
 

Hallo leden en ouders!  

Het begin van een nieuw schooljaar betekent ook het begin van 

een nieuw chirojaar! Het belooft weer een fantastisch jaar te 

worden vol leuke activiteiten! 

Lidgeld 

We vragen jullie om 45 euro lidgeld te betalen voor zaterdag 12 

oktober. Dat geld zal gebruikt worden voor de verzekering, het 

organiseren van activiteiten, aankopen van spelmateriaal en 

algemene kosten zoals verwarming, water, elektriciteit... Dit kan 

gestort worden op ons rekeningnummer BE02 7795 9746 2440 met de vermelding ‘naam van 

het kind, de afdeling en Chirojaar 2020-2021’. Mocht het een probleem vormen om het lidgeld 

tijdig te betalen, mag je dit laten weten tijdens een activiteit of via een sms aan Viktor 

Verschaeren (0499/77.50.23). Samen kunnen we dan zoeken naar een oplossing. 

Wij aanvaarden GEEN cash geld, enkel via overschrijving! 

Wat er doorheen het jaar precies op het programma staat, komen jullie te weten via de 

kalender op onze website ( www.chirojiblooi.be ). Hierin staat alle nodige informatie over de 

activiteiten. Omwille van de coronamaatregelen zullen de uren en data van de activiteiten 

aangepast worden, hou onze media in de gaten! Als je minstens 5 keer aanwezig bent op de 

activiteiten doorheen het werkjaar, mag je deelnemen aan het bivak. Dat zal dit jaar doorgaan 

in Sprimont. !AANDACHT! Vanaf dit chirojaar zal het bivak op een ander moment vallen, 

namelijk: 21-30 juli. 

Uniform 

Van Ribbels verwachten wij echter niet dat zij dit onmiddellijk aankopen. Wij vragen enkel dat 

zij na enige tijd een Chiro JIB Looi-T-shirt aankopen (10 euro). Dit bevordert immers ook de 

herkenbaarheid van onze leden. Wij verkopen tweedehandsuniformen aan een verminderde 

prijs. Heb je interesse? De beschikbare kledingstukken en maten kan je bekijken bij de leiding 

voor of na de activiteit op zaterdag in het leidingslokaal! Heb je thuis nog een oude rok, broek 

of andere Chiro-kledij liggen en kunnen deze nog verder dienst doen voor iemand anders? 

Breng deze dan binnen bij de leiding en maak andere Chirovriendjes ook gelukkig!! Op die 

manier dragen wij als Chiro een steentje bij aan het milieu. Chirocycle, doe je mee?? 

Op de site en onze facebookpagina zullen ook regelmatig foto’s verschijnen van de activiteiten. 

Af en toe eens een kijkje nemen loont dus zeker de moeite! Als je liever niet hebt dat we foto’s 

van je zoon/dochter op onze sociale media plaatsen, laat dit dan even weten aan de 

groepsleiding. 

http://www.chirojiblooi.be/


Elk drankje kost €0,70 en wordt elke activiteit bijgehouden. Op het einde van het jaar krijgt u 

de rekening, en dit bedrag dient zo snel mogelijk betaald te worden via overschrijving. Dus wij 

gebruiken geen drankkaarten meer. 

Hieronder vinden jullie de leidingsverdeling van dit nieuwe chirojaar. Elke afdeling heeft een 

eigen leidster/leider die verantwoordelijk is voor de groep, de afdelingsverantwoordelijke. Met 

vragen en opmerkingen kan je steeds bij hem/haar terecht.  

Ribbels :   
● Charlotte Camps; 0498/92 20 29 
● Kaat Karremans 
● Aron Schulpé 
● Delphine Camps 
● Helena Gepts 
● Toon Lemmens 
● Rowan Van Gelder 
 
Speelclubs: 
● Mattias Bertels; 0475/30 74 14 
● Tijs Geerits 
● Hannah Verschaeren 
● Seppe Wouters 
● Jarne Gilis 
● Tuur Troonbeeckx 
● Wout Verjans 
● Olivia Cuypers 
 
Rakwi’s: 
● Daan Rodiers; 0479/69 47 78 
● Ben Cuypers 
● Robbe Verjans 
● Dries Wouters 
● Tuur Geerits 
● Marthe Vandepaer 
● Lore Peys 
Tito’s: 
● Alexander Vaneerdewegh; 0491/87 33 32 
● Lennert Neuts 
● Liene Coomans 
● Kobe De Wit 
Keti’s: 
● Viktor Verschaeren; 0499/77 50 23 
● Maxine Van Loo 
● Laure Jans 

 
 



Groepsleiding 

● Mattias Bertels; Hommelbeek 29, 3980 Tessenderlo; 0475/30.74.14 

● Aron Schulpé; Engelendries 18, 3980 Tessenderlo; 0495/72.63.24 

Mail : groepsleiding@chirojiblooi.be 

 

Groetjes 

De leidingsploeg van Chiro JIB Looi! 

 


