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CHIROKALENDER
In de kalender staan enkele belangrijke Chirodata. Je schrijft ze best
over op je eigen agenda. Houdt er rekening mee dat aan het begin van
het werkjaar nog niet alle data vastliggen en dat dit dus niet de volledige
kalender voor het werkjaar is.
6

september 2020 Eerste Chiro

13

september 2020 Startdag voor de nieuwe leden

23

oktober

2020 Dag van de jeugdbeweging

11

november

2020 Brunch

20

december

2020 Kerstfeestje

12-14 februari

2021 Ledenweekend / klein bivak

16-18 april

2021 Leidersweekend (geen Chiro op zondag)

30

2021 Laatste Chiro

mei

21-31 juli

2021 Bivak*

*Het Bivak gaat door van 21 tot en met 31 Juli 2021 Deze data gelden
voor iedereen! Houd hier rekening mee bij het plannen van uw vakantie,
het zou jammer zijn als er daardoor iemand niet mee zou kunnen!
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HOE HET ALLEMAAL BEGON
Onze Chiro werd opgericht in 1964. In het begin waren er slechts 3 leiders en
2 afdelingen: de Rakkers en de Toppers.
Doorheen de jaren kwamen er meer afdelingen bij, maar ook een grote
instroom van jongeren die samen één doel voor ogen hadden: zich elke zondag
amuseren! Een doel dat op de dag van vandaag nog geen haar is veranderd.
Chirojongens Hei anno 2020 bestaat uit 25 leiders die zich met enorm veel
enthousiasme inzetten voor de kinderen. Elke zondag opnieuw. Moest je nog
jongens kennen die zich thuis vervelen, zeg hun dan maar dat ze eens bij ons
moeten komen kijken en het vervelen zal snel gedaan zijn.
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INSTAPPEN IN NIEUW CHIROJAAR
WIE ZIJN CHIROJONGENS ROOIERHEIDE?
Elke zondagmiddag trekken een 90-tal jongens uit Diepenbeek en omstreken
naar de Regenbooglokalen op Heidestraat 159, beter bekend als het
Chiroheem. De leiders van de Chiro geven daar elke week het beste van zichzelf
om de leden een fantastische spelnamiddag te bezorgen.
VOOR WIE?
Alle jongens van 6 tot 18 jaar zijn meer dan welkom in onze Chiro.
We komen elke zondag samen in leeftijdsgroepen: de afdelingen. Elke afdeling
heeft zijn vaste leiding voor het hele Chirojaar.
Leeftijd
1 & 2 leerjaar
3ste & 4de leerjaar
5ste & 6de leerjaar
1ste & 2de middelbaar
3ste & 4de middelbaar
5ste & 6de middelbaar
ste

de

Afdeling
Sloebers
Speelclub
Rakkers
Toppers
Kerels
Aspi’s

Chiro van:
14u00 – 17u00

14u00 – 18u00

DOOR WIE?
De leidingsploeg bestaat uit jonge heren die 18 – 21 jaar oud zijn. Wie ze zijn,
wat ze doen en bij welke afdeling ze staan? Je leest het allemaal verderop in
deze infosprokkel. Deze energieke bende wordt bijgestaan door een VB
(volwassen begeleider) en een sterke oudleidingswerking.
WANNEER?
Vanaf de eerste zondag van september tot en met de laatste zondag van juni
kunnen de leden bij ons naar de Chiro komen. In principe geven wij elke zondag
Chiro. Er zijn een paar uitzonderingen, maar deze worden altijd tijdig
gecommuniceerd.
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HOE VERLOOPT DE CHIROZONDAG?
OM 14U BEGINT DE CHIRO:
Vanaf 13u45 voor wachten de leiders de leden van voor aan het heem op.
Probeer als ouder er dus voor te zorgen dat uw zoon er op tijd is zodat wij
niet te veel tijd verliezen met wachten.
DE ACTIVITEIT VAN JE AFDELING:
Samen met je afdeling beleef je 1001 avonturen. Onze spelletjeslijst is
eindeloos! Soms actief en hevig, dan weer iets rustiger, maar altijd
ontzettend leuk. Er wordt natuurlijk ook altijd rekening gehouden met de
leeftijd van elke afdeling.
➢ Sloebers (°2014 / °2013)
De jongsten (1ste en 2de studiejaar) kunnen terecht bij de Sloebers.
Samen met hun leiders duiken de Sloebers elke week onder in een
fantasiewereld van drakenvangers, cowboys, trollen en nog zoveel meer.
Op bivak vallen ze in slaap bij een verhaaltje van de leiding. Een zondag
voor Sloebers is een namiddag vol nieuwe ervaringen. Ouders zullen
achteraf uren moeten luisteren naar de verhalen van hun jonge zoontjes!
➢ Speelclub (°2012 / °2011)
Al iets ouder, maar eigenlijk nog altijd heel jong, zijn onze Speelclub. Met
deze afdeling voor jongens uit het 3de en 4de studiejaar is elke zondag er
eentje vol met spelletjes, gekke opdrachten en de origineelste tochten.
Elke zondag is een groot avontuur, want op de Chiro mogen kinderen
(bijna) alles!
➢ Rakkers (°20010 / °2009)
De kinderen uit het 5de en 6de studiejaar hangen samen met hun
Rakkerleiding de aap uit. Ze ravotten zich te pletter, trekken eropuit met
de fiets en lopen zich de ziel uit het lijf bij een supergroot bosspel. Soms
maken ze de gekste creaturen in klei en verkleden ze zich in monsters en
draken. Regen en wind houdt hen niet tegen om buiten te ravotten!
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➢ Toppers (°2008 / °2007)
De Toppers (1ste en 2de de middelbaar) trekken erop uit met de fiets om in
één of andere stad een groot zoekspel te doen. Keihard ertegenaan gaan
in een pleinspel en toch nog graag winnen, door tactiek of door snelheid.
Stilstaan om de laatste stand van zaken in voetballand te bespreken, het
hoort er allemaal bij. Zomerse zondagen eindigen steevast in een
waterfestijn! Vanaf deze afdeling zijn er ook tijdens de examens
avondchiro’s op zaterdag zodat de Chiro kan gelden als aangename
ontspanning tijdens het leren.
➢ Kerels (°2006 / °2005)
De Kerels (3de en 4de middelbaar) trekken op avontuur, doen een
tweedaagse tocht met rugzak en kompas, of bouwen zelf een vlot om de
rivier over te steken. De Kerels kijken ook al eens buiten de grenzen van
hun eigen Chiro. Zij beschikken ook over een eigen kas om op 2-daagse
extra coole dingen te doen. Deze kas wordt gespijzigd door een zelf
georganiseerd pannenkoekenfeest. Ook gaan ze vaak mee op Keti-Aspiweekend, een legendarisch weekend voor Kerels en Aspi’s van alle
Chiro’s uit de buurt!
➢ Aspi’s (°2004 / °2003)
De Aspi’s (5de en 6de middelbaar) nemen het er goed van en wisselen
hevige spelen af met stevige babbels in het gezelligste hoekje van het
lokaal. Af en toe staan ze stil bij ‘leiding zijn’ of proeven ze van het leiden
van een jongere afdeling. Op bivak is de tweedaagse alvast het
hoogtepunt. Ook al zijn ze de oudste afdeling, toch leven ze zich heel
graag uit in een leuke tocht, een boeiende quiz, een goed discussiespel,
een uitdagende knutselactiviteit of een levensgroot gezelschapsspel. Ook
organiseren ze de Aspi-Fuif, het kleine broertje van Safari-Party.
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UNIFORM:
Om als groep naar buiten te komen, vragen we aan alle leden om een
uniform te dragen. Wij hebben onze eigen pulls en T-shirts. Als je er eentje
wilt hebben, vraag er op zondag voor de Chiro even naar en dan wordt dit
geregeld!
Chirobroeken of hemden van de Banier zijn niet verplicht, maar deze mag je
natuurlijk ook altijd aandoen!
CHIRO OP VERPLAATSING:
Aangezien onze tijd op zondag beperkt is kunnen we ons niet veroorloven om
naar iedere locatie te wandelen. Daarom vragen we aan Rakkers, Toppers,
Kerels en Aspi’s zo vaak mogelijk met de fiets te komen. Hierdoor zijn we
veel sneller ter plaatse en hebben we dus meer tijd om ons bezig te houden
met het spel.
Als het zeer hard regent is het natuurlijk niet nodig om met de fiets te
komen, dan zorgt de leiding voor een aangepast regenprogramma.
17U OF 18U = EINDE CHIRO
Om 17u voor de jongere afdelingen en om 18u voor de 2 oudste groepen, zit
de Chiro er helaas weer op. Met de leidingsploeg zwaaien we dan de leden
uit totdat iedereen met zijn fiets is vertrokken of is opgepikt met de auto.
IS ER EEN 4-UURTJE?
Neen. Zoals eerder vermeld, is onze tijd kostbaar en vinden we spelen
belangrijker dan een uur eerder stoppen om een koekje te eten. Als een
jarige trakteert kan het wel al eens zijn dat er het laatste kwartier tijd wordt
gemaakt om hem te vieren.
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OP WEEKEND EN BIVAK
WEEKENDS
Voor de jongsten binnen de Chiro is een 1ste keer meegaan op weekend een
onvergetelijke ervaring. Voor de ouderen is het natuurlijk ook leuk om een
heel weekend bij elkaar te zijn en verschillende activiteiten te beleven.
Daarom gaan we elk jaar met de leden op weekend. De drie jongste
afdelingen gaan telkens samen op weekend en de Toppers en Kerels hebben
ook een weekend samen. Dit jaar gaan we op weekend van 16 tot 18
februari.
Ten slotte gaan de Aspi’s een weekend of zelfs een midweek weg om allerlei
knotsgekke momenten te beleven.
BIVAK
Het bivak gaat elk jaar van 21 juli tot 31 juli door, we hopen jullie daar
allemaal te mogen verwelkomen! De Kerels en Aspi’s gaan op “voorkamp” en
vertrekken zelfs de 20ste (of vroeger) al!
Het bivak is namelijk het orgelpunt van het Chirojaar. Het is 10 dagen lang
plezier maken met vrienden in een hechte groep. Het is de bekroning van een
mooi Chirojaar, en wellicht het fijnste dat onze Chiro te bieden heeft!
Aarzel dus niet om jullie zonen te laten meegaan op deze onvergetelijke 10daagse!
VERLOREN VOORWERPEN
De eerste zondagen van het nieuwe Chirojaar stallen we de verloren
voorwerpen van het bivak uit in de hoop dat iedereen vindt wat hij kwijt was.
Als uw zoon nog iets kwijt is van het afgelopen bivak, neem dan gerust voor
of na de Chiro eens een kijkje tussen de verloren voorwerpen.
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HOE WERKT DE CHIROVERZEKERING?
Als uw zoon is aangesloten bij de Chiro is hij tijdens alle Chiro-gerelateerde
activiteiten verzekerd door de Chiroverzekering. Deze verzekering wordt
automatisch afgesloten door Chiro nationaal vanaf het moment dat je
ingeschreven bent. De Chiro-gerelateerde activiteiten houden onder andere
in:
•
•
•
•

de verplaatsing naar de Chiro en terug naar huis (enkel de meest
aangewezen route tussen de lokalen en thuis)
de activiteiten op zondag (van 14u tot 17u of 18u)
de weekends en het bivak
Aspi-Fuif en Safari-Party

Ook leden die nog niet ingeschreven zijn en Chiro eens komen proberen, zijn
voor een beperkt aantal zondagen verzekerd. De Chiroverzekering omvat 3
grote luiken:
ONGEVALLEN
Ongevallen bevat het belangrijkste luik. Onder ongeval wordt verstaan: “een
plotse gebeurtenis, waarbij je lichamelijk gekwetst wordt”. Bij het
doktersbezoek dient de dokter een attest in te vullen (te verkrijgen bij de
leiding), en de leiding dient een ongevalaangifte binnen te sturen bij de
verzekering. “Ziekte” valt verder niet onder “ongevallen”.
BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Deze wordt aangeroepen wanneer uw zoon per ongeluk iets stuk maakt van
iemand anders. Of wanneer hij bijvoorbeeld iemand een duwtje geeft en die
breekt een been. Dan bent u burgerlijk aansprakelijk. Burgerlijke
aansprakelijkheid valt in principe altijd onder uw eigen familiale verzekering.
De Chiro geldt hier dus ook niet meer als tussenpersoon en u dient dan zelf
de regelingen te treffen met de betrokken partijen. Ook wanneer uw zoon
schade toebrengt aan Chiromateriaal of aan de lokalen berust u op uw eigen
familiale verzekering. We vragen de ouders indien dit zich voordoet een
degelijke en faire houding aan te nemen. Enkel wanneer u zelf niet beschikt
over een familiale verzekering speelt de Chiroverzekering de ‘familiale’.
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RECHTSBIJSTAND
Indien er een onenigheid is tussen beide partijen rond een geval van
burgerlijke aansprakelijkheid, en de zaak zou voor de rechter verschijnen dan
biedt de verzekering rechtsbijstand.
Verder sluiten we buiten de standaard Chiroverzekering nog een aantal extra
verzekeringen af:
Zo zijn vrijwilligers zoals ouders, familie, kennissen, ... die komen helpen op
Safari-Party, Aspi-Fuif of andere activiteiten verzekerd.
Ook onze oud-leiding, die vaak nog een zondagje komt helpen, is verzekerd.
Indien je nog met vragen zit over de Chiroverzekering, aarzel dan zeker niet
om de hoofdleiding te contacteren.

COMMUNICATIE
Als de Chiro om één of andere reden op een zondag helaas niet door kan
gaan, zullen de leiders dit tijdig communiceren. We geven de leden een
briefje mee op het einde van de Chiro en we sturen via
chirojongenshei@hotmail.com een mail naar alle ouders. Ook speciale
gebeurtenissen zoals het kerstfeestje worden tijdig gemeld.
Neem zeker af en toe een kijkje op onze site “www.chirojongenshei.be” voor
meer informatie over onze Chiro.
Wij zijn ook actief op de sociale media. Like onze Facebookpagina “Chiro
Jongens Rooierheide” om al onze updates te ontvangen. Er worden ook af en
toe foto’s geplaatst van onze onvergetelijke namiddagen op zondag,
weekends, bivak en nog veel meer!
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HOE WORD JE LID?
LIDGELD
Het volledige lidgeld bedraagt voor alle leden 25 euro. Het gros hiervan
wordt gebruikt om de leden te verzekeren. Daarover kan je iets terug meer
lezen. Het resterende geld wordt gebruikt voor de aankoop van materiaal
(knutselgerei, sport- en spelmateriaal, …)
Nieuwe leden mogen uiteraard eerst enkele keren proberen voor ze zich
officieel inschrijven. Voor een paar keer proberen zijn niet-ingeschreven
leden ook verzekerd.
INSCHRIJVINGEN
In de eerste weken van het werkjaar gaat de leiding bij alle leden van hun
afdeling langs om hen in te schrijven. Zo kunnen de ouders ook eens met ons
kennismaken en kunnen bepaalde vragen eventueel opgelost worden. Het
inschrijvingsgeld kan dan cash betaald worden of via overschrijving.
Hieronder staat ons rekeningnummer. Dit kan ook gebruikt worden voor de
inschrijving van het weekend en het bivak.
REKENINGNUMMER: BE72 7351 0607 2316
Vergeet zeker niet de naam en de afdeling (Sloeber, Speelclub, Rakker,
Topper, Kerel of Aspi) van je zoon te vermelden bij de overschrijving.
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DE BANIER
De Banier is een keten van Chirowinkels. In elke provincie zijn er wel 1 of 2 te
vinden. De dichtstbijzijnde Banier voor ons bevindt zich in Hasselt. In de
Banier kun je allerlei Chirospullen en knutselmateriaal kopen.
Op vertoon van een Chirolidkaart krijg je korting op alle crea-artikelen, zijnde
knutselmateriaal. Ieder lid ontvangt, zodra de inschrijvingen rond zijn, een
lidkaart.
De Banier
Vaartstraat 14
3500 Hasselt
011/23 14 89

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Op vrijdag 23 oktober is het de Dag van de Jeugdbeweging. Die dag trekt heel
jeugdbewegend Vlaanderen zijn uniform aan! Op die manier zetten we de
jeugdbewegingen in de kijker en vieren we het engagement van duizenden
jongeren die zich jaar in jaar uit inzetten om meer dan 240.000 kinderen en
jongeren een jaar vol spel en plezier te bezorgen.
Traditioneel doen de oudste leden en leiders hier al aan mee, maar het zou
leuk zijn als ook onze jongere leden ‘s ochtends hun Chiro uniform
aantrekken en zo op hun school onze Chiro in
de kijker te zetten!
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DE VERNIEUWDE LEIDINGSPLOEG
Hieronder vinden jullie de contactinformatie van de gehele leidingsploeg en
de volwassen begeleider van Chirojongens Rooierheide voor het werkjaar
2020-2021. Indien jullie met vragen zitten, twijfel dan zeker niet om contact
op te nemen.

SLOEBERS
Naam:
Yannick Put
Geboren:
2001
Adres
Dorpheidestraat 74, 3590 Diepenbeek
Gsm:
0471 89 22 42
Mail:
Yanniput@gmail.com
Verleden:
Speelclub ‘19
Beroep/Studie: Leerkracht Secundair Onderwijs
Naam:
Céderic Thoonen
Geboren:
1999
Adres
Elzenlaan 16, 3590 Diepenbeek
Gsm:
0470 89 67 92
Mail:
cederic.thoonen@hotmail.com
Verleden:
Sloebers ‘17, Aspis ’18, Speelclub ‘19
Beroep/Studie: Social Work

Naam:
Jente Jacobs
Geboren:
2001
Adres
Sint-Barbarastraat 27, 3590 Diepenbeek
Gsm:
0499 73 73 83
Mail:
jentejacobs3@gmail.com
Verleden:
Rakkers ‘19
Beroep/Studie: Eventmanagement
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Naam:
Arno De Swert
Geboren:
16/05/2002
Adres
Visserijstraat 120, 3590 Diepenbeek
Gsm:
0497 68 72 82
Mail:
a.deswert@telenet.be
Verleden:
Nieuw in de leidingsploeg
Beroep/Studie: Middelbaar

Naam:
Geboren:
Adres:

Stef Schouwenaars
31/01/2003
AlfonsJeurissenstraat 77, 3590
Diepenbeek
Gsm:
0487 24 70 67
Mail:
Schouw.stef@gmail.com
Verleden:
Nieuw in de leidingsploeg
Beroep/Studie: Bio Ingenieur
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SPEELCLUB
Naam:
Kobe Smeers
Geboren:
2000
Adres
Grensstraat 33, 3590 Diepenbeek
Gsm:
0498 24 19 97
Mail:
kobe.smeers@hotmail.com
Verleden:
Speelclub ’19, Aspi’s ‘19
Beroep/Studie: Industrieel Ingenieur
Naam:
Tom Machiels
Geboren:
2000
Adres
Acacialaan 2, 3590 Diepenbeek
Gsm:
0479 99 49 79
Mail:
tom.machiels@live.be
Verleden:
Rakkers ‘18, Aspi’s ‘19
Beroep/Studie: Industrieel Ingenieur
Naam:
Remy Ratajczak
Geboren:
2000
Adres
Rooierheidestraat 72, 3590 Diepenbeek
Gsm:
0468 27 70 00
Mail:
remy.ratajczak@gmail.com
Verleden:
Toppers ‘18, Aspi’s ‘19
Beroep/Studie: Toegepaste Fysica
Naam:
Nicolas Peumans
Geboren:
29/05/2002
Adres
Keizel 17, 3590 Diepenbeek
Gsm:
0479 55 89 98
Mail:
Nicolas.Peumans@hotmail.com
Verleden:
Nieuw in de leidingsploeg
Beroep/Studie: Rechten
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RAKKERS
Naam:
Geboren:
Adres
Gsm:
Mail:
Verleden:
Beroep/Studie:

Pieter Schreurs
2001
Dauten straat 100, 3590 Diepenbeek
0468 29 58 09
Pieter.schreurs99@gmail.com
Speelclub ‘19
Toegepaste economische
wetenschappen
Naam:
Dries Byloos
Geboren:
1999
Adres
Havenlaan 79, 3590 Diepenbeek
Gsm:
0478 07 83 60
Mail:
d.byloos@gmail.com
Verleden:
Sloebers ‘17 , Speelclub ‘18, Aspi’s ‘19
Beroep/Studie: Industrieel Ingenieur
Naam:
Geboren:
Adres
Gsm:
Mail:
Verleden:
Beroep/Studie:

Michiel Borgers
12/03/2002
Parklaan 7, 3590 Diepenbeek
0476 06 15 75
Michiel.borgers1@gmail.com
Nieuw in de leidingsploeg
Handelsingenieur

Naam:
Geboren:
Adres

Tristan Warson
10/08/2002
Hoogblookstraat 10, 3590
Diepenbeek
Gsm:
0476786265
Mail:
Tristan_warson@hotmail.com
Verleden:
Nieuw in de leidingsploeg
Beroep/Studie: Rechten
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TOPPERS
Naam:
Geboren:
Adres
Gsm:
Mail:
Verleden:
Beroep/Studie:

Ties Vancoillie
2001
Sint-Servatiusstraat 127, Diepenbeek
0479 06 89 25
ties.vancoillie@gmail.com
Sloebers ‘19
Beeldverhaal

Naam:
Geboren:
Adres
Gsm:
Mail:
Verleden:
Beroep/Studie:

Jordi Martens
1999
Kanaalstraat 49, 3590 Diepenbeek
0484 97 73 71
martensjor@gmail.com
Toppers ’17, Kerels ’18, Sloebers ‘19
Industrieel elektricien/Politie

Naam:
Geboren:
Adres
Gsm:
Mail:
Verleden:
Beroep/Studie:

Cedric Deckers
2001
Parkietstraat 15, 3590 Diepenbeek
0492 88 00 22
cerdricdeckers1@gmail.com
Speelclub ‘19
ErgoTherapie

Naam:
Geboren:
Adres

Bjarne Jacobs
1999
Sint-Barbarastraat 27, 3590
Diepenbeek
Gsm:
0478 01 19 98
Mail:
bjarne.jacobs1@gmail.com
Verleden:
Rakkers ‘17, Aspi’s ’18, Rakkers ‘19
Beroep/Studie: Foto/Video
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KERELS
Naam:
Geboren:
Adres
Gsm:
Mail:
Verleden:
Beroep/Studie:

Ward Van Hoof
29/10/2001
Parkietstraat 29, 3590 Diepenbeek
0494 54 82 16
Ward.van.hoof@hotmail.com
Nieuw in de ledingsploeg
Industrieel ingenieur

Naam:
Geboren:
Adres
Gsm:
Mail:
Verleden:
Beroep/Studie:

Ruben Simons
2000
Ginderoverstraat 166, 3590 Diepenbeek
0470 53 85 07
Ruben_Simons@hotmail.be
Toppers ’18, Rakkers ‘19
Burgerlijk Ingenieur

Naam:
Geboren:
Adres
Gsm:
Mail:
Verleden:
Beroep/Studie:

Bram Nysen
2000
Reeweg 58, 3720 Kortessem
0471 04 63 82
nysen.bram@gmail.com
Rakkers ’18, Rakkers ‘19
Cipier

Naam:
Geboren:
Adres
Gsm:
Mail:
Verleden:
Beroep/Studie:
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2000
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0487 10 52 29
liam.claesen@gmail.com
Speelclub ’18, Toppers ‘19
Geneeskunde
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ASPI’S
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Naam:
Geboren:
Adres
Gsm:
Mail:
Verleden:
Beroep/Studie:

Dries Michielsen
2000
Caetsbeek 57, 3600 Genk
0473 42 68 77
dries.michielsen@hotmail.be
Sloebers ’18, Toppers ‘19
TEW

Naam:
Geboren:
Adres
Gsm:
Mail:
Verleden:
Beroep/Studie:
Naam:
Geboren:
Adres
Gsm:
Mail:
Verleden:
Beroep/Studie:

Robin Claesen
1999
Steenblookstraat 5, 3590 Diepenbeek
0485 33 69 37
Robinclaesen@hotmail.com
Toppers ‘17, Rakkers ’18, Kerels ‘19
Civiel Techniek
Andreas Verborgh
1999
Steenakkerstraat 64, 3590 Diepenbeek
0479 85 86 53
andreasverborgh@live.be
Sloebers ‘17, Kerels ’18, Speelclub ‘19
HandelsWetenschappen

Naam:
Geboren:
Adres
Gsm:
Mail:
Verleden:
Beroep/Studie:

Wout Pipeleers
1999
Plompaertstraat 51/2, 3590 Diepenbeek
0479 79 76 07
woutpipeleers99@icloud.com
Speelclub ‘17, Sloebers ’18, Kerels ‘19
Zelfstandige grondwerker
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HOOFDLEIDERS

Dries Byloos
Havenlaan 79, Diepenbeek
0478 07 83 60
d.byloos@gmail.com
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Tom Machiels
Acacialaan 2, Diepenbeek
0479 99 49 79
tom.machiels@live.be
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Volwassen Begeleider
De leiding staat er natuurlijk niet helemaal alleen voor. Zo zijn er veel
personen die onze werking ondersteunen.
Zo is er Patrick onze Volwassen Begeleider (VB) die vaak aan het werk is
achter de schermen. Ook mogen we de oud-leiding, die regelmatig
inspringt indien het nodig is, niet uit het oog verliezen
Een enorme hulp tijdens het bivak zijn natuurlijk ook de kookouders en de
logistiek.
Zonder hem zou onze Chiro niet kunnen werken!

Infosprokkel 2020

Naam:

Patrick Speelmans

Geboren:

1961

Adres:

Steenblookstraat 9, 3590 Diepenbeek

Gsm:

0476 42 03 23

Mail:

patrick.s@skynet.be
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WAT BETEKEND LEIDER ZIJN?
Met de leiding doen we natuurlijk meer dan alleen op zondag Chiro geven.
Hier een klein overzicht:
Vergadering: Elke vrijdag komt de leidingsploeg samen om te vergaderen.
Hier worden zaken zoals de voorbereiding van het bivak, Safari-Party,
weekends en nog veel meer, besproken zodat de Chiro goed blijft draaien.
Leidingsweekend: Elk jaar gaat de leidingsploeg op weekend, hier wordt dan
vooral besproken over hoe we het bivak gaan regelen en aanpakken.
Vrijwilligerswerk: met de leidingsploeg proberen we ook plaatselijke
verenigingen te steunen. Jaarlijks doen we mee met de Koffiestop actie van
Broederlijk Delen en zo zijn we ook jaarlijks aanwezig op de grote
Buitenspeeldag op het Demerstrand.
Je zal ons ook zeker terugvinden op het jaarlijkse parochiefeest te
Rooierheide om te helpen met opdienen of met onze getrouwe
bakkenklimstand.
Naast onze Chirogerelateerde werken zien we elkaar ook veel door de week.
Want op de Chiro maak je namelijk vrienden voor het leven. Samen de
gezelligheid in het leiderskot opsnuiven of samen naar een fuif gaan om onze
mede jeugdbewegingen te steunen, het hoort er allemaal bij.
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SAFARI-PARTY
Waar houdt de leiding zich nog mee bezig buiten de Chiro? Met het
organiseren van de welbekende Safari-Party.
Exact 34 jaar geleden koos de toenmalige leiding ervoor een fuif te organiseren
om zo de kosten van het werkjaar te kunnen drukken. Tot op de dag van
vandaag houden wij nog elk jaar op de eerste zaterdag van oktober ‘SafariParty’.
De eerste Safari-Party werd gehouden in 1987 en ging toen nog door in de
Gildezaal. Met een tussenstop in de, inmiddels gesloten, Villicus en de Fitlink
gaat de Safari-Party nu reeds enkele jaren door in en rond het
ontmoetingscentrum van Rooierheide.
Vorig jaar mochten we een 3000-tal feestvierders verwelkomen en we mogen
toch wel met trots zeggen dat we de grootste fuif van Diepenbeek organiseren!

MEDEWERKERS GEZOCHT!
Ook zoeken wij elk jaar medewerkers om deze topfuif tot een goed einde te
brengen. Met de leiding zijn we met een grote groep, maar om een fuif van
zo’n omvang getrokken te krijgen zijn we elk jaar op zoek naar bereidwillige
ouders of sympathisanten die kunnen komen helpen bij de opbouw, tijdens de
fuif of erna bij het opruimen.
Indien u interesse hebt, stuur een berichtje of bel naar Cederic: . U bewijst er
ons een zeer grote dienst mee!
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KOOKOUDERS
Zoals elk jaar komen er een aantal vrijwillige mensen mee die ons iedere dag
van zeer lekker eten voorzien, dit zijn natuurlijk de kookouders. Aangezien de
huidige kookploeg al een aantal jaar op hun teller hebben staan denken zij aan
stoppen. Hierdoor hebben we nieuwe kookouders nodig. Bent u
geïnteresseerd om voor ons te koken tijdens kamp? Geef dan gerust een
seintje!
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TOT SLOT
Zo beste Chirovrienden en vriendinnen,
We hopen dat dit boekje jullie verder heeft geholpen om onze Chirowerking
beter te begrijpen. Moesten jullie toch nog met vragen zitten, aarzel dan zeker
niet om ons te contacteren.
We kunnen nu alleen maar afsluiten door jullie allemaal te bedanken voor jullie
vertrouwen in onze Chiro. We zullen ervoor zorgen dat iedereen zich
uitstekend amuseert!
De volgende sprokkel kunnen jullie verwachten rond de kerstperiode.
Ne welgemeende merci en vele groetjes van
De leiding
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