Algemeen informatieboekje 2018-2019

1.

Voorwoord

Hey beste ouders en leden
Welkom in het nieuwe werkingsjaar dat, zoals elk jaar, vol zit
met geweldige Chirozondagen. Zoals altijd zijn er ook nog
enkele dingen die belangrijk om te weten zijn. Sommigen van
jullie zullen dit al wel weten, voor anderen is dit nieuw.
In dit boekje geven wij graag extra uitleg over alles wat je
moet weten dit Chirojaar. Als je verder toch nog vragen hebt,
kan je altijd terecht bij de afdelingsleiding van je zoon of
dochter, bij de groepsleiding, bij onze Volwassen Begeleiding of
via mail op info@chirobloemendaal.be.

Tot zondag!
Sebastian, Lisa, Dorien, Silke, Pam, Arne, Lauren, Ruben,
Dries, Nick, Emma, Charlotte, Joey, Emelie, Joeri, Joy, Emilie,
Nathalie, Anke, Kim, Steven en Greet

2.

Jaarthema: ça va?!

'Ça va?!' gaat over de avonturen van Eenhoorn,
maar stiekem ook over de avonturen van elk van
ons! Eenhoorn is op het eerste gezicht een
gewone eenhoorn. Eigenlijk is dat ook echt zo, maar als
Eenhoorn in de spiegel kijkt, zou je weleens jezelf kunnen zien.
Of iemand anders van je groep!
Eenhoorn maakt dit jaar (2018-2019) een hele hoop mee.
- Ça va?
- Ça va. Ça va?
- Ça va.

Een jaarthema 'Ça va?!' - waarom eigenlijk?
'Ça va?' is een vraag die heel makkelijk gesteld wordt. Denk
maar aan het moment dat je aankomt in de Chiro. Het is bijna
een begroeting geworden. Maar daardoor is de betekenis van
de vraag wat ondergesneeuwd. Want eerlijk, hoe vaak krijg je
een écht antwoord? Bijna nooit! En dat is jammer.
We zijn met zo’n 100 000 in de Chiro! Dat is veel, erg veel.
Iedereen heeft een eigen verhaal op zak. De ene wordt blij van
een hond te zien, de andere als het eindelijk zondag is. De ene
wordt triest als hij thuis ruzie heeft, de andere omdat ze een
spel verloren heeft. Iedereen voelt andere dingen. En soms is
het niet gemakkelijk om daarover te praten. We willen dat de
Chiro een plek kan zijn waar iedereen zich goed kan voelen en
met zijn of haar verhaal terechtkan. Niet eenvoudig! Maar als
we allemaal ons best doen, dan zal dat zeker al iets beter
lukken dan dat vandaag het geval is.
Moeten we daarom elke zondagmiddag beginnen met een
rondje ‘Hoe voel je je?’. En zware babbels doen? Nee, zeker
niet! Als we ons best doen om ervoor te zorgen dat wie
iets wil zeggen het kan zeggen, zijn we al een hele stap verder.
En hoe doe je dat dan wel? Ook niet eenvoudig! Maar soms kan
echt gemeend vragen 'Hé, hoe gaat het met je?' al meer dan
genoeg zijn. Of ervoor zorgen dat iemand in de Chiro even al
zijn of haar zorgen kan vergeten. Allemaal dingen die eigenlijk
héél vanzelfsprekend klinken en niet zo moeilijk zijn. Maar we
mogen het vooral niet vergeten.
Daarom dus!

3. Woordje van onze Veebee en externe
groepsleiding

Hallo iedereen,

Ik ben Greet, mama van Charlotte (nu
een speelclubje). Ik zal vanaf dit jaar
Steven versterken als veebee.
Ik ben geboren en getogen in Schoten en
heb hier ook vele chirojaren
doorgebracht.
De eerste 6 jaren in ons eigen
Bloemendaal en vanaf Tito tem leiding in
Chiro Antoontje op de Deuzeld.
Onze fantastische leidingsploeg werkt
zich elk jaar uit de naad om onze kindjes
elke zondag een topdag te bezorgen en
ik zal er mee voor zorgen dat ze dit
kunnen blijven doen. Zowel op
administratief als organisatorisch vlak
alsook als een extra steun om hun
grieven te ventileren. Samen met hen en
mijn mede veebee wil ik er een super
jaar van maken.

Groetjes
Greet

Hallo chiro fans.
Ik ben sinds vorig jaar VeeBee. Al
mijn chirotijd bracht ik door in onze
Chiro Bloemendaal. Eerst als lid en
daarna 4 jaar als leiding. Sinds mijn
dochter erbij is, sta ik terug mee op
de barricaden. Bij het verbouwen
van de lokalen, het feestweekend,
het chirokamp,….als ik kon, was ik
er. Om jullie kindjes fantastische
zondagen, weekenden en kampen
te bezorgen draait de leiding
constant overuren. Door mij te
engageren als veebee hoop ik nog
een steentje meer bij te dragen en
de werkdruk bij de leiding een
beetje te verminderen door ze te
steunen in de praktische
beslommeringen. Samen met de
hele ploeg maken we er uiteraard
weer een geweldig jaar van zodat
uw kinderen u zondagavond
kunnen bombarderen met de
plezantste en meest heroïsche
verhalen over hun
chirobelevenissen.
Steven

Hey iedereen
Sommigen onder jullie kennen mij al
wel. Ik heb mijn leven lang in Chiro
Bloemendaal gezeten: eerst als lid,
dan 3 jaar als leiding waarvan 1 jaar
als groepsleiding en de laatste 3
jaren als enthousiaste oud-leidster
en materiaalleiding op kamp.
Aan deze prachtige chirocarrière
mag ik nu het taakje van externe
groepsleiding toevoegen. Externe
groepsleiding, wat voor een beest is
dat? Vooral een gemotiveerd en
ondersteunend beest! Ik geef geen
leiding aan de kindjes, maar maak
wel deel uit van de leidingsploeg. Ik
wil dit jaar samen met Silke als
groepsleiding de leiding
ondersteunen, een aanspreekpunt
voor ouders zijn en taken achter én
voor de schermen uitvoeren om
ervoor te zorgen dat dit jaar op
rolletjes loopt.
En verder? Weer heel veel plezier
maken op de plek waar ik mij al
jaren zo thuis voel.
Kusjes
Kim

4.

Hoe ziet een zondag eruit?

-

De leden worden vanaf 13.45 uur ontvangen op de Chiro en moeten
aanwezig zijn om 14.00 uur, dan start de opening.

-

Alle leden zijn tijdens deze opening in volledig uniform gekleed (zie:
uniform). Kapoenen en speelclub moeten alleen het oranje sjaaltje
dragen.

-

Om 16.00 uur kunnen de leden hun 4-uurtje opeten; neem dus zeker
een tussendoortje en een drankje mee. Er is ook frisdrank verkrijgbaar
op de Chiro voor €0,80. Steek het tussendoortje en drankje liefst in
een brooddoos en drinkbus (zie: afvalbeleid).

-

Het einde van de chiro is voor Kapoenen, Speelclubs en Rakwi’s om
18.00 uur. Voor de Tito’s, Keti’s en Aspi’s is dit om 19.00 uur.

5.

Afvalbeleid

Steek het 4-uurtje van uw kind(eren) liefst in een brooddoos en drinkbus,
zo voorkomen we een berg afval. We geven ook alle verpakkingen en
flesjes die ze leeg maken terug mee naar huis. Dat bespaart ons echt een
grote hoeveelheid afval.

6.
-

Prijzen

Lidgeld:
Het lidgeld bedraagt €50. Wij beseffen natuurlijk dat €50 per kind voor
grote gezinnen tot een serieus bedrag kan oplopen. Moest dit een
probleem vormen, kunnen onze VeeBees hierover aangesproken
worden. Zij zullen samen met u een oplossing zoeken, aan de hand van
een afbetalingsplan of iets dergelijks.
Na het feestweekend (9-10/02/18) betalen nieuwe leden €35.
Het lidgeld kan je storten op het rekeningnummer BE09 7895251328-57. Met als melding ‘Chiro lidgeld + groep + naam van het
kind’

-

Drank:
Leden kunnen op zondag ook een blikje frisdrank kopen tijdens het 4uurtje. De prijs voor 1 blikje is €0,80.

7.

Chiropost via e-mail

Brieven die de leden op zondag krijgen, worden ook altijd per mail
doorgestuurd. Als je dus een e-mailadres hebt dat je regelmatig nakijkt,
zouden wij graag hebben dat je dit vermeldt op de medische fiche(s) van
uw kind. Je krijgt dan alle mails automatisch aan.
Als je de mails graag op meer dan 1 e-mailadres aankrijgt, kan je dat
laten weten aan de leiding.
Het zou fijn zijn dat je altijd een bevestiging stuurt als je een mail hebt
ontvangen. Zo kunnen we misverstanden voorkomen.
Alvast bedankt!

8.

Chiro op het internet

Onze Chiro heeft ook een site die zeer up-to-date is! Je kan ons online
vinden op www.chirobloemendaal.be. Bij vragen kan je dus altijd eerst
daar gaan kijken.
Vraag niet opgelost? Je kan ons ook vinden op Facebook! Hier kan je ons
niet alleen een berichtje sturen, maar op onze pagina herinneren wij je
ook nog eens aan alle belangrijke data en andere dingen die je zeker niet
mag vergeten.

9.

Verhuur

Groot feest? Materiaal nodig? Misschien kunnen wij wel helpen. Wij
verhuren banken, stoelen, tafels, kookgerief,… Ben je hierin
geïnteresseerd, contacteer dan Lauren Obourdin (Rakwi’s)
Nieuw dit jaar is dat we ook weer onze lokalen kunnen verhuren! De
verbouwingen zijn grotendeels gedaan. Vanaf september kan je de Chiro
voor 1 avond huren, vanaf januari kan je de Chiro voor meerdere dagen
huren. Meer info hierover? Contacteer Nathalie Dewitte (Aspi’s) of Emilie
Van Hoof (Keti’s). Je kan hierover ook mailen naar ons algemene emailadres (info@chirobloemendaal.be), zij zullen dan antwoorden.

10. Uniform
Tijdens de opening en alle activiteiten buiten de Chiro wordt het volledige
Chiro-uniform gedragen!
Sjaaltjes, truien en T-shirts kan je op de Chiro zelf kopen bij Lisa
Timmermans (Kapoenen) en Emelie Elsermans (Tito’s)
-

Kapoenen en Speelclubs:
Zij moeten nog geen uniform dragen, maar wel een oranje sjaaltje. Dit
sjaaltje is te verkrijgen in de Chiro voor €1,50.

-

Rakwi, Tito, Keti en Aspi:
Zij moeten wel het volledige uniform dragen.
▪

▪

▪

Blauw Chirohemd (niet verplicht)
8j tot 16j
Maat 36 tot 48

€32,00
€36,00

Rode Chiro t-shirt
6j tot 14j
Maat 36 tot 48
OF rode t-shirt van chiro Bloemendaal

€20,00
€22,00
€8,00

Chiroriem
60 tot 120 cm
OF een gewone bruine riem

€23,00

▪

Beige korte broek of rok
Rok maat 6 tot 16
Rok maat 36 tot 52
Korte broek Unisex, maat 38 tot 48
Bermuda kids
Bermuda Unisex, maat 34 tot 54

▪

Donkerblauwe Chirokousen
OF effen donkerblauwe kousen

€11.95

▪

Groene of Blauwe Sweater
Chiro Bloemendaal

€30,00

▪

Chirosweater (niet verplicht)
Hoodie 8j tot 16j
Hoodie S tot XXXL
Trui kinderen
Trui volwassenen

€32,00
€36,00
€36,00
€32,00
€36,00

€42,00
€46,00
€30,00
€33,00

Voor een nieuw uniform moet u op het volgende adres zijn:
De Banier
Kipdorp 30
200 Antwerpen
03/202 24 71
www.debanier.be
Wil je graag een tweedehandsuniform? Kom eens snuffelen of wij iets
hebben dat past. Heb je een uniform dat niet meer past? Gooi het dan
niet weg, u kan er nog andere kindjes blij mee maken. Contacteer:
Wendy Moors
Alfons Heulenstraat 14
2900 Schoten
wendymoors@hotmail.com

03/290 86 40
0487/41 14 43

11. Adressenlijst leiding
Kapoenen
Dorien Snoeren
Hyacintenlaan 1
2900 Schoten
 0494/65.25.14
dorien.snoeren@hotmail.com

Lisa Timmermans
Kluizeveldenstraat 166
2170 Merksem
 0483/03.63.68
timmermans_lisa@hotmail.com

Sebastian Van Hoof
Peter Benoitstraat 8
2900 Schoten
 0478/25.53.76
 sebastian.van.hoof@live.be

Speelclub
Silke Fooy
Hofstraat 69
2930 Brasschaat
 0474/08.75.67
 silkefooy@hotmail.com

Pam Berkvens
Geraniumlaan 2
2900 Schoten
 0498/81.91.62
 pamberkvens@hotmail.com

Arne Anné
Veerhuisdreef 9
2900 Schoten
 0468/11.33.87
 arne.anne@hotmail.be

Rakwi
Ruben Claes
Korenbloemlaan 27
2900 Schoten
 0470/80.35.63
 rclaes@hotmail.be

Lauren Obourdin
Tarwestraat 10
2900 Schoten
 0477/06.89.73
lauren.obourdin@outlook.com

Dries De Groote
Wilgendaalstraat 69
2900 Schoten
 0468/13.77.18
 dries.de.groote13@gmail.com

Nick Hermans
Thuretstraat 138
2900 Schoten
 0472/18.59.21
 nick.hermans10@gmail.com

Tito
Joey Jansegers
Schotensteenweg 489
2900 Schoten
 0499/29.27.79
 joey.jansegers@telenet.be

Emelie Elsermans
Churchilllaan 278
2900 Schoten
 0473/61.35.69
emelie.elsermans@icloud.com

Emma Van den Bleeken
Emiel Blangenoisstraat 33
2900 Schoten
 0483/07.61.33
 emstervdb@hotmail.com

Charlotte Van Hoof
Peter Benoitstraat 8
2900 Schoten
 0489/00.15.51
 charlotte.van.hoof@live.be

Keti
Joy Breugelmans
Thuretstraat 80
2900 Schoten
 0494/36.51.62
 joy.breugelmans@hotmail.com

Emilie Van Hoof
Peter Benoitstraat 8
2900 Schoten
0483/07.61.31
 emilievanhoof@hotmail.com

Joeri Van Oosterwijck
Tarwestraat 46
2900 Schoten
 0487 36 56 22
 j.v.oosterwijck@gmail.com

Aspiranten
Anke Janssens
Kuipersakkerstraat 5
2900 Schoten
0497/85.23.38
 janssens.anke368@gmail.com

Nathalie Dewitte
Doncklaan 14
2900 Schoten
 0474/21.14.30
nathalie.dewitte29@gmail.com

Groepsleiding
Silke Fooy = interne
Hofstraat 69
2930 Brasschaat
 0474/08.75.67
 silkefooy@hotmail.com
groepsleiding@chirobloemenda
al.be

Kim Tiri = externe
Braamstraat 179
2900 Schoten
 0486/43.70.21
 kim.tiri@gmail.com
groepsleiding@chirobloemenda
al.be

VeeBee
Steven Horemans
Dalialaan 6
2900 Schoten
0496/07.44.21
stevenhoremans.sh666@gmail.
com
 veebee@chirobloemendaal.be

Greet Verbeeck
Kruispadstraat 1
2900 Schoten
 0484/14.35.65
 garfield2@telenet.be
 veebee@chirobloemendaal.be

12. Belangrijke data
Dia-avond
Ook dit jaar kunnen jullie komen kijken naar mooie en sfeervolle foto’s
van het voorbije kamp. Iedereen is welkom in de grote zaal van
Bloemendaal. De dia-avond zal plaatsvinden op vrijdag 5 oktober 2018.
De deuren gaan open om 19.00 uur en om 19.30 uur gaan we van start!
Spek en ei
Kijk je weer naar uit om lekkere spek en ei, uitsmijters, croque monsieurs,
… te komen eten? Schrijf dan alvast zondag, 28 oktober 2018 in jouw
agenda! We verwelkomen je van 17.00 uur tot 19.00 uur in onze
Chirolokalen. Inschrijven is niet nodig, je kan gewoon komen eten.
Elke afdeling, ook de oudsten, heeft deze dag om 17.00 uur gedaan. Zo
kunnen jullie samen komen eten.
Christus Koningweekend
Ook dit jaar gaan we weer met de hele Chiro samen op weekend! Tijdens
het weekend van 16 – 17 - 18 november 2018 . Verdere informatie
volgt nog.
Fakkeltocht en Jeneverbar
In de koude wintermaanden brengen wij graag wat extra warmte met
onze fakkeltocht en aansluitende jeneverbar. Dit jaar vindt dit gezellige
evenement plaats op vrijdag 14 december. Meer informatie volgt nog.
Feestweekend
Het feestweekend van Chiro Bloemendaal gaat dit jaar natuurlijk ook weer
door! Dit tijdens het weekend van 1 – 2 - 3 maart 2019. Een weekend
vol met verrassingen! Er is sinds vorig jaar een feest comité opgericht
bestaande uit oudleiding en sympathisanten die samen het feestweekend
in goede banen leiden. Meer info volgt zeker nog!
Bivak
Het kamp zal dit jaar van 31 juli tot 10 augustus plaatsvinden.
Info over de kampplaats volgt later.

13. Nog wat extra info
Glazen
Beste leden, ouders en sympathisanten,
Het leven in de chiro kan hard zijn. Zeker voor de glazen die in onze
vereniging de dorstigen laven. Sommige zijn reeds gesneuveld op het veld
van eer, terwijl anderen nog kreunend proberen stand te houden. We zien
echter barsten verschijnen in hun opstelling.
Hebt u thuis nog enkele glazen staan die bij elke lente, zomer, herfst,
winter of ik weet niet anders wat te doen opkuisronde worden verzet en of
afgestoft met het idee van, die kunnen we later nog wel eens gebruiken,
maar eigenlijk gewoon in de weg staan? Wel, daar kan u ons een groot
plezier mee doen.
U mag ze gewoon op een zondag mee brengen of als u liever hebt dat wij
ze komen halen, neem dan even contact op met de (groeps)leiding of de
veebee, dan doe wij het nodige. Doe ook navraag bij familie en vrienden.
Wij danken u reeds op voorhand voor de moeite.

Brieven per mail
Beste ouders
We weten allemaal dat er beter gezorgd moet worden voor het milieu.
Ook in de Chiro proberen wij hier aan te werken. Daarom zouden wij
graag onze brieven enkel nog via mail willen sturen en op de website
zetten. Zo besparen we heel wat papier.
Gelieve onderstaande strookje in te vullen en terug te geven aan leiding of
Veebee. U mag ook altijd een mailtje sturen. Vergeet dan niet de naam
van uw kinderen en hun groep te vermelden.
Met vriendelijke groeten
De leiding en Veebee.

Ik, ouder/voogd van:

……………………………………… (groep: ………………………)
……………………………………… (groep: ………………………)
……………………………………… (groep: ………………………)

 Ik heb graag de brieven enkel via mail en op de website.
 Ik heb graag de brieven nog op papier.

14. Spelletjes
Woordzoeker

Maak onze eenhoorn mooi!

Maak jij onze eenhoorn terug heel? Verbind de puntjes.

Zoek de 8 verschillen

