CHIRONIEUWS
2020-2021

Een krantje vol praktische info en
leuke spelletjes!

KALENDER ‘20 - ‘21
Noteer deze datums al maar vast in jullie agenda’s!
27 september
11 oktober
18 oktober
23 oktober
24 oktober
14 november
22 november
06 december
25 december
31 december
03 januari 		
??? februari
14 februari
07 maart 		
14 maart 		
4 april 		
02 mei 		
27 juni 		
11-20 juli 		
13-20 juli 		
05 september
12 september
19 september

Startdag
Inschrijvingsdag
Geen Chiro (leidingsweekend)
Dag van de Jeugdbeweging
Chirocafé
Kerstrozenverkoop
Christus Koning
Sinterklaas komt naar de Chiro!
Chocomelk en glühwein aan kerk
Chocomelk en Jenever aan kerk
Drie koningen zingen
Kaartavond
Geen Chiro (leidingsweekend)
Uitstap
Geen Chiro (Leiding rust uit)
Geen Chiro (Pasen)
Inschrijvingsdag kamp
Springkasteel
Kamp Tessenderlo (Rakwi, Tito, Keti en Aspi)
Kamp Tessenderlo (Bengel en Speelclub)
Fietse-ling en mosselfeest
Verrassingsreis
Overgang

Coronamaatregelen

Het Chirojaar zal er dit jaar iets anders uitzien dan dat we gewoon zijn, maar
één ding is zeker: Chiro geven zullen we doen! Op deze pagina vind je een overzicht van de maatregelen die van kracht zijn. Op onze website vind je ook
steeds een up-to-date overzicht.
www.chirohoutvenne.be/info/coronamaatregelen

Wie mag er deelnemen?

Iedereen mag deelnemen, behalve:
• Wie ziek is of ziektesymptomen gehad heeft in de afgelopen drie dagen
voor het plaatsvinden van de activiteit.
Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk
ademen. Dit geldt zowel voor leden als voor leiding, VB's, ondersteuning,
enz.
• Mensen uit de risicogroep of met een chronische ziekte? Die mogen deelnemen indien:
» ze toestemming hebben van de ouders, voogd of huisarts.
» hun ziekte onder controle is door medicatie bv. bij astma.
Ouders dragen de verantwoordelijkheid om hun kind gezond naar de Chiro te
sturen!

Wekelijkse werking

• We zouden willen vragen aan de ouders die hun kind(eren) komen afzetten
om voldoende afstand te bewaren van de andere ouders en een mondmasker te dragen.
• De leden die +12 jaar zijn willen we vragen om een mondmasker te dragen
wanneer ze op de Chiro aankomen. Pas wanneer ze op het terrein zijn waar
de leiding van hun bubbel de kinderen opwacht, mag het lid zijn/haar mondmasker afdoen.
• De leiding zal erop toezien dat de hygiënemaatregelen gerespecteerd
worden door elk toekomend lid.
• Tijdens het spelen moet er geen mondmasker gedragen worden en zullen de
leden binnen hun bubbel volop kunnen ravotten!
• Indien iemand zich niet goed voelt tijdens de activiteiten zullen we het lid
apart zetten in een voorziene quarantaineruimte en de ouders verwittigen
om zijn/haar kind op te halen.
• Als je tot een risicogroep behoort, kan je bij de huisdokter langsgaan om
goedkeuring te krijgen om deel te nemen. Dit is echter niet verplicht. Toestemming van de ouders volstaat.

Algemene jeugdwerkregels
Zoals je zal zien, lijken die sterk op de algemene principes die ook tijdens de
zomer van kracht waren. Daarbij zullen we dit werkjaar werken met kleurcodes,
die bijvoorbeeld ook gebruikt worden in het onderwijs.
Hieronder vind je een overzichtstabel met passende maatregelen per kleurcode en leeftijdscategorie.
Momenteel bevindt het jeugdwerk zich in heel Vlaanderen in code oranje.

-12 Jaar

+12 jaar

GEEN
RISICO
(groen)

• Gewone werking

• Gewone werking

LAAG
RISICO
(geel)

• Bubbels zonder social
distancing
• Max. 50 pers. per
bubbel
• Enkel social distancing
tussen bubbels

• Bubbels zonder social distancing
• Max. 50 pers. per bubbel
• Vermijd intens contact
• Bij voorkeur buitenactiviteiten
• Enkel social distancing tussen
bubbels

• Bubbels zonder social
distancing
MATIG
• Max. 50 pers. per
RISICO
bubbel
(oranje)
• Enkel social distancing
tussen bubbels

• Bubbels zonder social distancing
• Max.20 pers. binnen
• Max. 50 pers. buiten
• Vermijd intens contact
• Enkel social distancing tussen
bubbels

Activiteiten volgens
specifieke regels:
• Groepen max. 20 pers.
in buitenlucht met
social distancing onder
toezicht van begeleider
• Geldende samenlevingsregels

Activiteiten volgens specifieke
regels:
• Groepen max. 20 pers. in
buitenlucht met social distancing (waar niet mogelijk
mondmasker) onder toezicht
van begeleider
• Geldende samenlevingsregels

HOOG
RISICO
(rood)

Bubbels op zondag

In de Chirowerking op zondag zullen de leden en leiding opgedeeld worden in 3
bubbels:

Bubbel 1
Bengels
Speelclubs

Bubbel 2
Rakwi’s
Tito’s

Bubbel 3
Keti’s
Aspi’s

Net zoals op kamp zullen aparte speelruimtes, wc's, lokalen,… worden voorzien. Met behulp van kleurcodes wordt duidelijk gemaakt welke bubbel waar
mag komen.
De traditionele start- en einduren worden behouden.
We evalueren onze maatregelen wekelijks en sturen deze bij indien nodig.

Bengels
Dag liefste Bengeltjes

Chiro, dat is elke zondag van 14u tot 17u leuke spelletjes spelen, nieuwe vriendjes maken, je af en toe eens lekker vuil maken, kampen bouwen,
ravotten, … en zo veel meer! Daar wil je toch niets van missen?
Wij staan te popelen om er samen met jullie een fantastisch Chirojaar
van te maken!
Knuffels en kusjes,
Fran, Stan, Jonas, Yana, Rob en Bjarne
Jullie leiding speelt ook af en toe wel eens graag een spelletje.
Verstoppertje bijvoorbeeld!
Kan jij je weg vinden door het doolhof om ons te vinden?

Speelclubs
Dag liefste Speelclubbertjes,
Jullie leiding heeft er alvast ontzettend veel zin
in om er een SUPER FANTASTISCH LEUK
jaar van te maken, vol met toffe en
onvoorSPELbare momenten.
We rekenen ook graag op jullie (knappe koppen)
om er samen met ons een kleurrijk jaar van te
maken, willen jullie ons helpen met inkleuren?
Seppe, Fien, Kobe, Nette, Seth en Sarah xxx

Rakwi

Tito

It’s going to be an incredible year!

Na lang strijden tegen het kwaad (...beter bekend als de
rest van de leidingsploeg), is het ons eindelijk gelukt! We
hebben de Tito’s veroverd en beloven er een spectaculair
jaar van te maken! Je hoort het, wij hebben er alvast zin in
en we hopen jullie ook… inschrijven maar!
xoxo

Jussi, Marte, Pascal, Wannes en Karam

Keti

Aspi

PRAKTISCHE INFO

Proficiat! Je bent ingeschreven bij Chiro Houtvenne. Voor zij die nieuw zijn hebben we nog even enkele praktische zaken die wel handig zijn om te weten.

Afdelingen
Bengels: In deze afdeling zitten de jongsten van de chiro. Alle kindjes uit het
1e en 2e leerjaar zitten in deze groep. Ze hebben Chiro van 14u tot 17u. Hun
afdelingskleur is paars.
Speelclubs: Dit is de afdeling met kinderen uit het 3e en het 4e leerjaar. Ze
hebben net zoals de Bengels Chiro van 14u tot 17u. Hun afdelingskleur is geel.
Rakwi’s: Bij de Rakwi’s zitten de kinderen uit het 5e en 6e leerjaar. Ze starten
zoals iedereen ook om 14u maar hebben als enige groep om 18u gedaan. Hun
afdelingskleur is groen.
Tito’s: De Tito’s, daar horen alle kinderen thuis die in het 1e en 2e middelbaar
zitten. Ze hebben Chiro van 14u tot 19u. Hun afdelingskleur is rood.
Keti’s: Deze afdeling heeft net zoals de Tito’s chiro van 14u tot 19u. Hier
vinden we iedereen uit het 3e en 4e middelbaar terug. Hun afdelingskleur is
blauw.
Aspi’s: De oudste afdeling, daarin zitten de jongeren van het 5e en 6e
middelbaar. Ze hebben ook Chiro van 14u tot 19u. Hun afdelingskleur is oranje.

Algemene afspraken

Vanaf Rakwi is het op zondag verplicht om een chiro uniform te dragen. Deze
kan je verkrijgen in de Chirowinkel (Banier te Heist-op-den-Berg). Wij maken
ook onze eigen Chiro Houtvenne truien! Deze kan je bij ons op de chiro kopen
voor € 25. Indien interesse kan je steeds bij de leiding terecht.
Om er voor te zorgen dat iedereen zich kan thuis voelen binnen de chiro groep
vragen wij om minstens 7 Chirozondagen aanwezig te zijn alvorens men mee op
kamp gaat.
Meer algemene info vind je op de website of social media van de chiro.

@ChiroHoutvenne

@chiro_houtvenne

www.chirohoutvenne.be

Eten en drinken
Op een Chirozondag kunnen de kinderen een drankje en een chips kopen. Dit
aan de zeer schappelijke prijs van 60 cent per stuk. Omdat we in het verleden
gemerkt hebben dat kinderen soms geld vergeten of kwijt speelden, werken
we al een tijdje met drankkaarten. Deze kosten 6 euro en hier kan men dus 10
consumpties mee kopen. We houden de kaarten zelf bij op de Chiro, zo kunnen
ze niet verloren gaan. Als de kaart bijna vol is, zal je een mail ontvangen. In deze
mail zal je het overige aantal consumpties van je kind kunnen terugvinden.
Gelieve dan ook volgende Chiro opnieuw € 6 mee te geven met uw kind. Zo
kan je kind steeds genieten van het vieruurtje. De oudere leden (Keti en Aspi)
zullen hiervoor zelf ook een mail ontvangen.
De oudere groepen: Tito’s, Keti’s en Aspi’s eten op de Chiro. Elke afdeling
beslist zelf of ze op zondag eten halen of zelf iets klaar maken. De leden van die
groepen zullen dus op zondag een extra centje nodig hebben om te eten.

Lidgeld
Het lidgeld bedraagt 25 euro per lid. Waar gaat dit geld naartoe vraag je
je misschien wel af? Het grootste deel (12 euro) gaat rechtstreeks naar
Chirojeugd Vlaanderen. Dit omvat een verzekering en een bijdrage voor de
ondersteuning die zij als overkoepelende organisatie bieden. Een schijf van 5
euro gaat rechtstreeks naar de afdelingskas, dit geld wordt door afdelingen
gebruikt om afdelingsgebonden aankopen of activiteiten te doen, bv. een ijsje
gaan eten. De overgebleven 8 euro gaat naar de algemene kas van onze Chiro.
Dit geld zal gebruikt worden voor de aankoop van spelmateriaal, financiering
van het kamp... Uiteraard is dit onvoldoende om een heel jaar door te komen
en daarom organiseert de Chiro ook jaarlijks tal van activiteiten om geld
in het laadje te brengen zoals ons mosselfeest, de fuif, enkele Chirocafé’s,
kerstrozenverkoop...
Het lidgeld kan cash worden meegebracht naar de Chiro of via overschrijving
met vermelding van gestructureerde mededeling verkregen bij het inschrijven.

Rekeningnummer Chiro Houtvenne: BE35 1460 5347 6037
Goed om te weten: Bij sommige ziekenfondsen wordt het lidgeld ook
terugbetaald. Je mag deze formulieren altijd binnen brengen bij je leiding.
Helaas is dit niet meer mogelijk bij CM. Zij ondersteunen enkel nog het kamp.

CONTACTGEGEVENS
LEIDING
Bengel
Jonas Abé
Rob Van Dessel
Stan Van Den Eynde
Bjarne Van Eynde
Fran Van Dessel
Yana Geers

bengel@chirohoutvenne.be

Speelclub
Fien Van Dessel
Nette Schepers
Sarah Vander Sande
Seppe Vleugels
Kobe Schepers
Seth Van Dessel

speelclub@chirohoutvenne.be

Rakwi
Hannah Abé
Lotte Van Overbeke
Stef Van Der Auwera
Sven Van Rymenant
Jara Busby

rakwi@chirohoutvenne.be

Tito
Marte Pintens
Karam Hayani
Jussi Gysemans
Wannes Derdin
Olivier Laeremans

tito@chirohoutvenne.be

Keti
Quinten Vercammen
Thomas Vander Sande
Quinten Geers
Rune Pintens

keti@chirohoutvenne.be

Aspi
Alexander Vermunicht
Robbe Verrycken
Evert Verrycken
Cedric Vermunicht

aspi@chirohoutvenne.be

Algemeen
Voor algemene vragen of informatie kan je altijd terecht bij onze groepsleiding: Marte
en Sven, dit kan via info@chirohoutvenne.be of via de contactgegevens op deze pagina.
Verder vind je de nodige info op www.chirohoutvenne.be of onze facebookpagina.

LOKALEN TE HUUR!
Heb je eens zin om een feestje te
geven?
Is je huis te klein voor het
communiefeest van je kleine kapoen?
Ben je wanhopig op zoek naar de
gepaste locatie voor de gouden bruiloft
van je grootouders?
Zoek dan niet verder! Wij hebben de
perfecte locatie voor jou! We stellen
onze Chiro-lokalen namelijk het hele
jaar door ter beschikking voor iedereen
die op zoek is naar een feestzaal. We
bieden een grote zaal aan met tafels
en stoelen voor 120 personen. Samen
met een goed uitgeruste keuken,
een toog en de nodige sanitaire
voorzieningen is dit de ideale locatie
voor al uw feesten.
Ga voor meer info zeker eens
een kijkje nemen op onze website
www.chirohoutvenne.be en klik
door op verhuur. Daar vind je
alle practische informatie en
contactgegevens alsook prijzen en een
beschikbaarheidskalender. Ook vind je
hier meer foto’s van onze lokalen.
En denk er aan: doe je feest in
onze lokalen en je steunt ook de
chirowerking!

