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WOORD	VAN	DE	GROEPSLEIDING	

	

Beste	leden	en	ouders,		

De	 start	 van	ons	32ste	werkjaar	 is	 aangebroken!	Wij	 hebben	er	 intussen	een	 spetterende	
startdag	aan	de	Burcht	opzitten.	Wij	hopen	om	dit	werkjaar	even	leuk	en	succesvol	te	maken	
als	 het	 vorige.	 Met	 een	 gemotiveerde	 leidingsploeg	 van	 zestien	 Chirofanaten,	 vijf	
enthousiaste	 volwassen	 begeleiders	 (VB’s)	 die	 ons	 bijstaan	 met	 raad	 en	 daad	 en	 een	
heleboel	nieuwe	Chirogezichten	erbij	zijn	alle	bouwstenen	aanwezig	om	dit	voornemen	waar	
te	maken.	Wij	hopen	dan	ook	om	er	samen	met	jullie	een	prachtig	jaar	van	te	maken	waar	
talloze	spelletjes,	knotsgekke	activiteiten	en	uitdagingen	centraal	zullen	staan.		

In	dit	boekje	 vinden	 jullie	allerlei	 gegevens	 terug	over	onze	Chirowerking.	We	 informeren	
jullie	ook	over	het	 inschrijvingsgeld	en	de	verzekering.	Daarnaast	geven	we	al	meer	uitleg	
over	 onze	pasdag	 die	 doorgaat	 op	 zondag	 24	 september	 en	 zondag	 8	 oktober	 2017.	 Op	
blz.	 	7	 vinden	 jullie	 de	 gegevens	 van	 de	 groepsleiding	 terug,	 alsook	 geven	 we	 jullie	 een	
overzicht	van	de	leidingsploeg	en	de	VB’s.	Hun	telefoonnummer	staat	in	dit	boekje	vermeld	
zodat	 jullie	 steeds	 contact	 met	 hen	 kunnen	 opnemen.	 Daarnaast	 vinden	 jullie	 ook	 een	
uitgebreide	 kalender	 terug	 voor	 dit	 werkjaar.	 Elke	 chirozondag	 en	 nevenactiviteit	 (Quiz,	
Eetfestijn,	 Berlijnse	 Bollen,	 Uitstapdag	 en	 Bivak)	 staat	 gepland.	Met	 deze	 kalender	 op	 zak	
ben	je	op	elke	afspraak	van	de	partij!		

	

Indien	 jullie	 vragen	 hebben	 aarzel	 dan	 niet	 om	 contact	 op	 te	 nemen	 met	 de	
groepsleiding.	 Je	 kan	 ons	 ook	 altijd	 een	 mailtje	 sturen	 op	 het	 algemeen	 e-
mailadres:	chirookidoherzele@gmail.com.	Ook	over	financiële	zorgen	in	verband	
met	lidgeld	of	betalingen	voor	uitstappen	mag	je	ons	aanspreken.		

We	wensen	jullie	alvast	veel	leesplezier	in	onze	eerste	Choera!		

Met	vriendelijke	groeten,	

Femke	Monsaert	&	Jelena	Baele	
De	groepsleiding	
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CHIRO:	WAT,	VOOR	WIE,	WAAR	EN	WANNEER?		

	

Wat	is	Chiro?	In	de	Chiro	komen	we	samen	om	te	spelen	en	een	leuke	namiddag	te	beleven.	
Onze	leiding	zorgt	tweewekelijks	voor	speelse	activiteiten:	verstoppertje	of	tikkertje,	samen	
op	 tocht,	 een	 fietstocht,	 met	 z’n	 allen	 voetballen	 in	 het	 bos,	 even	 uitrusten	 en	 gezellig	
samenzijn	 in	 het	 lokaal.	 We	 zijn	 er	 niet	 enkel	 op	 zondag.	 We	 zorgen	 ook	 voor	 leuke	
nevenactiviteiten	 tijdens	 het	 jaar	 (kerstfeestje,	 afdelingsweekends,	 uitstapdag…).	 Het	
werkjaar	sluiten	wij	af	met	een	onvergetelijk	BIVAK!		

Voor	wie?.	Om	bij	de	Chiro	aangesloten	 te	kunnen	worden	moet	 je	minstens	zes	 jaar	oud	
zijn	 (of	 in	de	 loop	van	het	werkjaar	 zes	 jaar	worden).	Voor	de	 rest	moet	 je	niets	 speciaals	
doen	of	kunnen	om	erbij	te	horen.	Iedereen	is	welkom	bij	ons	in	de	Chiro!		

Waar?	Onze	tweewekelijkse	Chiro	gaat	door	aan	onze	Chirolokalen.	Deze	bevinden	zich	in	de	
Tuinwijkstraat	4	in	Herzele	(het	groene	paviljoen	aan	de	parking	van	het	kinderdagverblijf).		

Wanneer?	Tweewekelijks	op	 zondagnamiddag.	Onze	Chironamiddag	 start	 stipt	om	14u	en	
eindigt	 om	 17u.	 Om	 de	 organisatie	 en	 de	 veiligheid	 te	 garanderen,	 vragen	 wij	 jullie	
vriendelijk	om	op	tijd	te	komen.	Voor	een	meer	gedetailleerde	planning,	alsook	de	data	van	
onze	nevenactiviteiten	verwijzen	we	jullie	graag	door	naar	onze	kalender	op	blz.	10.		
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WERKEN	IN	AFDELINGEN	

	

Elke	 leeftijd	 is	 anders.	 Daarom	 worden	 de	 leden	 van	 onze	 jeugdvereniging	 opgedeeld	 in	
leeftijdsgroepen:	 die	 leeftijdsgroepen	 heten	 in	 het	 Chirojargon:	 “de	 afdelingen”.	 Iedere	
afdeling	 heeft	 zijn	 eigen	 leiding.	 De	 afdelingsleiding	 staat	 in	 voor	 de	 invulling	 van	 de	
chiroactiviteiten,	aangepast	aan	het	niveau,	de	interesses	en	de	leeftijd	van	onze	leden.	

Onze	chirowerking	kent	6	afdelingen:		

- Sloebers	(geboortejaar	2011-2010)	
- Speelclubs	(geboortejaar	2009-2008)		
- Rakwi’s	(geboortejaar	2007-2006)	
- Tito’s	(geboortejaar	2005-2004)	
- Keti’s	(geboortejaar	2003-2002)	
- Aspiranten	(geboortejaar	2001-2000)	

	

INSCHRIJVINGEN	

	

Het	 inschrijvingsgeld	 bedraagt	 €25.	 Hierin	 zit	 de	 aansluiting	 bij	 de	 verzekering	 van	 Chiro	
Nationaal	en	een	drankje	op	elke	Chironamiddag	en	geldt	voor	het	volledige	werkjaar.	Indien	
mogelijk	vragen	wij	om	het	lidgeld	te	storten	op	het	rekeningnummer	van	onze	Chiro:	IBAN	
BE70	0016	0875	7225	(BIC:	GEBABEBB)	met	vermelding	van	de	naam	en	afdeling	van	uw	
kind(eren).		

Nadat	wij	de	betaling	goed	hebben	ontvangen	is	de	inschrijving	voltooid.	

Ben	je	nieuw	in	de	Chiro	en	nog	niet	volledig	overtuigd	na	onze	startdag?	Dat	kan	uiteraard!	
Kom	dan	gerust	nog	eens	proberen	alvorens	je	het	lidgeld	stort.	Uiteraard	vragen	wij	om	hier	
niet	 té	 lang	met	 te	wachten.	Wie	nog	niet	officieel	 is	 ingeschreven	geniet	nog	niet	van	de	
Chiroverzekering.	 Bovendien	 hebben	wij	 dankzij	 de	 inschrijvingen	 een	 beter	 overzicht	 van	
het	aantal	 speelvriendjes	of	–vriendinnetjes	waarmee	onze	 leiding	aan	het	werk	moet.	De	
instapperiode	loopt	tot	8	oktober	2017.		

Graag	 herinneren	wij	 jullie	 eraan	 dat	 de	meeste	mutualiteiten	 een	 tussenkomst	 verlenen	
voor	 deelname	 aan	 een	 jeugdwerkinitiatief.	 Wensen	 jullie	 een	 tussenkomst	 voor	 de	
inschrijving	bij	Chiro	Okido	Herzele,	neem	dan	contact	op	met	het	ziekenfonds	en	vraag	naar	
het	 formulier	 dat	 voor	 deze	 tussenkomst	 bestemd	 is.	 Jullie	 kunnen	 dit	 formulier	 aan	 de	
groepsleiding	bezorgen	in	de	loop	van	het	werkjaar	via	mail,	door	het	formulier	aan	ons	af	te	
geven	voor	of	na	de	Chiro	of	door	het	in	onze	brievenbus	te	steken.	Wij	bezorgen	het	dan	zo	
snel	mogelijk	ingevuld	en	ondertekend	terug.		
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PASDAG	–	ZONDAG	24/09	EN	ZONDAG	8/10	

	

Bij	Chiro	hoort	natuurlijk	een	blauw	hemd	en	beige	short	of	rok.	Om	naar	buiten	te	komen	
als	een	hechte	groep	vrienden	en	een	herkenbare	organisatie	verzoeken	wij	jullie	om	in	de	
mate	 van	het	mogelijke	 in	uniform	 naar	 de	Chiro	 te	 komen.	 Bovendien	 is	 het	 uniform	de	
perfecte	speelkledij	en	kan	deze	wel	tegen	een	likje	verf	of	een	spatje	modder.	

Op	 zondag	24	 september	 en	 zondag	 8	 oktober	 2017	 aansluitend	 na	 onze	 Chironamiddag	
organiseren	we	om	17u15	een	pasdag.	Op	onze	pasdag	bieden	wij	onze	eigen	chirokleding	
aan.	Jullie	hebben	keuze	uit	t-shirts,	topjes	en	pulls	met	het	logo	van	onze	chiro.	Betaling	op	
de	pasdag	 is	mogelijk	cash	of	 later	via	overschrijving.	Hieronder	vinden	 jullie	een	overzicht	
van	de	kledij	die	wij	aanbieden,	alsook	de	prijzen:	

	

Willen	 jullie	 graag	 in	de	 allombekende	beige	chirorok	of	 chiroshort	 naar	de	Chiro	 komen,	
dan	 verwijzen	 wij	 jullie	 voor	 deze	 aankoop	 graag	 door	 naar	 ‘De	 Banier’.	 De	 Banier	 is	 de	
officiële	Chirowinkel	voor	kledij	en	artikelen	met	een	Chiro-logo.	Je	vindt	meer	informatie	op	
hun	website:	www.debanier.be	of	in	een	van	hun	winkels	in	Aalst,	Gent,	Brussel	etc.	

Overschotjes	van	Chirokleding	(dus	chirorokjes	of	chiroshorten)	die	we	nog	over	hebben	van	
vorig	 jaar	 zullen	op	onze	pasdag	aan	een	prijsje	worden	aangeboden.	De	Banier	biedt	nog	
veel	andere	soorten	kledij	aan,	zoals	kousen,	regenjasjes,	pullovers,	t-shirts,	schoenen,	enzo.	
Uiteraard	zijn	deze	niet	verplicht	aan	te	kopen.	De	aankoop	van	een	chirohemd	is	populair	
onder	de	leden	maar	zeker	niet	verplicht.	
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GROEPSLEIDING	

	

Femke	Monsaert	

Evendael	52		

9550	Herzele	

�		0479	38	08	08		

�		monsaertfemke@hotmail.com	

Jelena	Baele	

Ressegemstraat	85	

9551	Ressegem	

�		0499	46	89	90	

�		jelena.baele@outlook.com	

	

LEIDINGSPLOEG	

	

Sloebers	(6-8	jaar)	

	

Femke	Monsaert	(0479	38	08	08)	

Jelena	Baele	(0499	46	89	90)	

Hanne	Van	Damme	(0498	66	32	98)	

Jochen	Goossens	(0471	41	24	20)	

	

Speelclubs	(8-10	jaar)	

	

Inachis	Noël	(0472	29	81	66)	

Feline	De	Groote	(0474	07	55	39)	

Elien	Van	Styvendael	(0477	21	54	00)	

Marie	Van	Caenegem	(0471	26	21	00)	

	

Rakwi’s	(10-12	jaar)	

	

Joran	Ghislain	(0476	37	83	44)	

Victor	Stevens	(0488	92	04	96)	

Anouk	Spiliers	(0492	55	30	59)	
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Tito’s	(12-14	jaar)	

	

Max	Schuddinck	(0488	39	91	70)		

Dieter	Bovendaerde	(0478	47	79	15)	

	

Keti’s	(14-16	jaar)	

	

Julie	Goossens	(0472	92	17	21)	

Axana	Van	Boven	(0477	84	16	99)	

	

Aspi’s	(16-18	jaar)	

	

Sven	Otte	(0494	11	83	42)	

	

VOLWASSEN	BEGELEIDERS	

	

	

VB’s	

Jolien	Schelfhout	

Pieter	Wollaert	(‘Scharte’)	

Joris	De	Roeck	(‘Sjors’)	

Daan	Muylaert	

Andy	Diependaele	
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CHIROKALENDER	
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MEER	INFORMATIE?	

	

Dit	boekje	heeft	ongetwijfeld	op	heel	wat	vragen	een	antwoord	geboden.	Wensen	jullie	toch	
nog	meer	informatie	over	onze	Chiro?		

Neem	dan	gerust	een	kijkje	op	onze	website:	www.chirookidoherzele.be.	
Deze	is	steeds	up-to-date.	Je	vindt	er	onze	kalender,	informatie	en	nieuwe	
aankondigingen.	We	geven	ook	al	even	mee	dat	alle	Choera’s	en	brieven	
aan	 ouders	 die	 in	 de	 loop	 van	 het	 jaar	 in	 naam	 van	 onze	 Chiro	worden	
verspreid	 ook	 gepubliceerd	 zullen	 worden	 op	 onze	 website!	 Algemene	
informatie	over	de	Chirowerking	vind	je	op	www.chiro.be.		

 
Wij	 zijn	ook	 zeer	 actief	op	Facebook.	 Je	 kan	er	 foto’s	 en	 links	naar	onze	website	
bekijken.	Volg	onze	pagina’s	en	blijf	op	de	hoogte	van	alle	belangrijke	updates!		

We	 herhalen	 hier	 nog	 even	 dat	 jullie	 met	 specifieke	 vragen	 altijd	 terecht	 kunnen	 bij	 de	
groepsleiding	of	de	afdelingsleiding	van	jullie	zoon	en/of	dochter!	

Vriendelijke	Chirogroeten	vanwege	de	voltallige	leidingsploeg	en	hopelijk	tot	binnenkort!	
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CHIRO	OKIDO	HERZELE	

�		 Tuinwijkstraat	4	
					 9550	HERZELE	

�		 0479	38	08	08	/	0499	46	89	90	

�		 www.chirookidoherzele.be	

�		 chirookidoherzele@gmail.com	
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