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VOORWOORD HOOFDLEIDING
We zijn “weeral” aan een nieuw Chiro
jaar begonnen! Spannend! Allé het is
te zeggen. Sommigen onder ons
beginnen ondertussen al aan hun
zoveelste jaar, andere zijn pas enkele
weken geleden begonnen. Zo zie je dat
het begrip spannend op verschillende
manieren ervaren kan worden.
Wanneer je net begint gaat een hele
nieuwe wereld van spelen, vrienden
maken, vuil worden,… open. Wanneer
je vervolgens doorgroeit naar oudere
groepen maak je plots nieuwe dingen
mee: als rakwi een stadsspel, als tito
voor het eerst op vrije avond, als keti
een tweedaagse en als aspi een
leefweek en een aspifuif organiseren.
En daar stop het niet! Je eerste zondag
als leiding, verantwoordelijkheid
nemen, veel en soms lang vergaderen
over moeilijke puntjes, evenementen
organiseren, voor het eerst een bivak
opbouwen,… Eigenlijk is het begin van een nieuw Chiro jaar voor iedereen spannend, maar wel voor
ieder op zijn eigen manier.
Dit jaar mogen we ook enkele nieuwe leidsters verwelkomen. Zo hebben we Calina Cuypers. De
speelclub leidster is een jaartje vroeger dan gepland onze ploeg komen versterken. Haar favoriete
frituurhap is een berenpoot en ze lust absoluut geen champignons.
Vervolgens hebben we een speciaal geval: Dylka Leys, ook een speelclub leidster. Zij kwam haar zusje
afzetten op ons laatste bivak en besloot plots om te blijven. Ondertussen is ze al goed ingeburgerd in
het hele Chirogebeuren. Als je haar eens aangenaam wil verrassen zijn varkentjes en party muziek de
perfecte combinatie.
Dan is er ook nog Helena De Groof. De studente archeologie geeft momenteel leiding aan de rakwi’s.
Eigenlijk geeft ze al bijna een half jaar leiding. Maar we vonden het toch belangrijk om haar nog een
keer te vermelden aangezien ze voor de eerste keer een volledig jaar zal meemaken. Haar favoriete
vakantiebestemming is Londen en ze is verliefd op Spooky, haar vliegende kat.
Ten slotte mogen we zeker Vicky Doms niet vergeten voor te stellen. Deze sloebie leidster werkt in de
kinderverzorgingssector. Haar favoriet elektrisch apparaat is een keukenrobot en in een broodjeszaak
besteld ze steeds een Nordic.
Wil je graag meer weten over onze leidingsploeg? Ga naar chirotisselt.be en klik verder naar leiding.
Wanneer er nieuwe leiding bijkomt, vallen er natuurlijk ook enkele af. Zo zijn Jonas, Brecht, Lars, Sam
en Remco niet meer aan een nieuw werkjaar begonnen. Lars was vorig jaar hoofdleider, hij heeft de
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fakkel doorgegeven aan Rani De Smet. Deze bevallige jongedame houdt van witloof in kaassaus en
apen. Hoofdleiding ben je niet alleen. Naast Rani heb je ook Robbe Goovaerts, hij begint momenteel
aan zijn derde jaar hoofdleiding.
Je kan ons altijd bereiken met alle problemen, vragen, opmerkingen,… Dit kan je doen via
hoofdleiding@chirotisselt.be. Onze telefoonnummers zijn ook te vinden via de website.
Ten slotte willen wij graag iedereen een fantastisch, leuk en leerrijk Chiro jaar toewensen!
Groeten,
Rani en Robbe
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VOORWOORD VB’S
Lieve ouders en leden,
Hebben jullie ook zoveel zin in een nieuw Chirojaar? Wij zijn er
alvast klaar voor!
Wij?
De meeste onder jullie kennen mij, Rita, al enkele jaren als VB
en kookouder.
Vanaf dit werkjaar krijgt Chiro Tisselt er een VB bij: Luc.
Ik ga samen met Luc, papa van: Dylka, Devika, Daminka en
Flore-Janne en pleegpapa van: Axana en Alissa, een VB-team
vormen.

Wat is een VB?
VB/Veebee is de afkorting van volwassen begeleider. Chiro Nationaal omschrijft de VB als
een ruggensteun, een bruggenbouwer, een confrontatiefiguur en een inspirator. Een hele
boterham dus ... en tegelijkertijd nogal vaag.
Hoe zien wij onze rol als VB?
Ondersteunen of een handje toesteken waar nodig. Adviseren of feedback geven vanuit
onze ervaring en leefwereld als ouder indien gewenst. Een aanspreekpunt vormen voor
leden en ouders die met 'iets zitten' die ze niet willen of durven bespreken met de leiding
zelf .... Aanwezig zijn op vergaderingen ….
En, met twee kan je meer dan alleen☺!
Hoe kan je ons bereiken?
Naam
Telefoon
Email
vb@chirotisselt.be
Luc Leys
0496 88 27 19
vb@chirotisselt.be
Rita Peeters
0476 45 45 13
Je kan ons ook altijd aanspreken op zondag of bij andere Chiro-activiteiten.
De kookploeg en helpende handen!
Vorig jaar mochten we rekenen op heel wat helpende handen die tijdens evenementen en
het bivak te Geel onze Chirogroep ondersteunde bij de logistiek en het bereiden van alle
maaltijden. Een dikke merci!
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Kookploeg bezoekdag:

Veerle en Chris:

Heel speciaal willen we Chris en Veerle bedanken!
Chris heeft zich gedurende 15 kampen en heel wat evenementen ingezet! Een ware
encyclopedie betreffende benodigdheden, hoeveelheden, tips en tricks!
Hij werd en wordt ondersteund door Veerle, een kei in alles wat ‘de keuken’ aangaat. Chris
gaat vanaf dit jaar niet meer mee op kamp maar wil zijn kennis tijdens evenementen nog
doorgeven aan de vrij jonge kookploeg! Chris en Veerle: nen hele dikke merci!!
Koken op kamp:
Een voltreffer op kamp is jaar na jaar ‘den hete duivel’. Als jullie dit thuis willen maken,
hierbij het recept: (Voor vier personen)
Ingrediënten: 750 g gemengd gehakt, peper, een handvol fijngesnipperde sjalotjes,
appelmoes, donkerbruine suiker, aardappelen voor puree, een klont boter, 1 ei,
nootmuskaat, melk, paneermeel, klontjes boter
Bereiding:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwarm de oven voor op 180 °C.
Maak eerst een echte puree met een flinke klont boter, een ei, wat muskaatnoot en
een flinke geut melk.
Bak het gehakt in een pan tot het mooi korrelig is. Het mag goed gepeperd worden
naar eigen smaak. Zout toevoegen hoeft niet, dat zit al voldoende in het gehakt.
Als het gehakt klaar is, haal je het uit de pan en bak je in het vet flink wat sjalotjes. Ze
mogen rijkelijk aanwezig zijn.
Voeg, als die mooi glazig zijn, het gehakt weer toe en roer alles flink onder elkaar.
Stort dit gehaktmengsel in een vuurvaste ovenschotel.
Daarboven komt dan een flink laagje appelmoes, zelfgemaakt of uit een potje, liefst
appelmoes met nog stukjes appel in.
Strooi bovenop die appelmoes laag een laagje donkerbruine suiker en daarbovenop
nog een laag puree. Dat laagje werk je af met paneermeel en wat klontjes boter.
Gratineer de schotel in de voorverwarmde oven. Als de duivel een mooi bruin korstje
heeft, is hij heet genoeg en mag hij op tafel.

Lieve groeten, Rita
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CHRISTUS KONING

Beste Chiro vrienden
Zondag 17 november is het weer zo ver: Christus Koning. We
nodigen jullie van harte uit om met ons er een leuke dag van te
maken. We verzamelen die dag om 9 uur aan de Chiro lokalen. Om
10 uur is er een misviering in de kerk waarop ouders, familie, vrienden en kennissen zijn
uitgenodigd.
De prijs bedraagt €5, middag- en avondmaal zijn inbegrepen en een hele leuke dag natuurlijk! Deze
dag eindigt de Chiro voor iedereen om 18 uur. We vragen om verkleed te komen in een land dat je
van ons krijgt:
Sloebies: Frankrijk
Speelclub: Italië
Rakwi’s: Afrika
Tito’s: China
Keti’s: Spanje
Aspiranten: Schotland
We hopen dat iedereen aanwezig is en we er met veel Chiro vrienden er een onvergetelijke dag van
maken.
Wat? Christus Koning
Waar? Chiro Tisselt
Wanneer? 17 november 2019
Hoe laat? 9u tot 18u
Hoeveel? €5
Kledij? Kijk per groep
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GROEPEN
Op de volgende pagina’s hebben de verschillende groepen een tekstje geschreven voor hun leden.
Hieronder staat een overzicht van alle leiding per groep. Meer informatie en contactgegevens
kunnen jullie vinden via chirotisselt.be.

Sloebies

Speelclub

Rakwi’s

Tito’s

Keti’s

Aspiranten
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SLOEBIES
Dag lieve Sloebies

Het nieuwe Chiro jaar is weer van start gegaan en we hebben al een
paar leuke zondagen achter de rug.
We zijn volop aan het brainstormen over wat we met jullie nog
allemaal gaan doen: van ravotten en ons vuil maken, tot slapen op
onze Chiro tijdens ons Sloebieweekend ter voorbereiding op ons
geweldig Bivak! Wat we dit jaar nog allemaal gaan doen is nog wel
een verassing, we moeten nog niet alles gaan verklappen.
Wat we jullie al wel kunnen vertellen is dat ons weekend zal
doorgaan van 21 tot 23 februari in onze eigen lokalen!
Als dat niet spannend is!

Hopelijk zien jullie het even hard zitten als jullie geweldige leiding en
maken we er samen een superleuk Chiro jaar van!

Dikke Chirokussen
Kim, Vicky en Aubery
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SPEELCLUB
Dag braafste, liefste, beste Speelclubpertjes,
Het Chirojaar is weer van start gegaan.
Dit wil zeggen dat we ons weer elke zondagmiddag gaan amuseren.
Wij, jullie toffe leiding hebben al heel veel leuke dingen in ons hoofd om samen
met jullie te doen.
Zoals heel veel spelletje, ravotten en ons ook wel eens goed vuil maken.
Ook gaan we wel eens iets koken, dansen, zingen en wat aan sport doen.
En dit jaar is er ook weer een leuk speelclubweekend gepland.
Dus lieve speelclubpertjes.
Kom elke zondag door weer en wind
Maak vriendjes en vriendinnetjes
Pest niet, wees lief voor iedereen ook al is iedereen wat anders
Wees trots op onze Chirokleur GEEL
Maar kom je vooral je ROT AMUZEREN!!!!

Dikke zoen van de mega coole, liefste Speelculbleiding
Robbe V.d.B, Calina, Alana en Dylka
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RAKWI’S
Beste leedjes,
Wij zijn weer helemaal klaar voor een gloednieuw chirojaar. Hopelijk jullie
ook! Wisten jullie al dat het woord 'rakwi's' voor iets staat?
Rare leiding én leden zorgen voor
Adembenemende spelletjes
Komen jullie ook eens kijken?
We hebben dolle pret
Iedereen is welkom want
Speciaal zijn we zeker allemaal!
Vele groetjes
Jullie tofste leiding
Helena en Jolien :)))
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TITO’S
Dag liefste Tito’s
Het Chirojaar is alweer even bezig en jullie leiding heeft al super veel zin in alle
zondagen, hopelijk jullie ook! Dit jaar staat op het programma: super creatieve,
originele, legendarische, … activiteiten!
Wij beloven natuurlijk om er voor jullie een top jaar van te maken, maar…
Op 1 voorwaarde: dat jullie zoveel mogelijk naar de Chiro zullen komen!!
Dikke kus, Niels & Rani xoxo

PS: Weten jullie al wat onze groepsnaam betekent? Indien het antwoord ‘nee’
is, kijk dan hieronder! 😉

Tijd van je leven
Iedereen welkom
Toffe activiteiten
Onvergetelijke zondagen
Super veel zin in de Chiro
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KETI’S
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ASPIRANTEN
Beste Aspiranten,
Ooo, wat hebben we weer veel activiteiten in het vooruitzicht dit jaar. We trappen ons jaar af met
een waarschijnlijk fantastische quiz. Vergeet niet dat we hierdoor een beetje geschiedenis schrijven.
Chiro Tisselt heeft in het verleden nog nooit een quiz georganiseerd, en de Aspiranten al zeker niet!
Vervolgens zullen we een week op de Chiro leven
tijdens onze leefweek. Deze zal zeer speciaal worden,
volgepakt met toffe en onverwachte activiteiten. Zo
zullen we op een speciale manier de nacht
doorbrengen. Niet in een conventioneel veldbed maar
hoog en droog in een hangmat. Hopen dat onze indoor
sjorconstructie het uithoudt! Ook zullen we tijdens
deze week beslissen wie de tittel “Beste Aspi” op zijn
borst mag plakken. Elke ochtend zal een sms
uitgestuurd worden met daarin een opdracht die
tegen de avond uitgevoerd dient te worden.
Afhankelijk van hoe snel en hoe goed je deze opdracht uitvoert krijg je meer of minder punten. Wie
op het einde van de week het meeste punten behaalt mag deze titel opstrijken. Hieronder volgt al
een kleine tip voor de eerste opdracht:

- om te zien
O jha, dit zal een zeer leuke week worden.
Verder zullen we midden maart een nog een bom van een aspifuif
organiseren, hierover later meer!
Tot slot wil ik jullie al een beetje teasen voor ons aspiweekend! De foto
hiernaast zal binnenkort een beetje meer betekenis krijgen.

Ik ben ervan overtuigd dat het een onvergetelijk jaar zal worden!
Tot volgende zondag.

Groeten,
Robbe

13

HELPENDE HANDEN VOOR DE KUISDAG
Op 23 november houden we onze jaarlijkse grote kuis,
zo kunnen we onze lokalen een grote beurt geven.
Meer handen maken licht werk (zeker aangezien we
een kleine leidingsploeg zijn), en dus zijn wij op zoek
naar leden, ouders en sympathisanten die ons mee
willen komen helpen. Ben jij enkele uurtjes vrij op
zaterdag 23 november? Wil jij samen met ons aan de
slag met dweilen, emmers, borstels of misschien zelfs
een heggenschaar? Kom dan zeker eens langs! (De
exacte uren zullen we later nog meedelen)
Alvast enorm bedankt!

CHIRO TISSELT IS LID VAN TROOPER!
Trooper? Wat houdt dat precies in?
Wel, trooper is een organisatie waarbij u online aankopen kan
doen en daarmee een vereniging steunt.
Stel: u bestelt iets bij Coolblue, de collishop of een andere
partnerorganisatie via de trooperwebsite en u kiest er voor ons
te steunen. Dan gaat een klein percentje van uw aankoop naar
onze bankrekening. Zo krijgen wij makkelijk extra geld in het
laatje voor onze lokalen te onderhouden, maar ook spelmateriaal te kopen.
Het zou dus ge-wel-dig zijn moesten al de ouders, leden en sympathisanten massaal beginnen troopen
voor ons!
P.s: voor de vergeetachtigen onder ons is er ook nog botje!
Botje is een extensie die je kan toevoegen aan je browser. Hij wordt je dikste Troopervriend! Wanneer
jij naar een webshop surft die aangesloten is bij Trooper, komt Botje tevoorschijn en geeft je de kans
om met één klik je favoriete vereniging te steunen. Je kan met andere woorden niet meer vergeten te
troopen dankzij Botje. Bovendien maakt hij het overbodig om eerst te
surfen naar de Trooperpagina van de vereniging die je wilt steunen. Je kan
rechtstreeks naar de webshop surfen. Superhandig! Je kan botje
downloaden via: www.trooper.be/trooperbot
Alvast bedankt!
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WINTER BBQ
Zoals de meeste van jullie wel weten, zijn we dit jaar met een kleine leidingsploeg. Om genoeg
energie in onze leden, Chirowerking en andere evenementen te kunnen steken, hebben we besloten
om de Winter BBQ dit jaar niet te laten doorgaan. Om dit te compenseren zullen we dit jaar wel 2
dagen de pasta organiseren!
We hopen op jullie begrip en wie weet zien we jullie wel in ons pasta weekend 😊

JAARTHEMA
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!
In dit jaarthema willen we focussen op drie pijlers.

1. Goeiedag, Bonjour, Buenas Dias
Door anderen te ontmoeten, kan je veel leren! Zo kunnen wij vanuit Chirojeugd Vlaanderen ook veel
leren van leiding, leden en organisaties in het buitenland. Door ontmoetingen te organiseren en uit
te wisselen over de grenzen heen willen we verwondering opwekken. Internationale ontmoetingen
staan centraal. En daarvoor hoef je niet altijd letterlijk over de grens te gaan!

2. Samen sterk!
Als Chirojeugd Vlaanderen leven we niet op een eiland. We vinden niet alleen onze eigen groep
belangrijk, maar we hebben ook aandacht voor de gemeenschap om ons heen. We wonen allemaal
op dezelfde wereldbol. Onze stem klinkt luider als we die met velen tegelijk laten horen. We laten de
stem van kinderen en jongeren horen. Dat willen we niet alleen doen voor de kinderen en jongeren
die in ons land wonen, maar voor alle kinderen wereldwijd. Dat doen we ook vanuit ons gevoel voor
rechtvaardigheid.

3. Chiro, dat is wat ons bindt!
Spanjaarden luisteren naar hiphop, net zoals wij. In Marokko besteden ze veel aandacht aan hun
vrienden, net zoals wij. We lijken meer op elkaar dan we zelf soms denken. Natuurlijk hebben
jongeren aan de andere kant van de wereld hun eigen culturele eigenheden en verschillen ze zo van
ons. Door kennis te maken met leden en leiding van alle jeugdbewegingen in de wereld willen we
ook focussen op de gelijkenissen. Van noord naar oost en van zuid naar west: we zijn jong, zitten in
de jeugdbeweging, spelen als gekken, gaan op kamp en bouwen aan kampvuren die overal evenveel
warmte verspreiden. Via die gelijkenissen willen we werken aan verbondenheid.
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JAARTHEMALIED ‘19-‘20 - GRENZELOOS CHIRO
'k Had laatst een gek idee
De leiding deed ook mee
We speelden zondag reisje rond de wereld
Met Ribbels naar Japan
Aspi’s naar Pakistan
In Spanje speelden we Bertha enorma
Een schipper nam ons mee
Voer ons over zee
We moesten geen centje betalen
Aan de Chinese muur
Sloeg ik een mal figuur
Toen ik voetbalde met mijn handen
En wie je bent dat maakt niet uit
Waar je ook bent, roep heel luid
Breek grenzen open en ga op avontuur
Kijk over de muur, grenzeloos Chiro
De wereld staat open, wij zijn helemaal klaar
We vliegen in een jaar vol, grenzeloos Chiro
Heel de aardbol rond,
Leren met open mond
Heel verbaasd van wie we tegenkwamen
Anders en toch gelijk
Verbreden onze kijk
Chiro beleven we allemaal samen
En wie je bent dat maakt niet uit
Waar je ook bent, roep heel luid
Breek grenzen open en ga op avontuur
Kijk over de muur, grenzeloos Chiro
De wereld staat open, wij zijn helemaal klaar
We vliegen in een jaar vol, grenzeloos Chiro
En wie je bent, dat maakt niet uit
De grenzen openen voluit
Pak je zak, trek eropuit
Breek grenzen open en ga op avontuur
Kijk over de muur, grenzeloos Chiro
De wereld staat open, wij zijn helemaal klaar
We vliegen in een jaar vol, grenzeloos Chiro
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SINTERKLAAS
Er komt weer hoog bezoek naar onze Chiro! Door de drukke agenda van sinterklaas en het feit dat wij
enkel op zondag Chiro hebben, komt hij al op 1 december op bezoek! De 2 jongste groepen krijgen
dan allemaal de kans om eens bij sinterklaas en zijn pieten langs te gaan en wie weet sta jij wel in dat
grote boek!
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SPELLETJES
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CHIROSOOP
Sloebies: Dit jaar is voor sommigen onder jullie een gloednieuw jaar, laat je niet afschrikken door de
vele toffe spelletjes die jullie leidingsploeg voorziet voor jullie! Let wel op voor rondvliegende
blaadjes in de herfst want die blijven in je haren plakken!
Opdracht: Rol eens door het gras en vertel je leiding dat je Het Boze Grasmonster bent!

Speelclub: Wees voorzichtig dat je niet struikelt in die veel te grote schoenen van je papa die je zó
graag wou aantrekken. Op de Chiro zal je de zotste dingen doen!
Opdracht: Geef je leiding elke zondag complimentjes

Rakwi’s: Jullie groep zal zich zeer sterk uitbouwen, jullie hebben geluk want er komt een prachtig jaar
in het vooruitzicht. Probeer wel af en toe wat stiller te zijn. De oren van jullie leiding zijn al
beschadigd!
Opdracht: Verzamel allemaal een steentje en geef hem een naam, zorg dat je hem de hele dag
bijhoudt. Wie hem kwijt is mag een liedje verzinnen rond zijn steen.

Tito’s: Deze groep staat zeer stevig in zijn schoenen! Durf uit je comfortzone te springen en ga gekke
challenges aan! Deze gekke leiding gaat het jullie niet altijd makkelijk maken! 😉
Opdracht: Houdt een staarwedstrijdje, de verliezer trakteert!

Keti’s: Klein maar fijn! Dit groepje weet wat ze moeten doen. Hoe gekker de opdrachten hoe beter!
Laat maar komen die zondagen! Vergeet dat huiswerk niet hé.
Opdracht: Doe je leiding in alle handelingen na!

Aspi’s: Waar is da feestje!? Aah wacht, in Tisselt natuurlijk! Als we maar samen kunnen zijn. Geniet
van het leven nu het nog kan 😉 en alvast veel succes met jullie examens (kleine herinnering) 😛
Opdracht: Maak een gek dansje en voer dit op voor de hele Chiro!
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WIST JE DAT…

-

We sinds een hele lange tijd weer meer meisjes dan jongens in de leidingsploeg
hebben?

-

Het exact 65 jaar geleden is sinds het ontstaan van de jongens Chiro?

-

De leiding weer op jaarplanningsweekend is geweest?

-

Wij hier heel veel dingen voor het komende jaar hebben besproken?

-

Een confettikanon een handige manier is om slapende leiding wakker te maken?

-

Leidster Calina geen fan is van zout en chocomelk?

-

De sloebies en speelclubbers ook dit jaar weer op weekend gaan?

-

De leiding van deze groepen hier alvast heel veel zin in heeft?

-

We dit jaar 2 dagen pasta zullen organiseren in de plaats van 1 dag?

-

We dit jaar niet 1, maar 2 VB’s hebben?

-

VB staat voor volwassen begeleiding?

-

We Rita en Luc alvast heel hard willen bedanken?

-

Leider Jelle heel goed is in het maken van croque monsieurs?

-

Hij er misschien ook voor zijn eigen leden zal maken?

-

We dit jaar op bivak gaan naar Wachtebeke?

-

1 op de 8 Vlamingen ooit in de Chiro zat?

-

Leider Seppe nog steeds super goed bezig is in het verre Canada?

-

De leiding hier hem zeer hard mist?

-

Onze vriendjes en vriendinnetjes dag weer een succes was?

-

De sloebies alvast héél gekke bekken kunnen trekken?

-

Het jaarthema van dit jaar ‘Grenzeloos Chiro’ is?

-

De leiding binnenkort weer mee zal doen aan de fakkelloop?

-

De sint binnenkort weer langskomt op onze Chiro?

-

De leiding ontsnapt is uit een spannende escaperoom?

-

Wij ontzettend veel zin hebben in het komende jaar?!
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