
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chiro Kaart 
 

    Infoboekje 2020 – 2021 
 
 

 
 
 



   

1 

Jaarthema   
 

 

 

 

 

 

OnvoorSPELbaar !! 

Tikkertje, verstoppertje of kiekeboe... Het zijn spelletjes die ons allemaal 

bekend in de oren klinken maar die we omwille van Corona het 

afgelopen jaar jammer genoeg niet hebben kunnen spelen met onze 

Chirovriendjes. Om iedereen op een veilige manier te laten blijven 

spelen moesten we creatieve alternatieven verzinnen.  

Afgelopen jaar hebben we kennis gemaakt met een nieuwe manier van 

spelen. Op een heel andere manier als gewend weliswaar.  

Het gloednieuwe jaarthema moedigt leiding en leden aan om met die 

creativiteit terug aan de slag te gaan in het nieuwe Chirojaar.  

We gooien alles overhoop en verzinnen de zotste dingen. Het wordt een 

buitengewoon Chirojaar, zet je schrap! 

 

Locatie   
 

Rustoordlei 85 

2930 Brasschaat 

Onze lokalen bevinden zich naast WZC Salve en de kerk. We hebben 

een plein om lekker buiten te spelen, een grasveldje om te ravotten en 

een stuk bos om ons te verstoppen. We zitten ook vlakbij het leukste 

bos van de buurt, de Kattekensberg! 
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Uren   
Op een normale Chiro-zondag starten alle groepen om 14.00 uur stipt. 

De Ribbels worden opgehaald om 17.00 uur. Speelclubs, Rakwi’s, 

Tito’s, Keti’s en Aspi’s eindigen om 18.00 uur.  

Omwille van Corona zijn de uren nu verschillend van afdeling tot 

afdeling. Bekijk het maandblaadje, de Facebook-pagina en onze website 

regelmatig, om op te hoogte te blijven! 

 

Uniform   
 

Ons uniform bestaat uit een Chirobroek/-rok en een blauw 

Chiro Kaart T-shirt. De broek/rok kan je kopen bij De Banier (adres: 

Kipdorp 30, 2000 Antwerpen). Een Chiro Kaart T-shirt kan je aankopen 

voor €10.00 en voor de echte die-hards hebben we ook Chiro Kaart-

truien te koop voor €25.00. Deze kunnen beiden aangekocht worden bij 

onze VB’s, telkens de eerste zondag van de maand. 

Heb je nog een rok, broek, T-shirt of trui dat te klein is? Dan mag je dit 

aan de leiding of VB’s geven. Zo kan je oude uniform nog een tweede 

leven krijgen! 

Belangrijk om te weten: het uniform draag je verplicht bij iedere uitstap, 

op weekend en op kamp! Zo zijn we als groep herkenbaar. 

 

Lidgeld   
  

Het lidgeld bedraagt € 40.00. Dit wordt voornamelijk gebruikt voor de 

verzekering van je kind. 

Gelieve het lidgeld over te schrijven naar onze rekening, 

BE47 7360 1167 0780, met als mededeling de naam en afdeling van je 

kind. De uiterlijke datum voor de betaling is 25 OKTOBER 2020. Als 

het lidgeld voor deze datum niet ontvangen is, kunnen wij uw kind niet 

verzekeren. 

Belangrijk om te weten: Elk kind is vóór deze datum verzekerd als 

‘kandidaat-lid’. Ook nieuwe leden die komen proberen. 
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Extra informatie   
 

Breng steeds een vieruurtje mee op zondag: een hapje en een drankje. 

Denk daarbij aan het milieu en je gezondheid: een koekendoos zorgt 

voor minder afval, en een drinkbus kan je steeds bijvullen. Een gezond 

en voedzaam vieruurtje zorgt voor veel energie om te spelen! 

Als er een activiteit gepland wordt waarbij de fiets noodzakelijk is, laat 

de leiding dit zeker op voorhand weten. De oudere groepen komen op 

zondag best sowieso met de fiets. 

Noteer je naam in je Chirokledij, koekendoosje, rugzak,… Zo vermijd je 

dat je spullen kwijt raakt of dat Chirotruien verwisseld worden! 

Belangrijk om te weten: Naamloze verloren voorwerpen van het vorige 

werkjaar worden op 1 oktober van dit nieuwe werkjaar geschonken aan 

goede doelen. De verloren voorwerpen zullen elke Chiro-zondag na het 

kamp ter uwer beschikking klaarliggen om gevonden te worden. 

 

Website   
 

Op de website zullen altijd de laatste nieuwtjes, foto’s, brieven,… 

geüpload worden. Ook het laatste maandblaadje vind je er terug. Aarzel 

niet om onze website een bezoekje te brengen! 

www.chirokaart.be 

Ook op Facebook kan je ons vinden! Typ bij de zoekfunctie ‘Chiro Kaart’ 

in en word lid van onze groep. We hebben ook een like-pagina! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chirokaart.be/
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Dropping   
 

Binnenkort is het zover: op zaterdag 24 oktober organiseert de 

oudleiding opnieuw een dropping! De dropping is al jaren een traditie op 

onze Chiro! Het zalige concept zal vanwege Corona lichtjes worden 

aangepast, maar omvat sowieso een groot avontuur en een lekker 

drankje! Zorg dat je het zeker niet mist! 

Je aarzelt om je in te schrijven, en hebt dat extra duwtje in de rug nodig? 

Dit oudleidingsteam heeft voor ons kamp in Amel een bus gesponsord, 

dat was meer dan welkom! 

Op onze website vind je meer info over hoe zo’n dropping juist in elkaar 

zit. Ook de soorten tochten zullen nog toegelicht worden. Hou de 

website dus zeker in de gaten!  

Ook op facebook is voor de dropping een evenement aangemaakt 

‘Dropping 2020’. 
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Chirowinkel: de Banier   
 

Je kan altijd terecht in de Banier voor een deel van ons uniform: de 

broek en de rok. Verder vind je er tal van andere leuke Chirospullen. 

Ook aan knutselmateriaal geen gebrek!  
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Jaarkalender   
 

Hier vind je alle speciale dagen van het jaar: de geplande activiteiten en 

weekends en de dagen waarop het geen Chiro is.  

Als er iets verandert brengen we jullie op de hoogte. Op het einde van 

de maand krijg je een maandblaadje, dat we ook op de website en 

Facebook publiceren. In dat maandblaadje staat steeds de exacte 

planning van de komende maand! 

24/10 Dropping 

25/10  Geen Chiro 

13-15/11 Afdelingsweekend 

22/11 Christus Koning 

28/11 Quiz 

6/12 Sinterklaas 

19/12 Kerstmarkt 

20/12  Geen Chiro 

27/12 Geen Chiro 

3/01 Driekoningen 

24/01 Schaatsen 

14/02 Geen Chiro 

19-21/03 Groepsweekend 

27/03 Tulpenverkoop 

28/03 Geen Chiro 

4/04 Geen Chiro 

18/04 Geen Chiro 

24/04 Eetfestijn 

27/06 Groepsuitstap 

21-31/07 Chirokamp 
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Corona           
Corona verplicht alle jeugdbewegingen tot het nemen van bepaalde 

maatregelen. Wij doen enorm ons best om van onze Chirozondagen nog 

steeds het beste te maken! Hieronder vindt u een opsomming van onze 

persoonlijke maatregelen: 

 

• De uren van een aangepaste Chirozondag: 

Ribbels 9u30 - 12u30 

Speelclubs 9u30 - 12u30 

Rakwi's 13u00 - 16u00 

Tito's 13u00 - 16u00 

Keti's 16u30 - 19u30 

Aspi's 16u30 - 19u30 

 

• Het dragen van een mondmasker: 

De leden hoeven GEEN mondmasker te dragen naar de Chiro. Het kan echter 

geen kwaad om er eentje mee te geven voor het geval ze op uitstap gaan. 

Wanneer de leden een mondmasker nodig zullen hebben zal dit zeker op 

voorhand gemeld worden!  

Ouders zijn verplicht om een mondmasker te dragen van zodra ze het 

Chiroterrein betreden. Er wordt aan de ouders gevraagd dat ze het 

speelterrein, speelbos en grasveld niet betreden en wachten op de 

toegangsweg. U kan altijd onze VB’s aanspreken, zij zullen na de opening 

zeker tijd maken om uw vragen te beantwoorden. 

 

• Hygiëne: 

Hygiëne is meer dan ooit van belang! Hoewel het niet altijd evident is, vragen 

wij rekening te houden met bepaalde zaken. Als uw kind ziek is, wees (meer 

dan gewoonlijk) attent en laat hem of haar eventueel die Chirodag eens 

overslaan. Vaak handen wassen, niezen in je elleboog,… deze gewoontes zijn 

niet onbelangrijk.  
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Leiding   
 

Onze leidingsploeg zet zich in om de leden van hun afdeling iedere 

zondag de tijd van hun leven te bezorgen. Daarnaast organiseren ze 

ook activiteiten en weekends gedurende het jaar. Als kers op de taart 

zorgt de leiding voor een fantastisch bivak in de zomervakantie! 

 

 

Ribbels   
 

 

Lien van Linden  Nele Lewi   Rik van Linden 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wist je dat  ik voor de 

tweede keer op rij 

ribbels doe omdat ik 

ze niet kon missen 

Wist je dat ik 

popcornverslaafd 

ben en dat ik voor 

mijn 18e verjaadag 

18 zakken popcorn 

heb gekregen 

Wist je dat ik graag 

met 40 tonners de 

weg op ga 
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Speelclubs   
 

    

Amelie Denaeyer    Fleur Van bergen   Robbe Paepen   Viktor Heylen 

 

 

 

 

 

 

Rakwi’s   
 

         
 

Luca Rooze   Kaat Paepen       Max Van Haeren 

 

 

Wist je dat mijn 

vakantiewerk 

ervoor gezorgd 

heeft dat ik er 

een 94-jarige 

vriendin bij heb 

Wist je dat ik 

SUPER SUPER 

dicht bij luca op 

kot zit dit jaar 

Wist je dat 

sommige 

leden mij 3x 

op rij te 

verduren 

krijgen 

Wist je dat ik 

zelf muziek 

maak 

Wist je dat ik samen 

met mijn broer en nog 

3 andere jongens op 

kot ga  

Wist je dat Amelie 

en ik 60km hebben 

gestapt in 3 dagen 

Wist je dat ik door de 

Corona, groene landen 

van Europa ben gaan 

backpacken 
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Tito’s   
 

   

Chelsey Rombout   Lotte Van Den Heuvel       Stef Van Linden 

 

 

 

 

 

Keti’s   
 

       
 

     Sari Verlinden       Robbe Vervliet      Ben Van Linden 

 

 

Wist je dat ik mijn 

neus ooit heb 

gebroken met 

hoogspringen 

Wist je dat ik heel 

graag chips eet 

Wist je dat ik heel 

blij ben dat ik mijn 

Rakwigroep van 2 

jaar geleden nu 

terug heb, maar dan 

als Tito’s 

Wist je dat ik in de drive-in 

cinema de eerste helft van 

de film niet door had dat 

het geluid via frequentie 

van de autoradio werkte 

en dus hele tijd met raam 

open zat te luisteren 

Wist je dat ik volgens 

mijn mama de 

grappigste persoon 

op aarde ben 

Wist je dat ik graag 

in mijn bed lig 
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Aspi’s   
 

  

Lars Van Bergen    Valesca Van Dooren 

  
Wist je dat ik sinds kort een 

oorbel heb 

Wist je dat ik heel graag naar 

Pairi Daiza ga 
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Groepsleiding   
 

De groepsleiding zet zich, naast de gewone leidingstaken, extra in om 

het jaar goed te laten verlopen. Dit zijn meestal twee personen. Ze 

zorgen voor gezellige vergaderingen met de leidingsploeg, een goede 

taakverdeling, een vlot verloop van de activiteiten,… Je kan bij hen ook 

terecht met vragen en opmerkingen. 

Dit jaar zijn Lars Van Bergen en Robbe Vervliet onze groepsleiding. Hun 

gegevens staan elke maand in het maandbladje, de website en 

hieronder! 

   

Lars van Bergen: 04 73 33 07 48  Robbe Vervliet: 04 99 16 24 61 
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VB's   
 

Wat is dat, VB’s? Volwassen begeleiding. Dit zijn enkele volwassenen, 

meestal ouders van leden, die de leidingsploeg versterken. 

Wat doen VB’s? 

- Wij zijn er in de eerste plaats voor de leiding. We zitten mee rond 

de tafel wanneer de leiding vergadert. We helpen hen verder met 

enkele praktische zaken. We trachten hen altijd te motiveren en te 

enthousiasmeren. We confronteren de leiding wanneer we vinden 

dat dingen fout gaan. We helpen nadenken of reiken een ander 

perspectief aan bij moeilijke discussies. We trachten de leiding af 

en toe te verwennen want ze verdienen dat. We smeden mee 

plannen op de langere termijn. Eigenlijk zijn we multi-inzetbaar en 

kan onze rol zeer ruim zijn, zolang we werken binnen de afspraken 

die we maken met de leiding. 

 

- Wij zijn er in de tweede plaats voor de ouders. Het eerste 

aanspreekpunt voor ouders zijn de leiding. Maar soms kan het 

handig zijn eens van gedachten te wisselen met iemand die de 

Chiro van binnenuit kent, maar niet in de realiteit van de zondag 

staat, al ietske ouder is (leeftijd), en óók ouder is (als in ‘het 

hebben van kinderen’). Je kan ons zien als een brug tussen onze 

jeugdwerking en ouders.  

 

- VB’s zijn er tenslotte ook voor het netwerk: oudleiding, ’t Volck, het 

parochieteam, de gemeente… Ook voor hen kan het soms handig 

zijn VB’s als aanspreekpunt te gebruiken. We trachten dan flexibel 

te zijn voor al deze mensen, zodat onze Chiro centraal staat. 

 

- VB’s zijn er in principe niét echt voor de leden. Al bevestigen 

uitzonderingen de regel natuurlijk. Een schouder om op te huilen 

voor een ribbel met heimwee op kamp, of bemiddelaar in een 

mogelijk conflict tussen leden en hun leiding… Alles kan, zolang 

het in opdracht is van leiding. 
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Wie zijn onze VB’s? 

Na een geslaagd vorig jaar, gaat het team dit jaar gewoon weer keihard 

door! Bart en Sarah zijn een VB’s waar elke leidingsploeg van droomt! 

 

 

Wist je dat na het werkjaar 2019 - 2020 wij grote bewondering hebben 

voor onze mega geëngageerde leidingsploeg die ondanks Corona toch 

een heel jaar hun uiterste best hebben gedaan voor de Chiro? 

En dat het kamp daarvan de kers op de taart was? 

 

Oproep van onze VB’s: 

Om onze jeugdwerking en leidingsploeg te steunen zijn we steeds op 

zoek naar sponsoring. Dit kan eenvoudigweg door jullie in 

te schrijven in al onze extra activiteiten, af en toe een bak 

frisdrank ;) te schenken aan onze leidingsploeg of door te 

shoppen via 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chirokaart 

Super gemakkelijk en kost niets extra! Bedankt! 
 

Contact: 

vbchirokaart@gmail.com 

Bart: 04 84 79 33 00 

Sarah: 04 97 30 57 94 

  

Wist je dat na het werkjaar 2019 - 2020, wij grote bewondering hebben 

voor onze mega geëngageerde leidingsploeg, die ondanks Corona 

toch een heel jaar hun uiterste best hebben gedaan voor de Chiro? 

En dat het kamp daarvan de kers op de taart was? 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chirokaart
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‘t VOLCK   
 

Wij trachten met 't Volck een oudervereniging te zijn die ondersteunend 

is voor de leidingsploeg, in die zin dat we helpen bij evenementen, 

herstellingen aan gebouwen mee uitwerken, brandverzekering voorzien 

en hen ontzien bij vele papierwerk waaronder de fiscale attesten. Er zijn 

in een Chirojaar evenementen die de leiding organiseert (kerstmarkt, 

Quiz,...) en evenementen die wij als Volck organiseren 

(pannenkoekenslag, oudercafé...). We helpen mekaar bij deze 

evenementen en dienen uiteraard hetzelfde doel: het financieel en 

praktisch mogelijk maken er een topjaar van te maken! 

Als u graag aansluit bij onze vaste kern bij het organiseren en 

vergaderen of liever een helpende hand bent bij de evenementen, laat 

het weten via mail aan hetvolck@gmail.com of spreek ons aan! Ook Bart 

en Sarah, de VB’s, zijn vaste waarden in het Volck. Dat maakt het 

overbruggen van Volck naar leiding en vice versa heel wat makkelijker. 

Ook zij kunnen dus aangesproken worden over onze werking! 

Iedereen Welkom! 

Het Volck-team 
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Oudleiding   
  

Dit jaar nemen we met spijt in het hart afscheid van Paulien… 

Paulien, je was een echte topper! We hebben heel veel aan je gehad, 

waarvoor dank!  

 

 

 

 

 


