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Inleiding

Dag leden, ouders en sympathisanten

Vandaag zwaaien we onze twee vriendinnen/topleidsters Sofie en Fien uit! Merci voor alle

leuke momenten en de fantastische inzet. Jullie gaan zeker gemist worden! Ook hebben we

een aantal nieuwe leidsters verwelkomd in onze leidingsploeg: Lena Witters, Louise Thanghe,

Margot Fosté, Verena De Lamper, Eline Errygers en Lena Moorthamer. De overgang blijft een

spannende dag voor iedereen. Het is wederom de start van een geweldig nieuw chirojaar!

Dit jaar start ons 77ste bestaan van Chiro De Spiraal. Net als andere jaren zullen wij ook

verschillende evenementen organiseren: onze Island Party (waar we onze beentjes goed

kunnen los shaken), het Chirofeestje (dat het beste is van Rupelmonde en omstreken), het

Schelleke (met heerlijke pannenkoeken en mojito’s). In juli gaan we dan natuurlijk weer een

geweldig kamp tegemoet!

In dit boekje vinden jullie alle praktische informatie in verband met het nieuwe jaar. Dit jaar

zal de leiding ook bij iedereen thuis langskomen (indien je wilt) en krijgen jullie de kans om

nog dingen te vragen indien deze nog niet duidelijk zijn.

Veel liefs,

Lena Moorthamer, Margot Fosté, Lena Hellemans, Claire Schaerlaken, Maxence Thyssen, Elke

Errygers, Ina Maes, Maaike Staes, Eline Errygers, Verena De Lamper, Elke Stoop, Lena Witters,

Louise Thanghe, Karen Defoort, Lore Hellemans, Rozane Roels, Floor Buytaert, Jana Buysse,

Valérie Foubert, Lena Seghers en Femke Staes
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Het jaarthema van dit Chirojaar is: Vonken!

Waarom Vonken?

We beseffen het niet altijd, maar in de Chiro doen we de dingen heel bewust samen, en niet alleen.

Door samen te werken, delen we onze energie met elkaar. Meer zelfs, we wekken nieuwe energie op

en geven elkaar impulsen. Elk met ons eigen engagement en onze motivatie laten we de Chiro iedere

keer opnieuw stralen en dat mogen we dit jaar extra waarderend in de kijker zetten.

De boodschap die we willen brengen met Vonken is eigenlijk niet helemaal nieuw. We vinden het

gevoel dat bij Vonken hoort bijvoorbeeld heel goed terug in het klassieke Chiroliedje ‘Tuimeling’.

Samen aan Chiro doen, dat geeft vonken!

De drie pijlers van Vonken

Samen(horig) als ploeg

Samen in de Chiro zitten schept een band tussen leden, leiding, kaderleiding en oud-leiding, zowel

binnen de eigen ploegen als binnen de jeugdbeweging in haar geheel. In de eerste plaats bestaat die

band tussen Chiroleden en leiding uit lokale groepen die tot elkaars dichte ‘Chirofamilie’ behoren. In

hun eigen werking gaan ze samen aan de slag om elke zondag opnieuw memorabel te maken.

Aan de andere kant komt dat gevoel van samenhorigheid ook terug als je mensen leert kennen. Als je

iemand van de Chiro tegenkomt op straat, op school, op de Dag van de Jeugdbeweging, op een fuif of

festival … Ook al heb je elkaar nog nooit eerder gezien, toch slaat er een soort vonk over omdat jullie

de Chiro als gemeenschappelijk punt hebben.

Samen maar toch elk uniek

Wat we samen doen, geeft inderdaad vonken en is krachtig. Binnen de Chiro vinden we het echter

ook belangrijk dat iedereen van de (kader)leiding en de leden kan stralen en hun energie kwijt kan.

Onze jeugdbeweging is dan ook voor veel kinderen en jongeren een uitlaatklep en een plaats waar ze

zichzelf kunnen en mogen zijn. Het is een plaats waar je ook energie kan krijgen als het even minder

met je gaat. We hechten waarde aan ieders eigenheid en laten iedereen participeren vanuit eigen

sterke en zwakke kanten.

Specifiek bij leiding vonkt het als iedereen zich smijt vanuit hun eigen engagement en motivatie. Als

je iets graag doet en je zet je eigen sterktes in (of ontwikkelt ze verder), dan til je jezelf naar een

hoger niveau, groeit je zelfvertrouwen, groeit je draagkracht en spat de energie er automatisch af.

Samen aan Chiro doen, dat geeft Vonken!

Het feit dat Chiro vonken geeft, komt doordat het gezamenlijke en het individuele niet van elkaar los

te koppelen zijn. Pas als iedereen hun eigen vonkje kan vinden, dragen we samen bij tot een groter

Chirovuur. Dat grotere Chirovuur stimuleert op zijn beurt dan elk individu om er telkens opnieuw voor

te gaan. Die cirkelbeweging zorgt voor een sneeuwbaleffect dat onze liefde voor de Chiro aanwakkert.

"Gooi alles ondersteboven, laat het vuur in jou niet doven!"
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Algemene informatie

Verzekeringen

Wanneer je lidgeld betaalt, ben je verzekerd voor: Burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen

(verzekering), overlijden en blijvende invaliditeit, materiële schade (NIET: persoonlijke

bezittingen bv. Een bril)

Opmerking: Wie op het moment van het ongeval GEEN uniform draagt (vooral gesloten

schoenen zijn hierbij erg belangrijk !), is niet verzekerd!

Terugbetaling lidgeld

Wat betreft de terugtrekking van het lidgeld, dient u zich te wenden tot uw ziekenfonds.

Uniform

Eerst en vooral willen wij nog eens extra benadrukken dat het verplicht is een uniform te
dragen! Bij de allerkleinsten die nog maar net in de Chiro zitten is het nog niet verplicht.
Maar wij raden toch aan zo snel mogelijk een uniform aan te kopen of de Chirokleuren te
dragen.

Met ons uniform willen wij tonen wie we zijn, Chiro. Maar het dragen van
een uniform is ook verplicht voor de verzekering. We zetten hier nog even op
een rijtje wat tot het uniform behoort:

- Stevige GESLOTEN schoenen (ook bij warm weer)

- Chiroshort, -broekrok, - rok

- Chirotrui of –hemd (of een andere effen donkerblauwe trui)

- Rode Chiro T-shirt, T-shirt van ons 60/70/75-jarig bestaan, zwarte

T-shirt

- Effen sokken (rood, zwart, donkerblauw, wit of beige)

Tweedehandswinkel

We hebben ook nog steeds onze tweedehandswinkel. Hier kunnen jullie uniformen die te

klein zijn aan ons schenken die wij dan aan een democratische prijs doorverkopen aan

andere leden. Dus je kan bij ons een uniform aankopen. Wij merken dat dit een groot succes

is, waardoor we steeds minder kleine maatjes hebben om door te verkopen. Wij zouden dus

willen vragen wanneer je thuis in je kast nog een uniform hebt liggen dat te klein is, of niet

meer wordt gedragen omdat je een nieuw hebt, dit aan ons te schenken. Zo kunnen wij er

andere leden gelukkig mee maken. Er is ook de mogelijkheid om te “ruilen”. Zo kan je bij ons

je te klein uniform omruilen voor een uniform dat je past.

Wensen jullie gebruik te maken van deze service, neem dan contact op met Jana Buysse

(gegevens staan achteraan). Een nieuw Chiro-uniform kan je kopen in “De Banier”

(Chirowinkel).

- Kipdorp 30, 2000 Antwerpen / Stationstraat 77, 9100 Sint-Niklaas
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Truien

Om de 2 jaar verkopen wij ook truien van ‘Chiro de Spiraal’ zelf. Dit kan met of zonder naam.

Een trui met naam kost €27 en een trui zonder naam kost €22. Dit jaar verkopen we echter

geen truien, dit zal pas voor volgend chirojaar zijn!

Chirotekentjes Chiro De Spiraal!

Om onze uniformen nog mooier te maken en nog meer duidelijk te maken naar

de buitenwereld toe dat we trots zijn op onze Chiro, verkopen we sinds enkele

jaren ons eigen tekentje voor op de rok, short, trui, hemd,… Het tekentje dat

laat zien dat wij van Chiro De Spiraal zijn en dat we dat graag naar buiten

dragen! Het tekentje is cirkelvormig, rood en zal het logo van onze Chiro dragen.

Ze zijn verkrijgbaar op onze Chiro voor de prijs van €1,50 per stuk. Dit kan

gedurende heel het jaar gekocht worden bij alle leidsters!

Startmoment nieuw Chirojaar!

Op zondag 26 september 2021 kan uw dochter bij ons terecht voor een eerste kennismaking

met de Chiro. Heb je het horen waaien op school of in de zwemclub? Of zit je zusje,

vriendinnetje of nichtje al bij ons in de Chiro? Dan zijn jullie op deze dag méér dan welkom

om eens te komen proeven van een leuke namiddag speelplezier! Indien er ouders daarna

nog vragen hebben met betrekking tot onze werking, staan de leidsters voor u klaar.

Betaling LIDGELD

Tegen uiterlijk 25 oktober 2021 zou al het lidgeld betaald moeten zijn.

Dit bedraagt €40 te storten op BE45 9733 7384 3589.

Indien u dit niet betaalt, is uw dochter niet verzekerd. Vermijd mogelijke

problemen en betaal tijdig! Indien u moeilijkheden heeft met de

betaling kan u bij de leiding terecht (gegevens achteraan). We worden

door Chiro nationaal aangezet strenger op te treden in verband met de betaling en dit in het

belang van het kind.

Vieruurtje

Dit jaar werken we niet meer met de vieruurkaarten. Voor het vieruurtje moet

jouw dochter elke zondag €1,50 meebrengen! Dit is voor een zakje chips en

een drankje!
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Hoofdleiding

Dit jaar zal er een nieuwe hoofdleidster Claire Schaerlaken komen vervoegen, namelijk

Valérie Foubert. Onze vorige hoofdleidster, Karen Defoort, zal sinds dit jaar geen

hoofdleidster meer zijn maar blijft wel nog in de leiding. Indien jullie vragen hebben met

betrekking tot onze werking, kunnen jullie altijd bij hen terecht. Hun gegevens vind je

achteraan in deze kabaal van de spiraal.

Terugbetaling lidgeld

De verschillende mutualiteiten in ons land betalen een deel van het lidgeld en kampgeld aan

jullie terug. Hiervoor moet u enkel een formulier invullen. Dit formulier kan u vinden op de

website van uw mutualiteit (en achteraan in het boekje).

Trooper

Omdat wij nog altijd van het principe zijn “alle kleine beetjes helpen”

werken we samen met trooper.be om wat geld in te zamelen voor onze

nieuwe lokalen. Zij schenken 5% van hun commissie aan een

jeugdbeweging naar keuze. Vanaf nu als u bijvoorbeeld een reisje wilt

boeken, of andere online aankopen, kan u via één extra klik naar trooper die ons 5%

schenken! U kiest gewoon ‘Chiro De Spiraal’ uit en klikt dan verder naar uw boekingssite. U

doet geen verlies en wij krijgen extra centjes binnen: win-win situatie dus!!!!

Website Chiro De Spiraal

Neem zeker en vast eens een kijkje op onze superleuke website! Daar kan je informatie

vinden per afdeling, je kan contactgegevens terugvinden, de leidsters beter leren kennen en

de leukste foto’s bekijken! We werken ook met het communicatiemiddel ‘gimme’. De

uitleg/werking hiervan vind je alsook op onze website!

http://www.chirodespiraal.be/
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Groepsweekend

Joepie! In 2022 gaan we op groepsweekend! Dat wil zeggen dat we met héél de Chiro op

weekend gaan! Dit zal doorgaan in het weekend van 25 tot 27 maart! Meer info volgt.
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Voorstelling van de Afdelingen!

Pinkels
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Speelclub
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Kwikken
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Tiptiens
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Aspiranten
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Afscheid van enkele leidsters

Ook dit jaar nemen we spijtig genoeg afscheid van enkele leidsters!

Sofie Van der Vieren
Na vier jaar leidster kruip ik in mijn pen. Andere wegen worden

geopend en mijn avontuur bij De Spiraal komt op zijn einde. Samen met

Fijen stap ik in de richting van de oud-leiding. Ik krijg nog steeds kriebels

als ik eraan denk. Dit voelt zo raar om te schrijven. 16 jaar lang heb ik

met alle fierheid op zondag mijn Chirorok aangetrokken. En vanaf de

Tippers werd ik openlijk ontvangen in Chiro De Spiraal, na de overstap

van Adelheid. Een verandering waar ik nooit spijt van heb gehad. Ik heb

mij volledig kunnen ontplooien bij jullie en de allerleukste vriendinnen

leren kennen. De Chiro is niet alleen een plaats waar je lacht, giert en

brult. Het is ook een plaats waar je veel leert. Je leert er om te gaan met

verschillende karakters, hoe al die karakters toch één mooie

vriendinnengroep kunnen vormen. Je leert er omgaan met frustraties,

wanneer de Scouts weer eens kattenkwaad uithaalt bij ons. Je leert er

jezelf te zijn, om nooit te vergeten welke waarden belangrijk zijn. Ik heb

een mooie tijd beleefd als Chiro-griet. En dat Chirobloed zal altijd in mij stromen.

”Nooit zou ik uit de Chiro stappen”, zei ik altijd. “Ik ga de nieuwe lokalen nog meemaken!” Maar 19

september is het zo ver. En ik wou nog zo graag elke kleur fluit gedragen hebben. Helaas geen geel en

blauw, maar ik zal paars, groen, rood en oranje met trots dragen rond mijn Chirorok als oud-leidster.

Vier jaar lang het beste van mezelf gegeven als leidster. Van spelletjes voor de allerkleinsten, tot te

gekke activiteiten en een buitenlands kamp voor de oudsten. Vier jaar lang in een fantastisch team

mogen lachen, werken, spelen en huilen. Vier jaar lang het Kabaal Van De Spiraal schrijven. Een groot

deel van mijn leven, waar ik nu een deur voor dichtdoe. Althans, niet helemaal. Mijn Chirodeur staat

op een kiertje. Jullie mogen altijd aanbellen bij mij voor vervangleiding, hulp of een gezellig avondje

op de Schau (of ergens anders natuurlijk)!

Ik blik terug op een geweldige tijd. Op geweldige

mensen en de allerbeste leden. Ik ben

ontzettend dankbaar voor de leidingsploeg waar

ik nu afscheid van neem. Dank jullie wel om de

allerleukste vriendinnen te zijn. Dank jullie wel

om iedereen goed te doen voelen in de groep.

Jullie zijn stuk voor stuk toppers. Ik heb alle

vertrouwen in jullie. Succes aan de nieuwe

"anciens", het is een

zware taak ;)

Geen vaarwel maar een

tot ziens!

Ik zie jullie graag.

Liefs, Soof
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Fien de Wreede
Liefste Spiraaltjes

Het is zover, het schrijven van mijn afscheidstekstje is begonnen. Na 8
mooie jaren deel uit te maken van Chiro De Spiraal zit ook mijn tijd erop en
hang ik mijn chirofluit aan de kapstok.

Mijn eerste zondag bij Chiro De Spiraal staat op mijn netvlies gebrand (en in
mijn neusholtes, want de geur van ’t putteke zal ik niet snel vergeten). “Kom
verkleed als echte Johnny’s naar de Chiro!” zo gezegd zo gedaan. Daar stond
ik dan, als 15-jarige seut kwam ik de Chiro koer (in Johnny-kleren) twijfelend
opgewandeld. Niet begrijpend waarom er zoveel scouts aanwezig was zocht
ik mijn groep en werd ik voorgesteld. De toon was gezet en ik was sindsdien
niet meer van de Chiro weg te houden.

4 jaar later was het dan ook mijn beurt om verantwoordelijk te worden.
Samen met enkele vriendinnen gingen we het engagement aan om leidster te worden. Van lid naar
leiding. ‘Spannend’ was een understatement, maar we waren vastberaden. Ik ging meteen voor een
‘oudere’ groep namelijk de kwikken. ZA-LIG. Zo zalig dat ik ook het tweede jaar voor een groene fluit
wou gaan. Ook dat jaar was een succes. Mijn derde jaar valt echter niet te tippen. Ik kreeg een oranje
fluit rond mijn nek en kreeg het ‘gezag’ over de aspiranten. Met mijn 1m57 klaar om Louise kegels te
laten verzamelen. (disclaimer: het is me nooit gelukt). En dan last but zeker not least, de pinkeltjes.
De grootste sprong die ik kon maken van aspiranten naar schattige stinkels. Ook met deze groep heb
ik zo genoten en zoveel plezier gemaakt.

Kort samengevat: Chiro De Spiraal, ’t zijn allemaal topgrieten!

Maar niet enkel de leden zijn topgrieten. !meligheidsalert! Liefste leidingsploeg, ook aan jullie
bedankt om mijn Chiro jaren zo mooi te maken. Bedankt voor alle keren dat ik buikpijn had van het
lachen, bedankt om er te zijn op mindere momenten, bedankt om elk jaar mijn haar op kamp omzeep
te helpen en vooral bedankt om jullie zelf te zijn.

Chiro is voor mij de plaats waar ik mezelf heb ontdekt, waar ik mezelf mocht
zijn, waar ik kon uitgroeien van seut naar ‘iets te grote mond’, waar mijn
bijnaam andere varianten kreeg en de naam op mijn pas een bijzaak werd.

Ik zie jullie allemaal graag en ben ongelooflijk trots op elks van jullie om Chiro
De Spiraal zo geweldig te maken.

Nu is het voor mij tijd om mijn rol als oud-leidster op te nemen. Kortom de
Kaas en -wijnavond onveilig maken, lastige mens spelen die niet naar huis wil
na de Island Party en mojito’kes drinken op het Schellekesterras.

Ge zijt dus nog nie van mij af eeeeeeeeh!

Ancien 2.0/Fijen/Fijean/Figen/Fijuena out ♡
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Wie zit er in de leidingsploeg?
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Kleurplaat
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Gegevens leidsters

Pinkels, 6 - 8 jaar

Lena Hellemans
lenahellemans@icloud.com
Hemelrijkstraat 49, 9150 Bazel 0493 08 49 75

Claire Schaerlaken
claire.schaerlaken@live.be  
Gelaagstraat 45, 9150 Rupelmonde 0471 58 11 22

Lena Moorthamer
lena.moorthamer@gmail.com

Glazenleeuwstraat 141, 9120 Beveren 0474 05 79 76

Margot Fosté
margotfoste@icloud.com

Ganzemeerstraat 3A, 9150 Rupelmonde 0471 78 97 30

Speelclub, 8 - 10 jaar 

Maxence Thyssen
maxence.thyssen2002@gmail.com
Priester-Saveynstraat 25, 9150 Rupelmonde 0476 61 28 82

Elke Errygers
elke.errygers@hotmail.com
Leo Heyrmanstraat 10, 9150 Bazel 0471 78 63 13

Ina Maes
ina.maes17@gmail.com
Frans Smetstraat 48, 9140 Temse 0490 42 95 32

Maaike Staes
maaike.staes@hotmail.com
Rupelmondestraat 116, 9150 Bazel 0498 34 46 10

Kwikken, 10 - 12 jaar

Elke Stoop
elke.stoop@hotmail.com
Hoogstraat 41, 9150 Bazel 0471 68 29 08

Verena De Lamper
vdelamper@gmail.com
Belgiëlaan 2, 9140 Steendorp 0478 17 31 41

Eline Errygers
eline.errygers@hotmail.com
Leo Heyrmanstraat 10, 9150 Bazel 0468 27 66 47
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Tippers, 12 - 14 jaar

Karen Defoort
karen_defoort@hotmail.com  
Rapenbergstraat 2, 9150 Bazel 0495 66 77 72

Louise Thanghe
louisethanghe@gmail.com
Warandestraat 45, 9140 Steendorp 0478 13 80 23

Lena Witters
lena.witters@icloud.com
Geeraard de Cremerstraat 95 b, 9150 Rupelmonde 0493 04 27 02

Tiptiens, 14 - 16 jaar

Lore Hellemans
lorehellemans@icloud.com
Hemelrijkstraat 49, 9150 Bazel 0493 08 63 51

Floor Buytaert
floor.buytaert5@gmail.com 
Kalverstraat 123, 9150 Rupelmonde 0471 21 19 51 

Jana Buysse
jana.buysse01@gmail.com
Sparrenlaan 8, 9140 Steendorp 0471 42 49 46  

Rozane Roels
rozane.roels@hotmail.com  
Salvialaan 29, 9140 Steendorp 0498 48 17 11 

Aspiranten, 16 - 18 jaar

Lena Seghers
lena.seghers@outlook.be
Koningin Astridplein 16, 9150 Bazel 0491 61 41 10

Valérie Foubert
valerie.foubert2001@gmail.com
Oeverstraat 22, 9150 Rupelmonde 0485 37 02 98

Femke Staes
Femke.staes@gmail.com  
Rupelmondestraat 116, 9150 Bazel 0470 09 55 99
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Sponsors
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