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Beste ouders en (hopelijk nieuwe) leden 

We hebben er alweer een geweldig kamp opzitten en hopelijk was de rest van 

de vakantie nog even geslaagd! Het schooljaar is van start gegaan en dat wil 

zeggen dat we er ook in de chiro weer invliegen! 

De leiding kijkt met enorm veel enthousiasme uit naar het volgend chirojaar!  

Hopelijk zijn jullie er net zo klaar voor als wij! 

Speelse groetjes en tot op de startdag! ☺ 

Warre, Selina, Senne, Staf, Margaux, Suzie, Mies, Dore, Matthijs & Odiel 

 

 

 
De activiteiten gaan tweewekelijks door op zondag van 14u tot 17u aan onze 

chirolokalen naast de OC Kasteelwal te Voormezele. 

Achteraan in het boekje vind je de kalender tot het einde van 2020, vergeet die 

zeker niet ergens te bewaren. Wijzigingen van de kalender zullen tijdig gemeld 

worden via sms, e-mail of sociale media. De kalender en meer info kan je ook 

steeds terug vinden op onze website www.chirokameleon.com. 

Wat de kledij betreft, is een uniform bij onze zeker niet verplicht! De kinderen 

dragen best kleren die vuil mogen worden en tegen een stootje kunnen.  

We verkopen wel T-shirts (€15,00) en truien (€25,00) in verschillende maten 

met onze eigen bedrukking. Indien je een trui of T-shirt wenst kan je deze 

aankopen tijdens de startdag of vraag ernaar voor of na de activiteiten. 

Als je toch een chirorok of -broek wenst, kan je terecht in één van de 

chirowinkels “De Banier” (Kortrijk of Roeselare) of bestel het online via de 

website www.debanier.be.  

 

Bij vragen kun je altijd terecht bij iemand van de leiding of 

 CHIRO KAMELEON Voormezele  of  www.chirokameleon.com 

http://www.chirokameleon.com/
http://www.debanier.be/
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Voor een evenwichtige verdeling van de leden hebben we dit jaar de afdelingen 

een beetje anders ingedeeld:  

Sloebers ( 1e en 2e leerjaar) 

Speelclub ( 3e en 4e leerjaar) 

Rakwi’s (5e en 6e leerjaar, 1e middelbaar) 

Oudsten ( 2e, 3e, 4e en 5e middelbaar) 

We hebben alle geluk dat onze jeugdwerking kan doorgaan! Dat zal natuurlijk 

zijn met de nodige maatregelen die nu gelden. Dat wil zeggen dat we dezelfde 

regels zullen volgen als tijdens het chirokamp.

We vragen daarom aan alle ouders om verplicht (!) een mondmasker te dragen 

bij het brengen en afhalen van uw kind(eren) bij elke activiteit. Ook alle leden 

van +12 jaar worden verwacht dat ze een mondmasker aanhebben voor de start 

van de activiteiten. Ook wij als leiding zullen deze maatregelen volgen. 

Onze activiteiten mogen georganiseerd worden met bubbels van 50 personen. 

Concreet wil dat zeggen dat we dus voor de zekerheid met 2 bubbels zullen 

werken:  

- bubbel 1: sloebers + speelclub + rakwi’s + 7 leiders  

- bubbel 2: oudsten + 2 leiders 

Wegens Corona zal ‘belfort op stelten’ voor de oudsten op de markt van Ieper 

niet doorgaan…   

 

Wie ziek is blijft thuis!     
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We verwelkomen jullie naar jaarlijkse gewoonte op de eerste activiteit, een 

volledige dag spelplezier, van 9u tot 17u op zondag 20 september 2020. 

Zoals elk jaar gebruiken we een bepaald thema.  

Dit jaar is dat het thema ‘sprookjes’.  

We verwachten dan ook dat iedereen verkleed komt in dat thema!  

Dat hoeft zeker niets speciaal of nieuw te zijn (want de kinderen zullen hierin 

ook spelen), wees eens creatief en veras ons! 

Programma:  

9u00 – 10u00: inschrijving + verkoop Truien, T-shirts en embleempjes 

Wegens Corona zullen we de inschrijving een beetje anders organiseren:  

Ouders krijgen het inschrijvingsformulier aan het begin van de startdag mee 

naar huis om in te vullen en kunnen het bij het afhalen van hun kind(eren) of bij 

de volgende activiteit terug inleveren. Het inschrijvingsgeld ( €25,00 per kind)  

(en eventuele bedrag van aankoop trui (€25,00) of T-shirt (€15,00))  

vragen wij te betalen op het rekeningnummer BE63 7509 4834 4308 met 

vermelding: ‘inschrijving Chiro Kameleon + naam kind(eren)’ 

10u00 – 12u00: openingsspel thema sprookjes in 2 bubbels  

           + bekendmaking afdelingsleiders 

12u00 – 13u30: middagpauze + vrij spel 

13u30 – 17u: namiddag vol spel en plezier per afdeling met leiders 

 

✓ Benodigdheden: 

- verkleedkleren thema Sprookje 

- picknick voor ’s middags! 

- genaamtekende drinkfles!  

- (gezond) vieruurtje 

- Je ingekleurde kleurplaat (bubbel 1) 

- Mondmasker (bubbel 2) 

- Je volle enthousiasme!! ☺ 
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Dore Lepla 

Geboortedatum: 16/01/1999 

Studie: Kine - Gent 

Lievelingskleur: Groen 

Lievelingsliedje: DJ Jack Amai m’n Klak 

Favoriete spel: Waterspelletjes 

Leukste chiromoment: Toneeltjes voor het kampvuur 

De chiro vind ik…: Vrienden voor het leven 

 

Warre verstraete 

Geboortedatum: 09/04/2000  

Studie: Sociaal Werk - Gent 

Lievelingskleur: Geel 

Lievelingsliedje: 10 000 luchtballonnen – K3 

Favoriete spel: Vuile spelletjes 

Leukste chiromoment: Vuurkamp  

De chiro vind ik…: Ontspanning 
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Margaux Coppein 

Geboortedatum: 03/05/2000 

Studie: Toegepaste Architectuur - Brugge 

Lievelingskleur: Oranje 

Lievelingsliedje: It’s my life - Bon Jovi 

Favoriete spel: ne goeie kubb 

Leukste chiromoment: op tweedaagse met Wietje de kat 

De chiro vind ik…: Mijn favoriete hobby 

 

Matthijs Manhaeve 

Geboortedatum: 04/01/2001 

Studie: Ontwerp en productietechnologie - Gent 

Lievelingskleur: Zwart 

Lievelingsliedje: Used 

Favoriete spel: Voetbal 

Leukste chiromoment: 2-daagse als ousten 

De chiro vind ik…: Zeer leuk 

 

Mies Lepla 

Geboortedatum: 31/01/2001 

Studie: Lo en bewegingswetenschappen - Gent 

Lievelingskleur: Blauw  

Lievelingsliedje: Africa - Toto 

Favoriete spel: Keuzeactiviteit 

Leukste chiromoment: Toneeltjes aan het kampvuur 

De chiro vind ik…: ’t beste vant beste 
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Suzie Deceuninck 

Geboortedatum: 21/02/2001 

Studie: Orthopedagogie - Kortrijk 

Lievelingskleur: Roze 

Lievelingsliedje: alles van K3 

Favoriete spel: Tikker aan de paal 

Leukste chiromoment:  allemaal behalve de slechte 

De chiro vind ik…: Megacool 

 

Selina Sohier 

Geboortedatum: 12/03/2001 

Studie: Wellbeing- en vitaliteitsmanagement - Kortrijk 

Lievelingskleur: Appelblauwzeegroen 

Lievelingsliedje: Porselein - Like Me 

Favoriete spel: Keuzeactiviteit 

Leukste chiromoment:  laatste kampavond 

De chiro vind ik…: Fantastisch 

 

Senne cuvelier 

Geboortedatum: 26/04/2001 

Studie: Journalistiek - Gent 

Lievelingskleur: Zwart 

Lievelingsliedje: Joost Klein 3 - Joost  

Favoriete spel: Openingsspel 

Leukste chiromoment: samen rond het kampvuur 

De chiro vind ik…: heel erg leuk 
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Staf Verstraete 

Geboortedatum: 29/03/2002 

Studie: Houtbewerking - Ieper 

Lievelingskleur: Zwart 

Lievelingsliedje: Savage Love – Jawsh 685 x Jason Derulo 

Favoriete spel: Bosspel 

Leukste chiromoment: Vuurkamp 

De chiro vind ik…: Genieten 

 

 

Welkom nieuwe leider Odiel! 

Odiel Deceuninck 

Geboortedatum: 12/10/2003 

Studie: Technische houtbewerking - Ieper 

Lievelingskleur: Rood 

Lievelingsliedje: Jeruzalema – Master KG  

Favoriete spel: Teencatch met Noah 

Leukste chiromoment: Kampvuur op kamp 

De chiro vind ik…: Supertof 

 

 

Samen maken we er weer een 

onvoorSPELbaar jaar van !! 
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- 19/09 STREEKBIERDAG 

- 20/09 startdag 

- 04/10 CHIRO 

- 18/10 CHIRO 

- 31/10 Avondactiviteit ‘Halloween’ 

- 08/10 Sint-Maartensfeestje 

- 13/11 CUBA LIBRE  

- 15/11 CHIRO 

- 29/11 CHIRO 

- 13/12 CHIRO
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