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1 VOORWOORD 

 

Welkom 

We zijn ontzettend blij dat we jou dit jaar (opnieuw) mogen verwelkomen in 
onze chiro. Alle leidsters en onze top VB zijn klaar om er weer een spetterend 
Chirojaar van te maken! We hopen ook dit jaar nieuwe Chiroherinneringen te 
maken, gekke Chirozondagen te beleven en met een geweldig kamp af te slui-
ten. 

Is dit je eerste jaar op de chiro? Lees dan zeker even het infoboekje door voor 
de belangrijkste informatie. Is het nog niet helemaal duidelijk of heb je nog 
vragen, aarzel dan niet om één van onze leidsters aan te spreken, een mailtje 
te sturen of op onze site te kijken: http://meisjeschiroarendonk.wix.com/cen-
trum. 

Als er extra informatie wordt meegedeeld i.v.m. de Chirozondag of andere 
Chiroactiviteiten, wordt dit vooral gedaan via mail, de facebookpagina 
(https://www.facebook.com/meisjeschiro.centrum?fref=ts) en de site. Ver-
geet af en toe ook niet in het tasje van je dochter te kijken, want af en toe ge-
ven we wel eens een briefje mee. 

 

Hopelijk gaan we samen een fantastisch Chirojaar tegemoet! 

De leidsters  

 

http://meisjeschiroarendonk.wix.com/centrum
http://meisjeschiroarendonk.wix.com/centrum
https://www.facebook.com/meisjeschiro.centrum?fref=ts
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2 EEN CHIROZONDAG 

Onze Chirodeuren gaan elke zondag voor je open vanaf 13u30. Om 14u00 
gaan we echt van start. We houden dan met z’n allen een “opening”. We 
staan dan met alle afdelingen in een vierkant en zingen Chiroliedjes, zeggen 
het Chirogebed op én zingen luid voor de jarigen van de week. Om 16u hou-
den we een 4-uurtje en mag elk lid zijn snackje van thuis opeten. Sinds twee 
jaar geleden moeten Pinkels, Speelclub en Kwiks zelf hun drankje mee-
brengen. We merken dat dit op zich al veel gebeurt en dat er daarnaast 
veel drankjes half blijven staan of kapot vallen op de grond. 

Aan het einde van de Chirozondag worden de Pinkels, Speelclub en Kwiks 
door hun leidsters naar de plakpaal aan de Bemdkaffee gebracht.  Dit om de 
grote drukte aan de Chiro te vermijden als de drie jongste groepen samen 
naar huis vertrekken. Het is anders moeilijk om in het oog te houden dat alle 
leden mee naar huis worden genomen. 

Het einduur is voor de drie oudste afdeling anders dan voor de drie jongste 
afdelingen: 

Pinkels (1ste en 2e leerjaar) 17u30 

Speelclub (3e en 4e leerjaar) 17u30 

Kwiks (5e en 6e leerjaar)  17u30 

Tippers (1e en 2e middelbaar) 18u00 

Tiptiens (3e en 4e middelbaar) 18u00 

Aspi’s (5e en 6e middelbaar) 18u00 

Superaspi's     18u00 
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Tijdens de grote vakantie eindigt de chiro voor iedereen om 17u30. 

Je kan bijna elke zondag op de chiro terecht voor een spetterende Chirona-
middag, behalve: 

• met het ontspanningsweekend voor de leiding 

• de zondag vóór en na nieuwjaar  

• met het planningsweekend voor de leiding  

• met Pasen 

• met het creaweekend voor de leiding 

• de zondag vóór en na het kamp  

• de zondag van je groepsweekend 
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3 ANDERE CHIROACTIVITEITEN 

Een Chirojaar bestaat niet enkel uit gewone Chirozondagen. Elke jaar vinden 
ook onze 'typische' Chiroactiviteiten plaats. Exacte data kan je vinden op onze 
Chirokalender die gratis te verkrijgen is op onze brunch (ook achteraf bij de 
leidsters op de chiro), maar hieronder geven we alvast wat extra informatie: 
 

• Brunch: vanaf 10u kan je in de Bemdhal terecht voor onze jaarlijkse Chiro-
brunch. Onze kookouders maken dan een heerlijk buffet klaar voor wie wil 
aanschuiven. Je kan dan ook de kampfoto's van het vorige kamp bekijken 
en bestellen, truien en T-shirts kopen, maar vooral genieten van het lekkere 
eten en de Chirosfeer opsnuiven. 

• Chirofuif: elk jaar organiseert de meisjes- en jongensleiding een fuif om 
onze Chirokas wat aan te dikken om leuk Chiromateriaal en dergelijke aan 
te kopen. De combinatie van knallende beats, een hippe bodega en veel 
plezier zorgen voor een onvergetelijke avond. 

• Christus Koning: met Christus Koning gaan we met de hele Chiro in de 
voormiddag naar de misviering om daarna met z'n allen in de Bemdhal een 
lekkere pistolet te eten en een goeie tas warme chocomelk te drinken. Ook 
de ouders zijn welkom om mee komen eten. Daarna doen we met de leden 
een leuke activiteit waarvan verdere details tijdig worden meegedeeld. 

• Feestdagen: dagen zoals Sinterklaas en Carnaval gaan bij ons niet onopge-
merkt voorbij. Ook op de chiro is het dan feest met een aangepaste wer-
king. 

• Kamp: zoals elk jaar gaan we met de hele Chirobende op een spetterend 
Chirokamp. De pinkels gaan zeven dagen op kamp, de rest van de groepen 
gaan tien dagen. We voorzien enkele weken van te voren inschrijvingsmo-
menten voor het kamp waarop jullie een kampboekje krijgen met gedetail-
leerde info over waar we op kamp gaan, wanneer en wat we er allemaal van 
plan te doen zijn. 
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4  LIDGELD 

Het lidgeld voor onze chiro bedraagt 45 euro. Hierin zitten volgende kosten: 
verzekering, kosten voor water en elektriciteit, spelmateriaal, knutselmateriaal, 
…  

Wat is niet in het lidgeld inbegrepen? 

• frisdrank tijdens het 4-uurtje: per consumptie betaal je 0,50 euro (dit is 
enkel zo voor Tippers, Tiptiens, Aspi's en Superaspi's) 

• weekends: de kosten van het weekend bedragen gemiddeld 25 euro 

• speciale activiteiten binnen de afdeling 

• Chirokamp 

 

Hoe moet je inschrijven?  
Op onze Chirosite vind je het online inschrijvingsformulier. De bedoeling is dat 
jullie deze invullen voor jullie dochter voor 30 november (wanneer ook de be-
taling gebeurd moet zijn). 
 
 
Hoe moet je betalen? 
Het lidgeld moet worden betaald via overschrijving, zo gebeuren er de minste 
misverstanden en kan er geen inschrijvingsgeld verloren gaan. Je stort het be-
drag van 45 euro op rekeningnummer BE76 6528 3967 2195. Je vermeldt de 
naam van je dochter + de afdeling waar ze in zit + 'lidgeld'. Gelieve voor eind 
november het lidgeld in orde te brengen, dat bespaart ons en jullie werk 
en zorgen over wie al dan niet betaald heeft! 
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5 VERZEKERING 

Wij zijn met onze Chirogroep aangesloten bij de verzekering van Chiro Natio-
naal.  

Je bent als lid reeds vanaf de eerste Chirozondag verzekerd, ook al werd er 
voor jou nog geen lidgeld betaald. Je bent verzekerd tegen lichamelijke 
schade en schade aan derden. Stoffelijke schade (kledij, fiets, bril, …) is ech-
ter niet verzekerd.  

Voor een meer gedetailleerde omschrijving van onze verzekering verwijzen we 
graag naar de website van Chiro Nationaal. Via onderstaande link bekom je 
meteen de juiste informatie: http://www.chiro.be/administratie/verzekerin-
gen 

Op deze webpagina vind je ook het formulier voor een ongevalsaangifte. 
Mocht je dochter gekwetst thuiskomen en dergelijk document ’s zondags niet 
mee naar huis hebben gebracht, dan kun je het hier afdrukken alvorens een 
dokter te raadplegen.   
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6 UNIFORM 

In onze chiro is het de gewoonte om op zondag en op andere chiromomenten 
een uniform te dragen. We dragen dit niet zomaar. Het dragen van een uni-
form versterkt het groepsgevoel en drukt gelijkwaardigheid uit. We tonen aan 
de buitenwereld dat we van de chiro zijn én bovendien vallen we feller op in 
het verkeer. 

Wij verwachten dan ook van jou dat je een chiro-uniform draagt. De eerste 
weken moet dat als nieuwkomer natuurlijk nog niet, maar als je zeker weet 
dat chiro écht iets voor jou is, vragen we om een uniform aan te kopen.  

Ons chiro-uniform bestaat uit:  

• een beige rok of short 

• een rood of blauw chiro t-shirt 

• een blauwe chiro-trui  

• dichte schoenen (dus géén slippers) 

De meeste van onze leden dragen een bedrukte trui en t-shirt van onze eigen 
chiro. Deze kan je enkel via onze chiro verkrijgen. Je kan de trui en t-shirt ko-
pen tijdens de brunch en elke eerste zondag van de maand, tussen 13u30 en 
14u00 in het leidingslokaal.  

De beige (broek)rok, het rode chiro t-shirt en de blauwe chirotrui kan je ko-
pen in chirowinkel De Banier. Opgelet: de korting die je verkrijgt met je lid-
kaart, is niet geldig op uniformen! 

De Banier  
Warandestraat 97 
2300 Turnhout 
www.debanier.be 
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7 CHIROKAMP 

Het hoogtepunt én de allerbelangrijkste gebeurtenis van het hele chirojaar is 
natuurlijk het kamp! 

Noteer daarom alvast in je agenda: 

CHIROKAMP : 1 tot 11 augustus 2019 

We geven deze datum nu al mee zodat jullie er eventueel rekening mee kun-

nen houden bij het plannen van jullie vakantie. We staan niet toe dat kinderen 

later op bivak toekomen of er vroeger vertrekken omwille van een reis of een 

ander vakantiekamp.  

Eind juni, begin juli houden we twee inschrijvingsdagen om je in te schrijven 

voor dit spetterende kamp. Verdere informatie over dit hele gebeuren mag je 

in juni verwachten! 
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8 LEIDINGSGEGEVENS 

Alle leidinggegevens zijn te vinden op de Chirosite! 
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