Voorstelling
Chirojaar 2021-2022

SPERATOKA - SJALOOM
CHIRO DESSEL
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Inleiding
Het nieuwe Chirojaar is ondertussen alweer volop aan de gang! De afgelopen Chirojaren
zijn alles behalve vanzelfsprekend geweest vanwege de coronapandemie. We hopen dan
ook ten volste dat dit nieuwe Chirojaar terug een wat meer normaal jaar wordt voor onze
leden.
Ook dit jaar heeft een deel van onze leiding gekozen om hun hoofdstuk als leider af te
sluiten, maar gelukkig kunnen we ook rekenen op vers bloed afkomstig van onze aspi’s!
Wij bedanken alle leiding voor hun inzet de afgelopen jaren en verwelkomen de nieuwe
leiding met open armen!
In dit voorstellingsboekje kan je kennis maken met de afdelingsleiding, VB’s en
oudercomité. Ook kan je meer te weten komen over onze activiteiten, het jaarthema,
lidgeld, … . Een nieuw Chirojaar is weer een nieuwe start en via dit boekje hopen we deze
start vlot in te zetten! We wensen jullie alvast veel leesplezier toe!
Chirogroetjes,
De leidingsploegen
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Afdelingswerking op zondag
Start en einde
De Chiro begint voor iedereen om 13.30u .
o Bij de meisjes duurt de Chiro voor:
Pinkels, Speelclub en Kwiks tot 17.00u
Tippers tot 17.30u
Tiptiens en Aspi’s tot 18.00u
o Bij de jongens voor:
Petoetjes en speelclub tot 17.00u
Rakkers en toppers tot 17.30u
Kerels en aspi’s tot 18.00u

4- uurtje
Rond 15.30u pauzeren we even bij een drankje en iets om te knabbelen.
De Chiro voorziet dit zelf, en niemand hoeft dus iets van thuis mee te nemen.
We serveren, tegen de democratische prijs van € 0,50:
- chips (zout, paprika, bolognaise, pickles)
- cola, fanta, sprite, spa bruis en spa plat
Tip! Geef best gepast geld mee en steek het zeker in een portemonnee.

Communicatie
Regelmatig worden er mails verstuurd met info over onze laatste activiteiten en nog veel
meer. Graag zouden we dan ook alle e-mailadressen van de ouders verzamelen. Deze kan
u tijdens de online inschrijving doorgeven. Info zal dan ook steeds op deze manier aan
jullie bezorgt worden.
Check ook regelmatig onze eigen Chiro Dessel website. Voor foto’s en nieuwtjes maar één
adres: www.chirodessel.be
Regelmatig verschijnen er nog herinneringen of oproepen via facebook. Je mag steeds
onze pagina liken. Let wel facebook is een leuk communicatiemiddel, maar niet ons
belangrijkste! Al onze belangrijke communicatie komt ook steeds via email.
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Het Chiro Uniform
Het uniform is, bij elke activiteit, verplicht.

Het uniform bij de meisjes
In de winter:
- rokje of broekrok
- Chirohemd en/of Chirotrui
- rood Chiro t-shirt
- blauwe sokken of Chirosokken

In de zomer:
- rokje of broekrok
- Chirohemd en/of Chirotrui
- rood Chiro t-shirt of rood(Chiro) topje

Het uniform van de jongens
Het ganse jaar: - Chirobroek
- rood Chiro t-shirt
- Chirohemd en/of Chirotrui

Uniform kopen
Je kan je nieuw uniform kopen in de Chirowinkel ‘De Banier’ (o.a. in Turnhout op SintAntoniusstraat 37). Ook online kan je gemakkelijk een uniform bestellen op
www.debanier.be . In de Chiro winkel in Turnhout zijn alle maten en modellen
beschikbaar hier kan je steeds alles passen en kom je snel buiten in volledige nieuwe
Chiro outfit.
Tip: Teken heel het uniform van je zoon/dochter goed! Dit wordt weleens verwisseld
en zo weet de leiding meteen van wie het uniform is. Een uniform kan je een aantal jaar
dragen als je het goed tekent en daardoor niet kwijtgeraakt. Je kan heel gemakkelijk
naamkaartjes laten maken via onderstaande website:
www.goedgemerkt.nl

De Chirotrui
Er is een Chirotrui van onze eigen Chiro. Dit is een blauwe trui die Chiro Dessel zelf heeft
ontworpen en staat dus los van de nationale Chirokledij. Met deze trui willen wij ons laten
zien! Laten zien dat we van CHIRO DESSEL zijn als we op kamp of op uitstap zijn met de
Chiro!
Deze truien kunnen tweemaal per jaar gepast en besteld worden op onze truienverkoop.
Ongeveer 3 weken na de truienverkoop bezorgen wij jullie de bestelde Chirotrui.
De prijs voor de truien:
€ 30 voor de volwassen maten
€ 25 euro voor de kindermaten
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Onze eerste truienverkoop dit jaar is op zondag 17 oktober en de tweede zal plaatsvinden
op zondag 8 mei.
Voor de jongens is dit vanaf 13.00u, bij de meisjes vanaf 17.00u. (zowel jongens als
meisjes kunnen op de beide Chiro’s de truien komen passen en bestellen)
Let op truien kunnen enkel op deze datums gekocht worden. De truien moeten betaald
worden bij de bestelling!

Bij regenweer
We raden alle leden aan om bij regenweer gepast schoeisel en regenjas te voorzien. Als
Chiro zijn we niet bang van een beetje regen en zitten we veel buiten, maar met een nat
uniform de hele namiddag rondlopen is niet zo comfortabel.

Troopen
TROOPEN? Wasdaneiweer?
Met TROOPER kan je de kas van Chiro Dessel Centrum spijzen op een hele simpele
manier, door online te shoppen. In plaats van rechtstreeks naar jouw online shop te gaan
surf je eerst naar onze TROOPER pagina. Het kost je dus geen cent meer, enkel die eerste
extra muisklik om te starten vanop onze TROOPER pagina, maar je helpt wel je favoriete
jeugdbeweging er ferm mee vooruit! De lijst met deelnemende webshops is lang, zeer
lang! Meer informatie en een link naar onze Trooper pagina op:
http://www.chirodessel.be/trooper/
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De afdelingen
De allerjongste leden zijn de petoetjes bij de jongens en pinkels
bij de meisjes (6-8 jaar). Ze houden van fantaseren en dat wordt
geïntegreerd in de spelen. Ze dompelen zich samen met de leiding
onder in de wereld van trollen en heksen, prinsen en prinsessen
en andere sprookjesachtige figuren. Omdat de ribbels nog heel
individueel ingesteld zijn, is het voor deze groep belangrijk om te
leren in groep te spelen en samen ervaringen op te doen.

Klein, maar niet meer de kleinsten: de speelclub (8-10 jaar).
Speelclubbers houden van spelen, zo simpel is dat! Ze ontdekken
de wereld en zijn onnoemelijk nieuwsgierig. Ze dollen en rennen
door het bos, verkleden zich en kruipen allemaal samen voor of
zelfs in de poppenkast. Of ze trekken eropuit voor een tocht vol
spelletjes, plezante liedjes en gekke opdrachten. Ze worden ook al
wat mondiger: de leiding zal het geweten hebben! Bij de speelclub
leren kinderen al wat meer samen spelen.

Nog een afdeling hoger hebben we de rakkers bij de jongens en
de kwiks (10-12 jaar) bij de meisjes. Ze ravotten zich te pletter,
trekken eropuit met de fiets en lopen zich de ziel uit het lijf bij
een supergroot bosspel. Soms maken ze de gekste creaturen in
klei en verkleden ze zich in monsters en draken. Regen en wind
houden hen niet tegen om buiten te ravotten. Het liefst springen
ze dan nog in een grote plas om lekker vuil te worden.

De tippers en toppers (12-14 jaar) trekken er al eens graag op uit
om een groot zoekspel te doen en de buurt onveilig te maken.
Keihard ertegenaan gaan in een pleinspel en graag winnen, door
tactiek of door snelheid. Stilvallen om te zwijmelen over een
superster of om de laatste stand van zaken in voetballand te
bespreken, hoort erbij. Ze schminken zich om het gekst voor een
show en zomerse zondagen eindigen steevast in een waterfestijn.
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De tiptiens en kerels (14-16 jaar) trekken op avontuur, doen
een tweedaagse tocht in de natuur met rugzak en kompas of
bouwen zelf een vlot om de rivier over te steken. Ze beulen zich
af in een zelfverzonnen sport, of zetten hun lokaal volledig op
z’n kop om het een nieuwe look te geven. Het zijn rasacteurs
en het duurt vast niet lang voor hun eerste fotoroman
verschijnt in een zelf uitgegeven ketiblad.

De oudste afdeling, de aspi’s (16-18 jaar), neemt het er goed van
en wisselt hevige spelen af met stevige babbels in het gezelligste
hoekje van het lokaal. Af en toe staan ze stil bij ‘leiding zijn’ of
proeven ze van het leiden van een jongere afdeling. Ook al zijn ze
de oudsten, toch leven ze zich heel graag uit in een leuke tocht, een
boeiende quiz, een goed discussiespel, een uitdagende
knutselactiviteit of een levensgroot gezelschapsspel.

Huisbezoeken
Bij de jongens kan U kiezen op de online inschrijving of jullie een huisbezoek van de
leiders wensen. De leiding komt dan zo snel mogelijk bij jullie langs. Leden die het eerste
jaar naar de Chiro komen krijgen altijd het bezoek van de leiders om kennis te maken met
onze Chiro
Bij de meisjes: bij de pinkels en alle nieuwe leden gaan de leidsters op huisbezoek.
Wanneer de ouders van een ander lid een huisbezoek wenst, kan dit aangeduid worden
bij de inschrijving via de website

Terugbetaling ziekenfonds
Wist je dat verschillende ziekenfondsen lidgeld, weekends en kampgeld gedeeltelijk
terug betalen? Alle ziekenfondsen hebben hierover de laatste jaren wel een andere
regeling. Gelieve bij jullie ziekenfonds zeker navraag te doen en de papieren door de
leiding laten in te vullen.

Ongeval op de Chiro?
Wanneer je een ongeval hebt op de Chiro, laat je best een verzekeringsdocument invullen
door de dokter. Dit kan je bekomen bij iemand van de leiding of via de website
www.chiro.be. Het ingevulde document bezorg je zo snel mogelijk aan Seppe Slegers
(Lance) (bij de jongens) en Marie Van Dyck (bij de meisjes). Bij vragen over de
verzekeringen kan je ook steeds bij hen of bij de VB’s terecht. De afhandeling van een
verzekeringsdossier zal dan verder gebeuren door Chiro Nationaal.
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Lidgeld
Het lidgeld bedraagt ook dit Chirojaar, zowel bij jongens als meisjes 25 euro.
Hiermee betalen we onder andere:
- Aansluiting en de verzekering bij Chiro Nationaal (15€)
- Spel- en knutselmateriaal
- Onderhoud en herstellingen van de lokalen
- Gas, mazout, water, elektriciteit, …
Iedereen die zich inschrijft is verzekerd voor o.a. lichamelijke schade, stoffelijke schade,
ongevallen + RIZIV kosten. Voor meer informatie kan je altijd terecht op de website van
Chiro nationaal: http://www.chiro.be/vastenverzekering
Opgelet:
Net zoals andere jaar verwachten wij dat het lidgeld voor 1 november 2021 op onze
rekening is gestort. Is dit niet gebeurd vragen wij 5€ extra lidgeld. Wij hopen dat jullie
deze deadline van het lidgeld respecteren. Reden? Uiteraard hebben wij hier een goede
reden voor, Chiro nationaal vraagt aan ons om op 1 november alle leden door te geven
zodat zij de verzekering voor elk lid in orde kunnen maken. Hier krijgen wij dan ook een
factuur van. Leden die toch naar de Chiro komen maar nog geen lidgeld betaalden geven
wij ook door aan de Chiro zodat iedereen zeker verzekerd is. Dit geld moeten wij dan ook
voorschieten uit onze kas. Voor leden die pas na 1 november bij de Chiro komen telt dit
uiteraard niet. Hier heeft de Chiro een speciale regeling voor met de verzekering zo krijgt
iedereen nog gratis zondagen om te komen proberen hoe leuk de Chiro wel is.

Meisjes
Voor de meisjes wordt het lidgeld gestort op de Chiro-rekening: BE48 4194 0057 1127
op naam van Chiro Meisjes Dessel en dit voor 1 november. Je vermeldt de naam van je
kind en de afdeling.

Jongens
Voor de jongens wordt het lidgeld gestort op de Chiro-rekening:BE90 4194 0062 0132
op naam van Chiro Jongens Dessel en dit voor 1 november. Je vermeldt de naam van je
kind en de afdeling.

Online inschrijven
Ook vragen de leiders van de jongens om elk lid in te schrijven via de website! Dus ga zeker
een kijkje nemen op http://www.chirodessel.be/inschrijving-jongens/. Dit ook voor 1
november.
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Jaarthema:

VONKEN
Waarom Vonken?
We beseffen het niet altijd, maar in de Chiro doen we de dingen heel bewust samen, en
niet alleen. Door samen te werken, delen we onze energie met elkaar. Meer zelfs, we
wekken nieuwe energie op en geven elkaar impulsen. Elk met ons eigen engagement en
onze motivatie laten we de Chiro iedere keer opnieuw stralen en dat mogen we dit jaar
extra waarderend in de kijker zetten.
De boodschap die we willen brengen met Vonken is eigenlijk niet helemaal nieuw. We
vinden het gevoel dat bij Vonken hoort bijvoorbeeld heel goed terug in het klassieke
Chiroliedje ‘Tuimeling’. Samen aan Chiro doen, dat geeft vonken!
Samen aan Chiro doen, dat geeft Vonken!
Het feit dat Chiro vonken geeft, komt doordat het gezamenlijke en het individuele niet
van elkaar los te koppelen zijn. Pas als iedereen hun eigen vonkje kan vinden, dragen we
samen bij tot een groter Chirovuur. Dat grotere Chirovuur stimuleert op zijn beurt dan
elk individu om er telkens opnieuw voor te gaan. Die cirkelbeweging zorgt voor een
sneeuwbaleffect dat onze liefde voor de Chiro aanwakkert.
"Gooi alles ondersteboven, laat het vuur in jou niet doven!"
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Jaarthemalied
Maak hier al eens kennis met het lied dat hoort bij het nieuwe jaarthema!
Strofe 1
Zondagmiddag, het is weer tijd
Dat ik naar de Chiro rijd
Ik heb geen zin, toch doe ik mijn Chirokleren aan
En plots, ineens komt dat gevoel
Je weet echt wel wat ik bedoel
De Chirovonk zet mij in vuur en vlam
Refrein
Chiro geeft vonken!
Al is het leven zuur
Chiro doet je pronken!
Samen rond het Chirovuur
Strofe 2
Er is een plek voor elk talent
Een zottekot in onze Chirotent
Dat enthousiasme straalt echt op mij af
En geraakt mijn vuur weleens geblust
Dan weet ik dat de rest niet rust
Totdat ik weer in lichterlaaie sta
Refrein
Chiro geeft vonken!
Al is het leven zuur
Chiro doet je pronken!
Samen rond het Chirovuur
We wakkeren de vlam wat aan en delen het moment
Ik weet dat jij er voor mij bent
Bridge
C-H
C-H-I
C-H-I-R-O
We zijn een toffe bende
We zijn van de Chiro!
C-H
C-H-I
C-H-I-R-O
We zijn een toffe bende
We zijn van de Chiro!
C-H
C-H-I
C-H-I-R-O
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We zijn een toffe bende
We zijn van de Chiro!
C-H
C-H-I
C-H-I-R-O
We zijn een toffe bende
We zijn van de Chiro!
Refrein
Chiro geeft vonken!
Al is het leven zuur
Chiro doet je pronken!
Samen rond het Chirovuur
We wakkeren de vlam wat aan en delen het moment
Ik weet dat jij er voor mij bent
Outro
C-H
C-H-I
C-H-I-R-O
We zijn een toffe bende
We zijn van de Chiro!
C-H
C-H-I
C-H-I-R-O
We zijn een toffe bende
We zijn van de Chiro!
C-H
C-H-I
C-H-I-R-O
We zijn een toffe bende
We zijn van de Chiro!
C-H
C-H-I
C-H-I-R-O
We zijn een toffe bende
We zijn van de Chiro!
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Het kamp
Uiteraard gaan we ook in 2022 op kamp. Dit jaar naar Zutendaal.
De meisjes vertrekken op 11 juli en komen terug op 21 juli. De jongens zijn op bivak
van 21 juli tot 31 juli.
De kostprijs voor deze 10 – daagse super vakantie vol actie, creativiteit, lekker eten,
onvergetelijke momenten, … bedraagt 130 euro.
Meer info in verband met het kamp krijgen jullie eind april. Voor de jongens staat alle info
in het Klaroentje en voor de meisjes is dat het Annemieke. Zowel voor de jongens als de
meisjes volgt er nog een infomoment voor de kleinste afdelingen.
Dit Chirojaar zullen de leiders en aspiranten op buitenlands kamp gaan naar Hongarije in
begin juli.

Verkeer aan de Chiro lokalen
Uiteraard hebben we graag dat jullie allemaal naar de Chiro fietsen. Zowel aan het meisjes
als het jongenslokaal zijn voldoende fietsrekken voorzien. Zorg wel steeds dat jullie
fietsverlichting goed in orde is. De laatste jaren gebeuren hier door de politie regelmatig
controles op als de Chiro is afgelopen. En eerlijk gezegd vinden wij dit een goed initiatief!
Komen jullie toch met de wagen willen we jullie vragen om niet te snel te rijden en goed
op te passen. Vooral aan het jongenslokaal is de weg smal en kinderen steken vaak de
weg over. Wees hoffelijk in het verkeer en zeker aan een Chirolokaal!

De oud-leiding
We willen ook graag de oud-leiding bedanken. Ze hebben zichzelf 100% ingezet
gedurende hun Chirojaren. De eerste zondagen zonder Chiro zijn ondertussen voor hen
voorbij, een beetje gemis zal er bij hen zeker aanwezig zijn. Maar als vervangleiding zijn
ze zeker welkom! We zullen jullie missen! Tot op de komende Chiro-activiteiten!
Dit jaar zijn dat Seppe Nuyens (Apu), Lukas Smets (Rino) en Jasper van den Boer (Kuub).
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Leidingsploeg jongens 2021-2022
Petoetjes

Seppe Slegers (Lance, hoofdleider)
seppe.slegers@telenet.be

Luca Van Gompel (Gütt, hoofdleider)
lucavangompel@hotmail.com

Vic Maes (Soku)
vic.maes@icloud.com

Tisse Boeckx (Poka)
tisseboeckx@gmail.com

Speelclub

Tuur Geenen (Caz)
tuur.geenen@hotmail.com

Stef Verpoorten (Marko)
stefverpoorten02@gmail.com

Nelles Maes (Pat)
nellesmaes1@gmail.com
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Rakkers

Anton Thiels (Benji)
anton.thiels@skynet.be

Willem Peeters (Roy)
willempeeters1@icloud.com

Brent Engelen (Doedels)
brentengelen6@gmail.com

Toppers

Daan Boeckx (Ums)
daanboeckx25@gmail.com

Ruben Van Looy (Mitsj)
ruben.van.looy@telenet.be

Daan Blockx (Gust)
blockx.daan@gmail.com
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Kerels

Emiel Leers (Ries)
e.leers2904@gmail.com

Giel Meeus (Nikk)
gielmeeus25@gmail.com

F

Aspi’s

Ferre Hooyberghs (Dimi)
ferre.hooyberghs@hotmail.be

Robbe Claessen (Wimmeke)
robbe.claessen@hotmail.com
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Leidingsploeg Meisjes 2021-2022
Pinkels

Anneleen Van Hout
anneleenvanhout@hotmail.com
Laura Vermeer
laura.vermeer99@gmail.com
Marie Smets
mariesmets99@hotmail.com
Charlotte Peeters
charlotte@huisnr66.be
Marie Deckx
marie.deckx@hotmail.com

Speelclub

Rosalie Cools
rosaliecools2000@gmail.com

Celine Van Hout
celinevanhout1@hotmail.com

Janne Raedts
janne.raedts2001@gmail.com

Kaat Van Hout
kaatvanhout@gmail.com
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Kwiks

Dorien Daemen
doriendaemen@hotmail.com

Emma Vermeylen
emma.vermeylen1@gmail.com

Luna Verwaest
luverwaest@icloud.com

Nette Deckx
nette.deckx@gmail.com

Tippers

Fiene Peeters
peetersfiene@gmail.com

Kato Wuyts (hoofdleidster)
katowuyts123@hotmail.com

Anet Dries
anet.dries01@gmail.com

Diete Vandendungen
dietevandendungen@icloud.com
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Tiptiens

Dagmar Minnen
dagmar.minnen@gmail.com

Floor Nkayilu
floor.nkayilu@gmail.com

Mila Van Lommel
milavanlommel@gmail.com

Aspi’s

Lore Daemen
lore.daemen@outlook.com

Amber Engelen
amberengelen611@telenet.be

Marie Van Dyck (hoofdleidster)
marie.vandyck@hotmail.com
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Huis aan huis verkoop
Jaarlijks organiseren zowel de jongens als de meisjeschiro een huis aan huis verkoop. De
jongens komen rond met soep en de meisjes met wafels. Voor deze huis aan huis verkoop
vragen wij onze leden voor hun hulp. Vooraf laat de leiding weten wat we juist
verwachten van onze leden. Wij vragen dat onze leden en hun ouders hier ten volle met
meewerken. Deze huis aan huis verkoop is voor onze chiro een zeer belangrijke inkomst
hierdoor kunnen wij onze prijzen van lidgeld en 4 –uurtje zo laag mogelijk houden. Ook
worden deze inkomsten gebruikt voor de zondagse werking, spelmateriaal en extra
uitstapjes op zondag of kamp. Een goede huis aan huis verkoop is dan ook zeer belangrijk
voor de jaarwerking van zowel onze jongens als meisjeschiro.

Volwassen Begeleiders
Net zo belangrijk als de leiding, zijn onze volwassen begeleiders (VB’s). De VB’s vormen
een aanspreekpunt voor leiding, leden en ouders. Maar bovenal vormen de VB’s een
steunpilaar voor de leiding en ondersteunen zij hen in het bouwen aan de geweldige
toekomst van Chiro Dessel. Vol vertrouwen varen onze VB’s mee in de richting die de
leiding aangeeft!
VB (volwassen begeleider jongens)
Maarten Vervecken (Vec)
Kantstraat 83
2480 Dessel
0476/57.33.77
maarten.vervecken@gmail.com
VB’s (volwassen begeleiders meisjes)
Katleen Geerinckx
Kromstraat 24
2480 Dessel
0494/19.29.35
katleengeerinckx@hotmail.com

Leen Cools
Zandvliet 104
2480 Dessel
0498/69.70.67
leen@geys.be
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Dag van de Jeugdbeweging
Op 22 oktober is het Dag van de Jeugdbeweging! Trek je Chirokleren dan ook zeker aan
naar school die dag! Zo kan jij aan al je vriendjes en vriendinnetjes laten zien dat bij de
Chiro zitten echt megatof is!
Dit jaar organiseren we terug onze after school party! Iedereen is welkom op het
Campinaplein vanaf 15u om samen met ons te dansen en zingen! Voor degenen die in
uniform komen is er zelfs een gratis hotdog!

GDPR (privacy) in onze Chiro.
Ook in onze Chiro zijn wij bezig met het beheer van privacygegevens. Zo worden namen,
adressen en telefoonnummers niet doorgegeven aan derde. Chiro Nationaal beheert deze
gegevens mee in hun databank. In het begin van het Chirojaar vragen wij toestemming
voor het gebruik van foto’s, deze wij enkel gebruiken voor de website, facebookpagina
van Chiro Dessel of reclame voor onze eigen activiteiten. Toch een foto opgemerkt die je
liever niet ziet verschijnen neem dan gerust contact op met de leiding of meld dit via
info@chirodessel.be. Meer info over privacygegevens binnen onze Chiro kan je steeds
verkrijgen bij de hoofdleiding of volwassen begeleiding.

Het oudercomité
We kunnen met onze Chiro al jaren bouwen op de inzet en steun van het oudercomité.
Dit team van papa’s en mama’s zetten zich een heel jaar in voor ons! Ze bieden hulp op
veel van onze activiteiten, zorgen voor de verhuis van en naar het kamp, stellen mee onze
tenten op, … . Kortom, ze vormen een belangrijk deel van de werking van Chiro Dessel!
Ondersteunend, aanvullend en praktisch, daar staat het oudercomité voor.
BELANGRIJK: Wij zoeken dringend nieuw bloed om ons oudercomité te komen
versterken! We nodigen graag alle papa’s en mama’s uit om deze ploeg te vervolledigen.
Er wordt een aantal keer per jaar vergaderd. Kom gerust een kijkje nemen op een van
onze vergaderingen. Of kom je liever helpen op een van de activiteiten? De
verantwoordelijken van het oudercomité zullen je graag meer uitleg geven! Zeker doen!
Sam Geys
Hulststraat 4
2480 Dessel
0475/25 09 43
sam@geys.be
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Kalender 2019-2020
Via deze handige kalender kan je al eens een eerste indruk krijgen van wat er dit Chirojaar
allemaal gepland staat. Let op, dit is nog niet onze volledige kalender! Nog enkele datums
moeten bepaald worden. We brengen jullie steeds op de hoogte als er nieuwe datums
gepland zijn of als er andere wijzigingen hebben plaatsgevonden.
September 2021
12
Start Chirojaar/overgangen jongens en meisjes
24-25 SpeSjal weekend
Oktober 2021
17
Truienverkoop
22
Dag van de jeugdbeweging (after school party op het Campinaplein)
November 2021
13
Wafelverkoop meisjes
21
Christus koning (heel de dag Chiro voor jongens en meisjes)
December 2021
5
De sint bezoekt de Chiro
26
Geen Chiro voor jongens en meisjes
Januari 2022
Februari 2022
5
Pensenkermis
20
Geen Chiro jongens
Maart 2022
19
Leveren soep jongens
April 2022
16
Cool Beans aspi’s
Mei 2022
1
Start online kampinschrijvingen
8
Truienverkoop
Juni 2022
19
Geen Chiro jongens en meisjes (Graspop)
26
Laatste Chiro jongens en meisjes
30
Vertrek jongens buitenlandskamp (Spanje)
Juli 2022
11
Vertrek kamp meisjes (Zutendaal)
12
Terugkomst jongens buitenlandskamp
16
Bezoekdag meisjes
21
Terugkomst kamp meisjes
21

21
23
31

Vertrek kamp jongens (Zutendaal)
Bezoekdag jongens
Terugkomst jongens

Augustus 2022
28
Eerste Chiro jongens en meisjes
September 2022
11
Start Chirojaar/overgangen jongens en meisjes
23-24 Spesjal weekend

Wist je dat…
-

… onze leiding verschillende cursussen volgt via Chirojeugd Vlaanderen? Zo leren
ze telkens nieuwe spelletjes en blijven ze up to date over de laatste nieuwigheden
in de jeugdwerking.

-

… we de prijzen van ons lid- en kampgeld zo laag mogelijk proberen te houden
door heel wat activiteiten te organiseren om onze Chiro draaiende te houden? Zo
organiseren we het laatste weekend van september ons SpeSjalweekend en het
eerste weekend van februari onze enige, echte Pensenkermis! Kom dan ook zeker
eens langs!

-

… er in Dessel heel wat handelaars zijn die Chiro Dessel een warm hart toedragen?
Onze sponsors vind je tijdens elke activiteit terug op een groot scherm.

-

… onze Chiro dit jaar 57 jaar bestaat?

-

… de leden van de jongenschiro bij de start van het nieuwe Chirojaar een
kenteken krijgen in de kleur van hun afdeling wanneer ze overgestapt zijn naar
een nieuwe afdeling? Ook aan het einde van elk kamp worden de leden beloond
met een mooi aandenken. Mogen wij vragen om dit alles op je uniform te naaien.
Het maakt van je Chiro-outfit dat net ietsje meer! Je krijgt enkel een kenteken het
eerste jaar dat je in de afdeling staat.
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De groepsleiding
Naast een bende toffe en zotte leiders en leidsters heeft een leidingsploeg ook
groepsleiding. De groepsleiding organiseert de leidingsvergaderingen, doet de
administratie, vormt het contactpunt met Chirojeugd Vlaanderen en andere Chiro’s, … .
Ze vormen ook een luisterend oor voor leiding, leden en ouders. Je kan hen dan ook steeds
contacteren voor al je vragen of opmerkingen. Hun gegevens zijn te vinden bij de
leidingsploeg.
Voor de jongens zijn de hoofdleiders: Seppe Slegers (Lance) en Luca Van Gompel (Gütt)
Bij de meisjes zijn de hoofdleidsters: Kato Wuyts en Marie Van Dyck

Nog vragen?
Met dit voorstellingsboekje hopen we dat je weer voldoende geïnformeerd bent over het
reilen en zeilen van onze Chiro. Indien er nog vragen zijn die geen antwoord gekregen
hebben aarzel dan niet om deze aan de leiding of VB’s te stellen.
Wij helpen je graag verder.
Genoeg gelezen? Dan is het tijd voor actie! Met z’n allen maken we er een geweldig
Chirojaar van!
Groeten,
De leiding
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