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Dominiek Savio Neerlinter
Kasteelstraat 3A 3350
Neerlinter

Alina Thomas: 04 96 81 13 05
Izzy Struyven: 04 93 99 90 83
Jasper Laermans: 04 92 62 71 49
Jarne Vanlaeken: 04 91 13 33 30
Jarick Lox: 04 94 90 93 34
Kasandra Seré: 04 71 53 41 45
Kaat Bouvin: 04 96 90 56 60

Kilian Medaer: 04 70 43 2283
Lisa Debord: 04 98 97 64 58
Lena Van Mullem: 04 83 73 22 38
Marie Wuestenberg: 04 94 69 41 03
Maxime Bellis: 04 97 64 01 50
Michiel Spiritus: 04 95 25 94 77
Roune Evraerts: 0494374703
Toon Gerrits: 04 56 12 62 71

ONZE GEGEVENS

Chirolokalen



AFDELINGEN

Ribbel

Speelclub

Rakwito

Keti

Aspi

1ste & 2de leerjaar

3de, 4de en 5de leerjaar

6de leerjaar,
1ste & 2de middelbaar

3de & 4de middelbaar

5de middelbaar



Als Chiro verkiezen wij een uniform! Zo vormen
we 1 grote bende! Wat houdt dit in?

Ribbels & Speelclub : dragen een rode Chiro T-shirt

Rakwito, Keti & Aspi : dragen een Chirohemd +
Chirorok/ -broek

Deze uniformen kunnen jullie aankopen bij de Banier.
Banier Leuven : J.P. Minckelersstraat 29, 3000 Leuven
Banier Hasselt : Vaartstraat 14, 3500 Hasselt

Vraag ook eens naar onze tweedehandskoffer!

CHIRO UNIFORM



INSCHRIJVEN
Via onderstaande l ink kan je je inschri jven voor het nieuwe Chiro jaar.

Schri j f  je  zo snel  mogel i jk  in!
-  Inschri jv ingsformul ier :  https:// forms.gle/g4mGKHPBUDunRqYcA
- Medische f iche ( invul len + bezorgen aan de le iding)
-  50 euro (storten op BE61 9731 8346 4117)

Hiermee betalen wi j :
-  De verzekering bi j  Chiro nat ionaal
-  Het 4-uurt je voor een heel  jaar .

Van zodra al le bovenstaande puntjes in orde z i jn ,  
is  ju l l ie  kapoen ingeschreven en verzekerd!



Wat moet je doen om van onze heerl i jke
gerechten te kunnen smul len? 

1) Plaats je bestel l ing v ia onderstaand
formul ier ten laatste 14 september:  
https:// forms.gle/t9Zs5C12ZpH1hL4EA 

2)  Duid aan of  je de gerechten zel f
komt halen (met mondmasker)  of  ze
l iever laat  brengen (pas bi j  bestel l ingen
vanaf 25 euro & enkel  in Opl inter ,
Neerl inter ,  Driesl inter ,  Wommersom en
Melkwezer)

3)  Geniet  van de heerl i jke maalt i jd!

Oh ja ,  a ls  j i j  de grootste bestel l ing
plaatst ,  win je een pracht ige bierkorf .
Deze kr i jg  je samen met je bestel l ing.
Laat het smaken!  Wi j  wensen jul l ie  een
f i jne bubbelavond toe!

Op zaterdag 19 september presenteren
wij: de zware bubbel avond!

Met leiders Jarick Lox (afgestudeerd in
slagerij/traiteur) en Izzy Struyven (Student
restaurant) ligt jullie avondmaal in goede handen,
want onze leidingsploeg kan jullie garanderen: die
mannen kunnen een pakske kokkerellen! 

Er is ook de mogelijkheid om een gepast flesje
wijn bij deze gerechten te kiezen! Deze wijn is
verkregen op Linterse bodem door wijnimport
Couvreur!



Corona & Chirozondagen
Binnen een bubbel moet je kind geen anderhalve meter afstand
houden. De activiteiten kunnen gewoon doorgaan met contact tussen
de deelnemers van 1 bubbel. Er wordt gespeeld, gegeten,.. binnen de
eigen bubbel en zonder contact met de andere bubbel(s).

We vragen aan leden +12 jaar om steeds een mondmasker aan te doen
totdat ze bij hun bubbel van zondagnamiddag zijn.

We vragen aan ouders om contact onderling bij het ophalen en afhalen
van de kinderen zoveel mogelijk te vermijden. Het dragen van een
mondmasker(op de parking) is vanaf 12 jaar verplicht voor én na de
chirowerking.

Iedereen wast of ontsmet zijn handen na aankomst op de lokalen, voor
het vieruurtje en na de activiteiten (de Chiro voorziet dit).

Niet ziek is op moment van deelname
 3 dagen voor deelname aan de chiro niet ziek geweest ( hoesten,
verstopte neus, koorts,diarree, keelpijn, moeilijk ademen – neemt
contact op met de huisarts en blijft indien nodig verplicht thuis.)
 Niet tot de risicogroep behoort

De bubbels
We zullen dit chirojaar werken met drie bubbels.
Bubbel 1: Ribbels + Speelclub
Bubbel 2: Rakwito's (6de leerjaar-2de middelbaar)
Bubbel 3: Keti's + Aspi's

Deelnamevoorwaarden
Iedereen is welkom op onze chiro! Ten minste als je kind:

Hoort je kind wel tot de risicogroep? Dan mag je kind komen mits jouw
toestemming, of als je een attest van de dokter hebt.

Laten we ons samen inzetten voor een tof én veilig chirojaar!



Ribbel
Startdag en

kennismakingsspelletjes!

Na maanden wachten kunnen we
EINDELIJK terug ravotten op de

Chiro. Als starter spelen we
vandaag ‘Het Grote Speelclub
Ganzenbordspel.’ Jullie nieuwe

leiding kijkt er alvast enorm naar uit
om jullie terug te zien!

De smurfen zitten in de
problemen, gelukkig gaan de

ribbels hun helpen in "Het grote
Smurfenspel"

We halen een echte chiroklassieker
van onder het stof vandaag! Een spel

met vlaggen, kampen, battles,
bommen, spionnen, generaals,

kapiteins, mineurs en nog veel meer.
Je raadt het al, we spelen stratego!

1 3 / 0 9 2 0 / 0 9 0 4 / 1 0

Speelclub

Rakwito

Keti

Aspi

2 7 / 0 9

We spelen gezelschapsspelen,
maar dit doen we niet zoals
gewoonlijk. We gaan voor

"Levende" gezelschapsspelen!

Trek je matrozenpak maar aan,
want we gaan varen op de zee
vandaag! Jullie zullen je boten

moeten verdedigen en de
andere doen zinken in een

levensgrote zeeslag! Spannend!!!

Vandaag gaan we kennismaking
spelletjes spelen en uit de oude

doos dus zeker komen is de
boodschap

Hoe vettiger, hoe prettiger! Breng alvast
je speelkleren mee want ze zullen zeker

niet proper blijven :)

Neem jullie gsm mee, vandaag
spelen we het groot snapchat

spel!

Vandaag gaan we op zoek naar de
Keti-Universalis!

Keti-weekend! We verzamelen
op vrijdag om 20u aan de Chiro
lokalen. Het eindigt op zondag

om 14u.
Wat moet je allemaal

meenemen?
Een matje, slaapzak, extra
kleren, kussen, veldbed is

aangeraden

Wij gaan kubben! Maar niet de
gewone versie, we gaan een stapje

verder en we spelen triple vikingkubb!!

Wij gaan vandaag al ons lokaal
pimpen zodat dit een echte thuis

voor jullie wordt dit jaar! Breng
dus zeker spulletjes mee  om het
lokaal een echt Aspi-kot te maken!

Zullen we zinken of drijven?
Vandaag bouwen we een vlot!

Vandaag spelen we zeeslag
extreme, bereidt jullie al maar

voor op een echte
indrukwekkende battle!

SEPTEMBER

Geen Chiro!
De leiding is
op weekend
om de rest

van het
Chirojaar
voor te

bereiden!



CHIROKAMP 2021
11/07/2021 tot 20/07/2020

Adres: 
Scouts Sint-Jan
Groenstraat 33, 9230
Wetteren



Surf naar : https://www.trooper.be/chironeerlinter
Wanneer je online een bestelling plaats, ga je naar bovenstaande website.
Zoek via deze link naar de site waar je je bestelling wilt plaatsen, klik hierop
en plaats je bestelling.Zo krijgen wij een deel van het bedrag zonder dat jij
er meer voor moet betalen. 

Geweldig toch? Enkele bekende site die jij via trooper kan gebruiken zijn:

Wil jij onze Chiro financieel steunen en
dat helemaal gratis? Dat kan!

Coolblue
Decathlon
Collishop
JBC
Ali-express
Bax-shop
Travelbird
Booking.com
ZEB

NMBS Europe
TakeAway.com
Walibi
Kréfel
en nog vele andere...


