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Sint Martinus 
 

 

Chirojongens Retie 
O’ze Mette 

 

Infofolder 2022-2023 
 
 

 

Beste ouders/leden 
 

Bij de start van een nieuw chirojaar willen we jullie graag uitgebreid 

informeren over onze chirowerking.  
 

Wij, de leiding, vinden het belangrijk dat jullie ten alle tijde op de 

hoogte worden gehouden van het ganse chirogebeuren. In deze 

folder vind je allerlei informatie terug over onze chiro en onze 

verschillende activiteiten. Deze info is eveneens terug te vinden op 

onze website www.chiroretie.be  

Volg zeker ook onze facebookpagina om op de hoogte te blijven van 

de laatste nieuwtjes! 
 

Als er nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet om één van de 

leiders te contacteren. Wij staan altijd open voor suggesties en 

luisteren graag naar uw mening. 
 

Tibo Snoeckx 

 Groepsleider Chirojongens Retie 
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» Leiding 

 

Onze leidingsploeg is dit jaar 

helemaal veranderd. Er zijn 

8 leiders gestopt en er 

komen 7 nieuwe leiders bij. 

Contactgegevens van alle 

leiders vindt u op de laatste 

pagina van deze infofolder 

en op onze website. 

» Afdelingen 
 

De chiro is voor alle jongens vanaf het eerste leerjaar. Het is  de 

ideale oplossing voor het opvullen van die zondag waarop je je 

wel eens durft vervelen. 

De verschillende afdelingen zijn samengesteld op leeftijd. Bij 

elke afdeling staan twee of drie leiders. Zij zorgen elke week 

voor een tof spelprogramma zodat alle leden zich rot amuseren. 

De sloebers zijn de jongens van het 1e & 2e leerjaar. Tot de 

speelclub behoren de jongens van het 3e & 4e leerjaar. Rakkers 

zijn jongens van het 5e & 6e leerjaar. De toppers zitten reeds in 

het 1e & 2e middelbaar. Wie in het 3e & 4e middelbaar zit, 

behoort tot de kerels. Onze oudste afdeling, de aspi’s, zijn 

studenten van het 5e & 6e middelbaar en durven de leiding al 

wel eens bijstaan. 

http://www.chiroretie.be/


 
 

» Uniform 
 

Vanaf de rakkers vragen we 

om een uniform te dragen bij 

de formatie (de opening van 

de chirozondag). Ons uniform 

bestaat uit een beige short, 

een rode chiro t-shirt, een 

blauw chirohemd of een rode 

chirotrui. Je kan deze spullen 

kopen in de chirowinkel 'De 

Banier' in de Sint 

Antoniusstraat in Turnhout. 

De rode chirotrui (25 euro) 

kan je doorheen het jaar bij de 

leiders kopen. Er zijn steeds 

truien in stock! 

 
» Reservekleren 

 

We zouden ook willen vragen 

aan de ouders om elke zondag 

reservekledij mee te geven 

met hun zoon. Het is immers 

niet de bedoeling dat de leden 

hun uniform wekelijks vuil 

maken. Gelieve hier rekening 

mee te houden! 

 

 

 
» Lidgeld 

 

Het lidgeld voor het chirojaar ’22-‘23 bedraagt 

€ 35. In dit bedrag zit ook een bijdrage voor 

de verzekering. Na betaling van het lidgeld is 

het lid verzekerd bij Chiro Nationaal. Het 

lidgeld dient pas betaald te worden nadat het 

lid drie weken ‘geprobeerd’ heeft. Wij vragen 

om het lidgeld dan over te schrijven op ons 

rekeningnummer met vermelding van naam + 

afdeling. Nieuwe leden kunnen vanaf dit jaar 

inschrijven en de nodige gegevens invullen 

door gebruik te maken van de QR-code op 

deze pagina  
 

» Rekeningnummer 
 

Wij hebben uiteraard ook een rekeningnummer 

waarop betalingen kunnen gebeuren zoals het 

lidgeld, inschrijvingen kamp, teerfeest...   

Ons rekeningnummer is BE55 7875 2863 8744 

 
 

 
» Chirozondag 

 

Een chironamiddag gaat door op zondag. Het startuur is 

14.00u maar je bent al welkom vanaf 13.45u. Om 14.00u 

houden we een formatie. We gaan dan met z'n allen - vanaf 

de rakkers in verzorgd uniform - bij elkaar staan in een 

rechthoek, roepen de afdelingskreet en zingen een liedje. De 

groepsleider vertelt ook de laatste nieuwtjes. Het einde van 

een chironamiddag is niet altijd en niet voor iedereen 

hetzelfde. Deze uren worden ook aangepast naargelang het 

zomeruur of winteruur is. 

» Zomer- & Winteruur 

Hieronder een handig overzicht van de einduren van een 

chirozondag per afdeling. 

 

 

 Zomeruur 
[Vanaf laatste zondag 

van maart] 

Winteruur 
[Vanaf laatste zondag 

oktober] 

Sloebers 17:30u 17:00u 

Speelclub 17:30u 17:00u 

Rakkers 18:00u 17:30u 

Toppers 18:00u 17:30u 

Kerels 18:30u 18:00u 

Aspi’s 18:30u 18:00u 

 



 
 

» Locatie chiro 
 

De lokalen van onze chiro zijn gelegen in 't Geenend. Elke afdeling heeft zijn eigen lokaal. De lokalen van de 

vier jongste afdelingen (sloebers, speelclub, rakkers en toppers) bevinden zich op het gelijkvloers. De lokalen 

van de kerels, aspiranten en het leiderslokaal zijn op de verdieping. Rondom onze lokalen hebben we een 

verhard plein, een groot grasveld en een hele hoop bossen. Plezier verzekerd! 

 

» Eten en drinken 
 

Plezier maken vraagt 
ook energie. Daarom 
houden we elke 
namiddag even een 
vieruutje om dit terug 
aan te vullen. Leden 
dienen zelf een snack 
en een drankje mee te 
brengen. Water kan 
steeds bijgevuld 
worden aan onze 
kraantjes. 

» Kamp & Weekend 
 

We gaan elk jaar op kamp. Dit is 

zeker en vast het hoogtepunt van 

het chirojaar. Waar we op kamp 

gaan, houden we nog even 

geheim. Je mag er zeker van zijn 

dat het ook dit jaar een mooie 

kampweide is. Alle afdelingen gaan 

ook één keer per chirojaar op 

weekend. We zien dit een beetje 

als voorbereiding op het bivak. Het 

is altijd een hele belevenis om met 

je afdeling op weekend te zijn. De 

juiste datum hiervoor wordt door 

de leiders van je afdeling nog 

meegedeeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

» Oudercomité 
 

We hebben ook een oudercomité, overkoepelend voor de jongens- en de meisjeschiro. Zij 

helpen ons doorheen het ganse jaar met allerlei praktische en organisatorische zaken. Op 

deze manier wordt onze werking ondersteund. Heb je zin om als losse vrijwilliger of vast 

mee te draaien, geef dan best een seintje aan de groepsleider. Enkele taken van het 

oudercomité zijn: ondersteuning van fuiven, herstelling aan de lokalen, kampen mee 

opbouwen & afbreken, helpen op de bezoekdag, bouwkermis, … 



» VB 
 

Onze volwassen begeleider komt wekelijks naar onze leidingskring, gaat mee op 

kampvoorbereiding en op bivak. Hij ondersteunt onze leidingsploeg daar waar het 

nodig is en geeft nuttige tips. De naam van onze VB is Jens Smets. Als je vragen hebt 

of je mening eens kwijt wilt, kan je hem bereiken op het nummer 0474 35 27 71. Of 

via het mail-adres: jenssmets@gmail.com. 

 

 

» Evenementen 
 

Een aantal keren per jaar organiseren wij ook activiteiten. Sommige dienen 

om geld in kas te krijgen, andere zijn pure fun. 

Hieronder zie je een klein overzicht: 
 

▪ September: teerfeest 
▪ Oktober: chirobal 

▪ November: Chiromis 

▪ Februari - maart: Boem 

▪ April: Aspifuif - Bouwkermis 

▪ Juli: Kamp 

 
 

»Wawasda?!  

Dit jaar zal onze jaarlijkse quiz, Wawasda?, doorgaan op 7 oktober. Verdere informatie zal zeker 

nog gecommuniceerd worden via facebook of andere kanalen.  Voor deze quiz kan je een groep 

inschrijven via volgend e-mailadres: wawasda@chiroretie.be 



» Kalender werkjaar ’22-‘23 
 

  Datum  Info 

04 September Afscheid: Er wordt afscheid genomen van de leiders die 
stoppen. 

11 September Geen chiro: We houden een weekje geen chiro wegens Retie 
kermis. 

18 September Wervingsdag & overgang: Op deze speciale zondag nodigen we 
weer iedereen uit om met onze chiro kennis te maken en met ons 
mee te spelen. De oudste leden van elke afdeling gaan deze dag 
over naar een hogere afdeling. 

7 Oktober   Wawasda? een uitdagende kwis voor iedereen!  

8 Oktober Chirobal - jeugdfuif 

9 Oktober   Geen chiro 

13 November Sinte Mette feestje op de chiro 

20 November Christus Koning – chiroviering(start 13 uur in de kerk) 

4 December Sinterklaasfeestje: Sinterklaas is weer in’t land en dit vieren de 
jongste afdelingen op de meisjeschiro 

18 
 

December Kerstfeestje : Na de Sint komt de Kerstman. Ook hiervoor houden 
we een feestje. Iedereen krijgt een leuk cadeautje. 

25 December Geen chiro wegens Kerstdagen 

 
 

 
 

 

8 
 

Januari 
 

1e chirozondag in het nieuwe jaar 

4 
 

Maart 
 

Boem 55: De leden en leiders brengen weer hun allerbeste acteer- 
en danstalenten op de planken. Amusement van het hoogste niveau 
!!! 

5 
 

Maart 
 

Boem 55: De leden en leiders brengen weer hun allerbeste acteer- 
en danstalenten op de planken. Amusement van het hoogste niveau 
!!! 

18 
 

Maart 
 

Aspifuif ’22: De aspi’s organiseren hun jaarlijkse aspifuif. 

19 
 

Maart 
 

Geen chiro wegens Retie jaarmarkt. 

28 
 

April 
 

Bouwkermis ’22: Afterwork en zettersprijskamp 

29 
 

April 
 

Bouwkermis ’22: Jeugdfuif 

30 
 

April 
 

Bouwkermis ’22: Familiedag 

10 
 

Juli 
 

Kamp ’22: De oudste afdelingen vertrekken op jaarlijks kamp 

13 
 

Juli 
 

Kamp ’22: De sloebers en speelclub vertrekken ook op kamp 

20 
 

Juli 
 

Kamp ’22: We komen terug van ons jaarlijks kamp. 
 

 
» De data op deze kalender kunnen nog wijzigen. Het is dus zeker aan te raden om uw brievenbus en de 

website in ’t oog te houden! 



 

» Leidingsverdeling 
 

 

 

Sloebers 

Sem Leenaers - Raapstraat 8 – 2470 Retie – 
0468 27 96 06 – semleenaers@telenet.be 

Warre Maes - klinkersbos 5 - 2470 Retie 
- warre2003@gmail.com -0473/0589019 

Niel Debie - Sint-Martinusstraat 53 - 
2470 Retie – 0470 057948 -
niel.debie@icloud.com 

  Xander Smeets - Bloemstraat 8 – 2470  
Retie – 0479 823736 -    
xandersmeets3@gmail.com 

 

 

Speelclub 

Jules De Vrij - Bosend 11 - 2470 Retie -    
0484 86 39 67 – jules.devrij@gmail.com 

Brikke Dijckmans – Fluiterstraat 3 - 2470 
Retie – 0468 279659 -
brikkedijkcmans@hotmail.com 

Tuur Van Hoeck - Hesstraat 1- 2470 Retie – 
0496171574- tuurvanhoeck@hotmail.com 

 

 

Rakkers 

Emiel Verstraelen - Boesdijk 16 - 2470 
Retie- 0474 621819 
emielverstraelen2002@gmail.com- 

Angelo Moreels - Oude Arendonksebaan 
64 - 2470 Retie – 0493 96 53 95 – 
angelo_moreels@hotmail.com 

Seth Meulemans - Pontfort 62 – 2470 
Retie – 0468 43 04 05 – 
sethmeule@icloud.com 

 

Toppers 

Lowie Vergoosen: Driesstraat 1- 2470 Retie- 
0472 506862- Lowievergoosen@gmail.com  

Jakke Geudens - Kerkhofstraat 9 – 2470 
Retie – 0471/891021 – 
geudensjakke@icloud.com 

Grobbe Nys - Berg 70 – 2470 Retie – 0477 214998-
Grobbenys@icloud.com 

 

Kerels 

Seppe Maes - Klinkersbos 5- 2470 Retie- 
0474/476233- seppemaes2@gmail.com- 

Jeff Borgmans: Moerenstraat 37 – 2370 
Arendonk- 0478 74.34.86 – 
Jeffborgmans2001@gmail.com 

 

Aspi’s 

Tibo Snoeckx - Hodonk 100 – 2470 
Retie – 0471 391327 – 
Tibo.snoeckx@hotmail.be 

Brent Meulemans - Hodonk 97 - 2470 Retie 
0471 374733 - brent.meule@hotmail.com 
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