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Grenzeloos Chiro! 

We eten taco’s, onze kleren zijn

‘made in China’, we slapen in

Zweedse bedden en we chatten

met mensen aan de andere kant

van de wereld. Ja, we zijn

wereldburgers. We horen of lezen

verhalen over mensen aan de

andere kant van de wereld. Maar

we weten niet altijd wie ze echt

zijn. Met 'Grenzeloos Chiro' willen

we buiten onze eigen

Chirogrenzen gaan en andere

jeugdbewegingen ontmoeten over

de landsgrenzen heen!

Waarom grenzeloos Chiro?

In spel kunnen we elkaar vinden:

iedereen speelt. Overal zijn er

jeugdbewegingen met

dezelfde doelen bezig: kinderen en

jongeren laten organiseren, leren,

ervaren, spelen. Door te focussen

op ‘internationaal’ willen we

Chiroleden en -leiding motiveren

om hun blik te verruimen en uit hun

comfortzone te treden. We willen

hen in ontmoeting laten gaan met 

jongeren van over heel de wereld.

Met de Chiro maken we ten slotte

als stichtend lid deel uit van een

internationaal netwerk van

jeugdbewegingen, de Fimcap.

We willen jullie graag dit boekje

aanbieden. Het is een gelegenheid om

kennis te maken met onze Chirowerking.



In onze Chiro komen we elke zondag samen van 14u tot 18u om te
spelen en een leuke namiddag te beleven. De jongens hebben hun
lokalen op het Karmelieten (Karmelietenstraat) en de meisjes
verzamelen aan de lokalen die gelegen zijn aan de Pelgrimsweg
(zijstraat tussen Buizemontstraat en Guilleminlaan), adres:
Korendries 2.
Wij hebben een ploeg van 25 leiders en 22 leidsters die zorgen voor fantastische
spelen.

Iedereen is welkom bij in Chiro! Je moet juist al naar de basisschool gaan en 6 jaar

zijn. Om aan te sluiten bij de Chiro betaal je jaarlijks een lidgeld van €25 voor het

oudste kind. De volgende kinderen betalen €20. Hiervoor ben je een volledig jaar

verzekerd en krijg je maandelijks onze Chirokrant. Om te tonen dat we allemaal tot

dezelfde groep horen, kiezen we er bij de Chiro voor om allemaal in dezelfde kleren te

spelen. Het zorgt er ook voor dat de mensen ons makkelijk herkennen. Het uniform is een

rode Chiro-T-shirt (meisjes)/blauw Chirohemd (jongens) en een beige Chirobroek of- 

rok. Wij hebben pasmaten en het kan bij ons besteld worden. Het uniform wordt op

voorhand betaald en we gaan er om. Je mag ook rechtstreeks naar een Chirowinkel (De

Banier) gaan. Er is een winkel in Gent, Brussel en Aalst, zie ook de

website www.debanier.be. Indien men nog geen uniform heeft, vragen we wel dat de

kinderen kledij en schoenen dragen die tegen een ‘stootje’ kunnen. Een uniform is voor

Pinkels, Krakjes en Speelclub nog niet verplicht, maar het mag wel.

 

Mocht blijken dat het betalen van lidgeld, het aankopen van een uniform en het

betalen van de kampprijs wat moeilijk zou liggen voor bepaalde families dan

kunnen we dankzij de stad Geraardsbergen een tegemoetkoming geven. Het

financieel aspect mag geen belemmering zijn om aan te sluiten bij onze Chiro. De

aanvraag dient te gebeuren door het gezin zelf. Aanvragen worden via een

aanvraagformulier door het gezin ingediend. Dit formulier kan u verkrijgen bij de

jeugddienst (Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen; 054- 43 44 05;) of downloaden

van de website van de

jeugdraad. (http://jcdespiraal.be/jeugddienst/korting-jeugdbeweging)

 

Ook ziekenfondsen komen vaak terug in de terugbetaling lidgelden en

kampgelden. Kijk even op onze website: www.chirosintbartel.be 

Normaal gezien zijn al onze activiteiten gratis. Indien de kinderen toch iets van geld

nodig hebben dan laten we dit op voorhand weten. Elke zondag krijgen de kinderen de

gelegenheid om een drankje en een snoepje te kopen. Beide groepen werken met een

kaart van €5 of 10. Deze kan je kopen op de Chiro, dan wordt geschrapt wat er af gaat.

Hé, jij daar!



de afdelingen
De jongsten (6 tot 8 jaar) zijn welkom bij de Krakjes voor de

jongens, bij de Pinkels voor de meisjes.  Het is een eerste

kennismaking met Chiro waar heel wat spelletjes worden

gespeeld.

In de Chiro werken we met leeftijdsgroepen

Vanaf 8 jaar tot 10 jaar zit je bij de Speelclub en ligt de nadruk

vooral op het spelend samen zijn.

Van je 10 jaar tot je 12 jaar ben je bij de Rakkers (jongens) en

de Kwiks (meisjes). En aan de naam kan je al merken dat er heel

wat te beleven valt.

De 12- tot 14-jarigen vormen de Tippers (meisjes) en de

Toppers (jongens). In deze afdeling krijg je volop de

gelegenheid om er keihard tegen aan te aan.

Vanaf de Kerels en de Tiptiens (14 tot 16 jaar) wordt het al wat

ernstiger. Maar er blijft nog heel wat tijd over voor sport, spel,

ontspanning en heel wat avontuur.

De oudsten zitten bij de Aspi’s. In deze afdeling krijg je volop de

gelegenheid om verantwoordelijkheid te nemen.



de leiding
zorgt ervoor dat de kinderen en jongeren veel boeiende en leuke momenten hebben. Elke

zaterdagavond komen ze samen om de vergadering voor te bereiden en te kijken hoe we

onze Chiro nog beter kunnen maken.

In elke leidingsploeg zijn er enkele mensen, nl. de groepsleid(st)ers die de kar wat trekken. 

 

Voor de jongens zijn dat: 

Bjarne Van Der Pulst   0468 20 62 21 

Dries Van Keymeulen   0471 62 62 87

Jelle Waeyenberg   0497 64 87 30 

Voor de meisjes: 

Ruth Van Eenooghe   0488 46 52 63

Luka Demeulenaere   0471 41 57 71

Hanne Goemaere   0471 39 10 34

 

De volwassen begeleiders ondersteunen de leidingsploeg. 

 

Voor de jongens is dit Pieterjan Kindekens   0498 29 83 26

Voor de meisjes Line Herregods   0486 40 41 62 en Griet Delahaye   0496 34 01 43



in onze Chirogroep valt
heel wat te beleven
We komen elke zondag samen, maar daarnaast zijn er nog tal van andere

activiteiten!

Het Chirojaar begint in september, net zoals een schooljaar. Tijdens deze
maand doen we iets speciaals voor alle nieuwe leden. Zondag 22 september
lanceren we ons nieuw jaarthema Grenzeloos Chiro. Je zal er nog wel van
horen, want we maken er kabaal over.
 
Op zaterdag 5 oktober nodigen we alle ouders uit op onze dia-avond in zaal
De Spiraal. Dan kunnen jullie mee herbeleven wat we allemaal op ons bivak
gedaan hebben. Deuren open om 18u30 en start show om 19u00. Zaterdag 26
oktober organiseren onze Aspiranten hun jaarlijkse 'Duvel-trophy'. Dit is een
echte mega-Chirofuif in De Spiraal. Op 9 en 10 november organiseren we een
etentje in zaal De Reep. Het is een van de manieren om wat geld in het bakje
te krijgen. Op 24 november vieren we Christus Koning. Dit is een speciale dag
voor ons. Dan komen we een hele dag samen om een groot spel te spelen met
de volledige groep. Ook begin december kan het niet anders dat de Sint
langskomt bij alle brave Chirojongens en –meisjes. Tijdens de kerstvakantie
trekken we enkele avonden rond om al zingend onze kerst- en
nieuwjaarswensen bij de ouders te brengen. 
 
Tijdens het krokusverlof (27-28-29/02/2020) gaan we van huis tot huis om onze
lekkere zelfgebakken wafels te verkopen. Tijdens het paasverlof 2020 gaan we
enkele dagen op paaskamp. Het is een voorbereiding op het groot kamp dat
doorgaat in het groot verlof. We gaan naar Avelgem. De jongens van 5 april
tot en met 8 april  en de meisjes  van 8 april tot en met 11 april. 
 
Het hoogtepunt van ons Chirojaar is natuurlijk het bivak. Deze keer trekken we
naar Amel (Schoppen). De jongens trekken er op uit van 22 juli tot 1
augustus en de meisjes van 1 augustus tot 11 augustus. De kleinsten slapen
steeds binnen, maar vanaf de Rakkers en de Kwiks mag je in tenten slapen. 
 
Om de twee jaar gaan we met de oudste afdelingen (vanaf Kerels en Tiptiens)
op buitenlandse reis. Dit Chirojaar gaan we naar HONGARIJE.



koken kost geld
Alles wat we tijdens het jaar doen, kost ons natuurlijk wat eurootjes. We proberen in elk

geval de kost zo laag mogelijk te houden, maar toch!

Via het jeugdwerkbeleidsplan krijgen we een niet onaardige som voor onze werking.
Deze subsidie krijgen we via de jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschap.
 
Onze lokalen vragen ook heel wat onderhoud. We zijn heel dankbaar dat de jongens de
lokalen ter beschikking krijgen van het Sint-Jozefinsituut. Het lokaal van de meisjes is
eigendom. Verder hebben we ook een 20-tal tenten en heel wat kampmateriaal. Dit
alles moet ook regelmatig vernieuwd worden.
 
Om dit allemaal rond te krijgen, organiseren we tijdens het jaar ook regelmatig een
activiteit om geld in het bakje te krijgen:
 

het jaarlijks etentje
     heerlijk pastafestijn (9 en 10/11/2019) 

kerstzang
     we gaan van huis tot huis zingen met onze ‘kerstmuts’ 
     (22-23-26-27-28-29/12/2019)

wafelenbak
     we trekken groot Geraardsbergen rond om wafels te verkopen
     (27/28/29/02/2020)

Achter de schermen

we staan er gelukkig niet
alleen voor
In onze Chirowerking kunnen we gelukkig beroep doen op heel wat helpende handen.

Er zijn de vele oudleidsters en –leiders die voor, tussen en achter de schermen
een duwtje in de rug geven. We hebben ook onze VZW. De raad van bestuur zorgt er
voor dat de leiding zich niet te veel moet bezig houden met materiële beslommeringen
rond lokalen en kampmateriaal. Regelmatig komt onze ouderraad ook samen. Met
ouders, oud-leiding en leiding buigen we ons dan over wat er de komende periode
allemaal te gebeuren staat. 
 
Nieuwe gezichten zijn altijd welkom, een seintje aan iemand van de leiding is
voldoende.



contact
De Chirokrant

We werken ook met een Chirokrantje, dat

om de 3 maanden verschijnt. Je kan deze

digitaal of op papier krijgen.

www. chirosintbartel.be

Website en Facebook

Al het chironieuws kunnen jullie ook volgen

op onze website en Facebookpagina's.

@ChiroSintBartelJongens

@ChiroSintBartelVrouwtjes


