorm blij waren dat ons Chirokamp is kunnen doorgaan
… en we er dus ook dubbel zo hard van genoten hebben
… we nu al uitkijken naar het volgende kamp!
… de startdag een enorm succes was!
… het thema van dit Chirojaar “onvoorspelbaar” is
… de leiding ervoor gaat zorgen dat de leden een onvoorspelbaar leuk jaar
zullen beleven
… de leiding heel veel zin heeft in dit nieuwe Chirojaar
… wij de kleinste maar gezelligste Chiro zijn van Herne en omstreken!
… je hier vrienden voor het leven maakt
… corona ons niet klein zal krijgen!
… de kookploeg voor een heerlijk en heel onvoorspelbaar vieruurtje hebben
gezorgd op de startdag

Met deze 3 chiroklassiekers ben je helemaal klaar voor het nieuwe
chirojaar!

En we zijn van chiro rif-raf
En we zijn van chiro rif-raf
dat zit ons in het bloed en we gaan er om ons boontje
dat is hoe dat het moet
en we zijn van chiro rif raf dat zit ons in het bloed
maar 1 ding moet je weten
we doen’t gelijk als’t moet
Mini’s
Speelclub
Kwiks/ Rakkers
Tippers/ Toppers
Tiptiens/ Kerels
Aspi’s
Leiding
Dat zijn we allemaal 2x

Ik blijf in chiro geloven
Ik blijf in chiro geloven
en ik stuur een ballon naar boven
want ‘t is het teken, ‘t is het verhaal
van kind’ren dat ik je zing
de chiro, een uitdaging

Bivaklied
Leven op het ritme van de wind en van de zon
zingen op de melodie van bos en beek en bron
slapen met getrommel van de regen op het dak
ontwaken met de morgend ja we zijn weer op bivak
Ieder die ons ziet kijkt raar
wat niet kan dat wordt hier waar
vreemd wordt vriend en klein is groot
in onze ploeg valt geen één uit de boot
Trek ermee op uit, breek grenzen open
samenspel wordt teken om te hopen
iedereen doet mee en blijft niet staan
een nieuwe wereld roept om door te gaan.

LACHEN, GIEREN, BRULLEN!
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Spelletjes

Praktische informatie
Minimumleeftijd: elk kind geboren in 2014 of vroeger mag zich inschrijven bij Chiro
Rif-Raf Kokejane.
Inschrijvingsgeld: een chiro-werking kost geld, vandaar dat ook wij lidgeld moeten
vragen. Het grootste deel hiervan gaat naar de verzekering (€12), ook krijgt u bij het
inschrijven €5 korting op ons Pastafestijn. Het overige deel (€18) gaat naar activiteiten
en de aankoop van spelmateriaal. Wij kiezen er resoluut voor om het lidgeld zo laag
mogelijk te houden zodat iedereen kan genieten van onze chiro-werking.

Online inschrijven doe je zo!
Dit jaar kan je enkel online inschrijven. Dit is zowel voor jullie als voor ons nieuw,
daarom leggen we hieronder de procedure uit.
Inschrijven doe je in 2 stappen*:
Inschrijvingsformulier invullen (1 formulier per kind)
Scan de QR-code hiernaast of surf naar onderstaande link en vul
het Google Formulier in. (vergeet niet op verzenden te klikken 😉)
https://forms.gle/Bw7oSx8zq1deNJzW9
Lidgeld overschrijven
Schrijf €35 (per kind) over op onze chirorekening: BE88 7340 0005 1741 met de
vermelding: 'INSCHRIJVING + NAAM KIND'.
*De inschrijving is pas definitief wanneer wij zowel het lidgeld als het ingevulde inschrijvingsformulier
hebben ontvangen.

Nog vragen over onze chiro-werking?
e-mail: info@chirokokejane.be
0471 68 82 88 - Pauline (hoofdleiding)
0492 82 74 57 - Lars (hoofdleiding)
0486 42 67 80 - Nele (volwassen begeleiding)

Check regelmatig onze website voor
informatie over onze activiteiten!
www.chirokokejane.be

Bezoek zeker eens onze website of
facebookpagina! Je vindt er
informatie, foto’s, kalender,...

www.chirokokejane.be
Facebook: Chiro Rif Raf Kokejane

