Algemeen informatieboekje 2019-2020

1.

Voorwoord

Hey beste ouders en leden,
Welkom in het nieuwe werkingsjaar dat, zoals elk jaar, vol zit met
geweldige Chirozondagen. Er zijn natuurlijk ook andere dingen die
belangrijk zijn; uniformen, betalingen, 4-uurtjes, onze Volwassen
Begeleiding, …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 of bij onze
Volwassen Begeleiding.

Tot zondag!
Lauren, Dorien, Arne, Dries, Emelie, Charlotte, Joey, Quinten, Sebastian,
Emma, Silke, Lisa, Maai en Tine

2.

Jaarthema: Grenzeloos Chiro

We eten taco’s, onze kleren zijn ‘made in China’, we
slapen in Zweedse bedden en we chatten met
mensen aan de andere kant van de wereld. Ja, we
zijn wereldburgers. We horen of lezen verhalen over
mensen aan de andere kant van de wereld. Maar we
weten niet
altijd wie ze echt zijn. Met 'Grenzeloos Chiro' willen we buiten onze eigen
Chirogrenzen gaan en andere jeugdbewegingen ontmoeten over de
landsgrenzen heen!

Grenzeloos Chiro - waarom eigenlijk?
In spel kunnen we elkaar vinden: iedereen speelt. Overal zijn er
jeugdbewegingen met dezelfde doelen bezig: kinderen en jongeren laten
organiseren, leren, ervaren, spelen. Door te focussen op ‘internationaal’
willen we Chiroleden en -leiding motiveren om hun blik te verruimen en
uit hun comfortzone te treden. We willen hen in ontmoeting laten gaan
met jongeren van over heel de wereld. Met de Chiro maken we ten slotte
als stichtend lid bovendien deel uit van een internationaal netwerk van
jeugdbewegingen, de Fimcap*.

Met dit jaarthema willen we dat netwerk en de mogelijkheden die dat
netwerk biedt in de kijker zetten.

* De Fimcap is een internationale katholieke confederatie van
jeugdbewegingen. De naam is een letterwoord: ‘Fédération International
des Mouvements Catholiques d’Action Paroissiale. Fimcap telt 30
organisaties in 27 landen.

Drie pijlers
In dit jaarthema willen we focussen op drie pijlers.
1. Goeiedag, Bonjour, Buenas Dias
Door anderen te ontmoeten, kan je veel leren! Zo kunnen wij vanuit
Chirojeugd Vlaanderen ook veel leren van leiding, leden en organisaties in
het buitenland. Door ontmoetingen te organiseren en uit te wisselen over
de grenzen heen willen we verwondering opwekken. Internationale
ontmoetingen staan centraal. En daarvoor hoef je niet altijd letterlijk over
de grens te gaan!
2. Samen sterk!
Als Chirojeugd Vlaanderen leven we niet op een eiland. We vinden niet
alleen onze eigen groep belangrijk, maar we hebben ook aandacht voor de
gemeenschap om ons heen. We wonen allemaal op dezelfde wereldbol.
Onze stem klinkt luider als we die met velen tegelijk laten horen. We laten
de stem van kinderen en jongeren horen. Dat willen we niet alleen doen
voor de kinderen en jongeren die in ons land wonen, maar voor alle
kinderen wereldwijd. Dat doen we ook vanuit ons gevoel voor
rechtvaardigheid.
3. Chiro, dat is wat ons bindt!
Spanjaarden luisteren naar hiphop, net zoals wij. In Marokko besteden ze
veel aandacht aan hun vrienden, net zoals wij. We lijken meer op elkaar
dan we zelf soms denken. Natuurlijk hebben jongeren aan de andere kant
van de wereld hun eigen culturele eigenheden en verschillen ze zo van
ons. Door kennis te maken met leden en leiding van alle jeugdbewegingen
in de wereld willen we ook focussen op de gelijkenissen. Van noord naar
oost en van zuid naar west: we zijn jong, zitten in de jeugdbeweging,
spelen als gekken, gaan op kamp en bouwen aan kampvuren die overal
evenveel warmte verspreiden. Via die gelijkenissen willen we werken aan
verbondenheid.

3.

Woordje van onze Veebee

Dag allemaal,

Ik ben Tine, mama van Kaat (rakwi), Tijs
( speelclub) en Fien ( kapoen in
wording).
Ik neem vanaf dit jaar zeer graag samen
met mijn zus Maai de rol van VB op mij.
Ik kom uit een echte Chiro familie. Het
was dan ook een evidentie om op 6jarige meid in de Chiro te starten. Mijn
hele Chirocarrière, inclusief 5 jaar als
leiding en 3 jaar als kook op kamp, ging
door in Chiro Terdonck in Schoten. Ik
heb daar veel herinneringen opgebouwd,
veel bijgeleerd en vaak dat speciale
Chiro-samenhorigheidsgevoel mogen
ervaren.
Na enkele jaren als toeschouwer van het
hele Chirogebeuren, is de goesting er
terug om mij echt te engageren.
Ik wil als VB een stem zijn van de ouders
én een zeer grote steun zijn voor het
vrijwillige engagement van de leiding.
Ik heb er alvast veel zin in met deze fijne
leidingsploeg en leden.

En toen kwam de gevreesde vraag
“Kan je een korte voorstelling
schrijven?”. Zo gezegd zo gedaan.
Ik ben Maai, mama van 3 kinderen.
Mijn oudste zoon, Stef zit in de
Chiro bij de kapoenen. De 2
anderen, Nette en Vik zijn daar nog
een beetje te klein voor.
Chiro heeft altijd een heel
belangrijke plaats ingenomen in
mijn leven. Mijn Chiro carrière
startte ik in een andere Schotense
Chiro, Chiro Terdonck. Ik was nog
maar 3 jaar toen ik al een eerste
keer mee op kamp ging. 23 jaar
later was de laatste keer. Ik heb
veel tijd op de Chiro doorgebracht,
als lid, als leiding en als kook op
kamp. Mijn Chiroperiode heeft me
gevormd tot wie ik nu ben. Die me
heeft laten inzien dat bezig zijn met
jongeren echt de moeite waard is.
En dan nu een nieuwe uitdaging,
Volwassen begeleiding. Een beetje
onwennig in het begin, maar nu vol
goesting om er een tof Chirojaar
van te maken met een ongelooflijk
fijne ploeg leiding en leden.

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
puntje 12: 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 €1. Steek het tussendoortje en drankje liefst in een
brooddoos en drinkbus (zie puntje 6: afvalbeleid), de centjes in een
goed afsluitbaar zakje zodat leden hun geld niet kwijtraken.

-

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.

Vanaf wanneer mag ik naar de Chiro?

Nieuw vanaf dit jaar is dat je moet wachten tot je zes jaar bent om naar
de Chiro te komen. Dit om er voor te zorgen dat al onze kapoenen
helemaal klaar zijn om samen met ons te ravotten op zondag. We maken
een uitzondering voor kinderen die al wel in het eerste leerjaar zitten. Zij
mogen vanaf september komen, zelfs als ze nog vijf jaar zijn.
Ben je zes jaar of ouder? Dan ben je zeker welkom! Je mag gewoon op
zondag komen, zorg er wel voor dat je iemand van de leiding hebt
aangesproken. Er moet een medische fiche worden ingevuld en je leiding
zal je een korte rondleiding geven. Ook krijgen je ouders een infoboekje.
Nieuwe leden mogen 3x proberen voor ze lidgeld moeten betalen (zie
puntje 7: prijzen). Deze drie “probeersessies” moeten binnen de vijf
weken opgenomen worden. Lukt dit niet? Laat dit dan zeker aan de
afdelingsleiding weten! Na 3x vragen wij om je kind in te schrijven (zie
puntje 8: inschrijven).
Wilt u kind na één, twee of drie keer proberen toch niet blijven? Gelieve
dit dan ook even via mail te laten weten.

6.

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.
Hier besparen wij niet alleen wel wat geld/afval mee, het is ook nog eens
beter voor het milieu.

7.

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 dergelijke. Ook de afdelingsleiding van uw kind
kan aangesproken worden, zij zullen dan de VeeBees op de hoogte
brengen.
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 een blikje is €1.

8.

Inschrijven

Als je kind lid wilt worden van onze Chiro vragen wij om dit te laten weten
via mail, ook als het vorig jaar al lid was.
Bij deze inschrijvingsmail vragen we om een digitale versie van de
medische fiche bij te voegen. Normaal gezien kan u deze digitaal invullen.
Als u hier problemen mee heeft kan u altijd de afdelingsleiding
contacteren.
Let op! Pas als wij een mail en betaling hebben ontvangen kunnen we uw
kind correct inschrijven en verzekeren! Tijdens probeersessies zijn zij
natuurlijk wel verzekerd.

9.

Chiropost via e-mail

Brieven die de leden op zondag krijgen, worden ook altijd per mail
doorgestuurd. Gelieve dus zeker een e-mailadres te vermelden op de
medische fiche van uw kind.
Als u de brieven wel op papier krijgt, maar niet via mail, spreek hier dan
zeker iemand over aan! Waarschijnlijk gaat het dan over een typfoutje
langs onze kant, wat snel opgelost is.
Alvast bedankt!

10. Chiro op het internet
Onze Chiro heeft ook een site die zeker up-to-date is! Je kan ons online
vinden op www.chirobloemendaal.be. Bij vragen kan je dus altijd eerst
daar gaan kijken. Ook brieven en dergelijke vind je hier.
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.
Je mag ons natuurlijk ook aanspreken als je het antwoord niet online
vindt.

11. Verhuur
Groot feest? Materiaal nodig? Misschien kunnen wij wel helpen. Wij
verhuren banken, stoelen, tafels, kookgerief,… Ben je hierin
geïnteresseerd, contacteer dan Lauren Obourdin (Kapoenen).
Ook onze lokalen kunnen gehuurd worden. Dit kan voor één avond, maar
ook voor weekends. Meer info hierover? Bekijk zeker onze site, daar vind
je prijzen, voorwaarden, wanneer de Chiro nog beschikbaar is, … Je kan
ook altijd Charlotte van Hoof (Rakwi’s) of Dorien Snoeren (Kapoenen)
contacteren, zij zijn dit jaar verantwoordelijk voor de verhuur. Als je wilt
huren stuur dan zeker een mailtje naar info@chirobloemendaal.be.

12. 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 (Aspiranten) en Dorien Snoeren (Kapoenen).
-

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.

Hier vindt u een overzicht van wat bij het uniform hoort of kan horen:
▪

▪

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

▪

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

€23,00

€32,00
€36,00
€36,00
€32,00
€36,00
€11.95

Blauwe legging of kousenbroek
Dit mag enkel tussen de herfstvakantie en krokusvakantie. Dit
wilt zeggen: na de Spek en ei en tot het Feestweekend.
▪

Groene of Blauwe Sweater
Chiro Bloemendaal

▪

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

€30,00

€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 of heb je een uniform dat niet meer
past? Gooi het dan niet weg, u kan er nog geld voor krijgen. Wanneer het
uniform niet meer gedragen wordt kan u het afgeven bij:
Wendy Moors
Alfons Heulenstraat 14
03/290 86 40
wendymoors@hotmail.com

2900 Schoten
0487/41 14 43

Als je bij Wendy geen tweedehandsuniform hebt gevonden kan je eens
gaan kijken in de kringloopwinkel, zij hebben eind augustus een grote
inzamelactie gedaan voor uniformen en ander spelmateriaal.
Indien je terecht kan bij Appel en ei kan je ook daar altijd eens gaan
kijken.
Toch problemen om een betaalbaar uniform te vinden? Laat het zeker aan
de leiding weten! Iedereen heeft recht op Chiro.

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

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

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

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

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

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

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

Quinten Keppens
Peter Benoitstraat 9
2900 Schoten
 0468/15.30.50
 quinten-keppens@telenet.be

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

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

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

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

Groepsleiding
Joey Jansegers
Schotensteenweg 489
2900 Schoten
 0499/29.27.79
 joey.jansegers@telenet.be
groepsleiding@chirobloemendaa
l.be

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

VeeBee
Maai De Swaaf
Lotuslaan 35
2900 Schoten
0485/27.82.85
 maaideswaef@hotmail.com
 veebee@chirobloemendaal.be

Tine De Swaaf
Zwanebloemlaan 14
2900 Schoten
 0486/33.28.57
 tinedeswaef@gmail.com
 veebee@chirobloemendaal.be

14. 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 4 oktober 2019.
De deuren gaan open om 19.30 uur en om 20 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, 27 oktober 2019 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 15 – 16 - 17 november 2019 . 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 13 december. Meer informatie volgt nog.
Feestweekend
Het feestweekend van Chiro Bloemendaal gaat dit jaar natuurlijk ook weer
door! Dit tijdens het weekend van 21 – 22 – 23 februari 2020. Een
weekend vol met verrassingen! Meer info volgt zeker nog!
Bivak
Het kamp zal dit jaar van 31 juli tot 10 augustus plaatsvinden.
Info over de kampplaats volgt later.

15. Spelletjes
Kleurplaat

Doolhof

Verbind de punten

Woordzoeker

Onze sponsor

