Chiro Kaart
Infoboekje 2021 – 2022
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Jaarthema

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!

Locatie
Rustoordlei 85
2930 Brasschaat
De lokalen bevinden zich naast het rusthuis 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 vlak
bijde Kattekensberg, het leukste bos van de buurt!
Als je met de fiets bent mag je deze in de voorziene fietsenrekken zetten achter de vuilbak. Zo
blijft er voldoende plaats voor de bezoekers van het Mariadomein.
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Uren
Alle groepen starten zondag om 14.00 uur stipt. De Ribbels worden opgehaald om 17.00 uur.
Speelclubs, Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspiranten eindigen om 18.00 uur.
Als de uren veranderen omwille van een speciale dag of een specifieke activiteit, laten we dit steeds
weten via het maandbladje, de Facebook-pagina, de website of via de leiding zelf.

Uniform
Ons uniform bestaat uit een Chirobroek/-rok, een blauw Chiro Kaart T-shirt en een badge voor op
je rok/broek van Chiro Kaart. De broek/rok kan je kopen in De Banier (adres: Kipdorp 30, 2000
Antwerpen). Onze T-shirt, trui en badge van Chiro kaart kan je telkens de eerste zondag van de
maand aankopen bij onze VB’s. Een T-shirt is €10, een trui is €25 en een badge is €3. Je kan betalen
via een overschrijving, bancontact-app, payconiq… Geen cash!
Heb je nog een rok, broek of T-shirt 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. 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 24 OKTOBER 2021. Als het
lidgeld voor deze datum niet ontvangen is, kunnen wij uw kind niet verzekeren.
Betaalt u het lidgeld na 24 oktober dan komt er een administratieve kost van €10 bij.
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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 kwijtraakt of
dat Chirotruien verwisseld worden!

!!!Als je betaalproblemen hebt voor het lidgeld, uitstappen, kampgeld… Kan je contact opnemen
met de VB’s. Zij zullen steeds samen met jullie naar een passende oplossing zoeken!!!
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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!

Dropping
Binnenkort is het zover: op zaterdag 23 oktober organiseert de oud-leiding opnieuw een
dropping! Op de 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 zeker in de gaten! Wij houden jullie mee op de hoogte.
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Chirowinkel: de Banier
Zoals eerder vermeld, kan je 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 2021-2022
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!

Zaterdag 16 oktober

Quiz

Vrijdag 22 oktober

Dag van de Jeugdbeweging, ga naar school in uniform!

Zaterdag 23 oktober

Dropping

Zondag 24 oktober

Geen Chiro

Zondag 21 november

Christus Koning

Vrij-zon 26 – 28 november

afdelingsweekend: iedere afdeling gaat apart op weekend!

Zondag 5 december

Sinterklaas

Zaterdag 18 december

Kerstmarkt

Zondag 19 december

geen Chiro: uitslapen na de kerstmarkt

Zondag 26 december

geen Chiro: kerstvakantie

Zondag 9 januari

Drie koningen

Zondag 30 januari

schaatsen

Zondag 20 februari

Groepsfeest

Vrij-zon 11 – 13 maart

groepsweekend: onze Chiro gaat samen op weekend!

Zaterdag 26 maart

Tulpenverkoop

Zondag 27 maart

Geen Chiro

Zondag 10 april

Geen Chiro: de leiding gaat op weekend

Zondag 17 april

Geen Chiro: Pasen

Zaterdag 7 mei

Eetfestijn

Zondag 26 juni

groepsuitstap

21 – 31 juli

Bivak (let op: ribbels komen pas op 24 juli)
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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!
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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 Kaat Paepen en Robbe Vervliet onze groepsleiding.

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?
-

VB’s 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.

-

VB’s zijn er in de tweede plaats voor de ouders. Het eerste aanspreekpunt voor ouders zijn
de leiding. Maar soms kan het misschien handig zijn eens van gedachten te wisselen met
iemand die de Chiro ook 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’).

-

VB’s zijn er tenslotte ook voor het netwerk: oud-leiding, ’t Volck, het parochieteam, de
gemeente… Ook voor hen kan het soms handig zijn VB’s als aanspreekpunt te gebruiken. We
trachten dan aanspreekbaar te zijn voor al deze mensen.

-

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?
Voor het derde jaar op rij is dit het topteam Sarah en Bart. We zijn hen erg dankbaar voor alles wat
ze al voor ons gedaan hebben en kijken ernaar uit om weer een jaartje samen te werken!
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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, Vedett party...) 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 Sarah en Bart, 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 overonze
werking!
Iedereen Welkom!
Het Volck-team
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Oud-leiding
Dit jaar nemen we met spijt in het hart afscheid van 2 topleiding:
Lotte en Luca!

We danken hen voor hun jarenlange inzet, steun en enthousiasme. Natuurlijk zeggen we geen
vaarwel, maar tot ziens: we hopen jullie nog vaak te zien op één van onze activiteiten of als
vervangleiding!
Enorm hard bedankt voor alles!
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