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Werkjaar 2021-2022
Wij zien de start van dit nieuwe Chirojaar alvast zitten, jij ook?
Onze leidingsploeg vliegt er weer in!

Op zondagen en bivakken brengen we kinderen en jongeren
samen. We laten hen via spelletjes ervaringen voor het leven
opdoen, leren hen samenwerken en bieden hen een kijk op
zichzelf en op de wereld. Hierbij houden we de chirowaarden
– graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid – in gedachten.
Bovendien streven we ernaar dat dit allemaal veilig en
verantwoord verloopt. DAT is onze Chiromissie!

Doorblader dit boekje, lees verder…
En ontdek hoe wij dit aan zullen pakken.

Tot Chiro!



Onze afdelingen

Waa� kome� onz� Albatr�sse�� terech�?

OPGELET:
Dit jaar kozen we ervoor om, door het grote ledenaantal, de
Rakwi-afdeling op te splitsen (o.b.v. geboortejaar) in Rakwi 1 en
Rakwi 2.

We zullen dit Chirojaar dus van start gaan met 7 afdelingen.





Jaarthema: Vonken

De visie achter 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 twee pijlers van Vonken
Samen(horig) als ploeg

Samen in de Chiro zitten schept een band tussen leden, leiding, volwassen
begeleiding 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.

Dat gevoel van samenhorigheid vertaalt zich ook in een soort liefde voor onze
Chiro. Als we denken aan de Chiro krijgen we telkens een gevoel dat we niet
goed kunnen beschrijven, dat moeilijk te vatten is. Het is iets intuïtiefs dat je

ook hebt bij liefde of verliefdheid waarbij de vonken er ook af vliegen.

Dat samen-gevoel verbindt en versterkt ons dus als jeugdbeweging maar ook
als gemeenschap.

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 (volwassen
bege)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.

Als iedereen dat doet, kan het niet anders dan dat dat vonken geeft binnen je
eigen ploeg en de ruimere Chiro.

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!"



Merci voor de mooie jaren!

Er is een tijd van komen en er is tijd van gaan. Deze leider en
leidsters hebben besloten een punt te zetten achter hun jaren
bij de leiding, maar ze blijven voor altijd in ons chiro-hart.

Robbe, Juno, Hélène en Febe: jullie zullen gemist worden!

Daarnaast nemen we ook afscheid van onze twee geliefde
volwassen begeleiding. Na zich zeven jaar ten volle in te zetten
voor Chiro Albatros, is hun tijd gekomen. Bedankt voor alles,
Bart en Sandra!

Tot snel op één van onze volgende activiteiten!

Afscheid nemen van deze kanjers, betekent natuurlijk ook dat
we enkele nieuwelingen mogen verwelkomen…

Akira, Ayco, Mente, Marie, Warre, Luca, Ruben en Lowie:
Welkom in de leidingsploeg!



Het Leidingswoord



Trrrromgeroffel! Wie wordt onze
leiding?

Ribbe�
Arthuur Dijkstra

arthuur@chiroalbatros.be
Akira Gierts

akira@chiroalbatros.be

Ruben Decoster
rubendc@chiroalbatros.be

Ferre Van den broeck
ferre@chiroalbatros.be

Emma Delanote
emma@chiroalbatros.be



Speelclu�

Mente Huysveld
mente@chiroalbatros.be

Belle Pauwels
belle@chiroalbatros.be

Luca Demol
luca@chiroalbatros.be

Tessa De Henau
tessa@chiroalbatros.be

Aron Branckaert
aron@chiroalbatros.be

mailto:belle@chiroalbatros.be


Rakw� 1

Lowie Janquart
lowie@chiroalbatros.be

Manet Michiels
manet@chiroalbatros.be

Tijl Pauwels
tijl@chiroalbatros.be

Marie Delanote
marie@chiroalbatros.be



Rakw� 2

Ayco Mertens
ayco@chiroalbatros.be

Febe Leirens
febel@chiroalbatros.be

Warre Delbecque
warre@chiroalbatros.be

Sander Thibau
sander@chiroalbatros.be



Tit�
Jonas Van Slambrouck
jonas@chiroalbatros.be

Tine Verduyn
tine@chiroalbatros.be

Ruben Jacobus
ruben@chiroalbatros.be

Nikita Priels
nikita@chiroalbatros.be

mailto:belle@chiroalbatros.be


Ket�

Wannes Driessens
wannes@chiroalbatros.be

Nel De Wilde
nel@chiroalbatros.be

Jolien De Meyer
jolien@chiroalbatros.be

Lola Demol
lola@chiroalbatros.be

Ian Felix
ian@chiroalbatros.be



Asp�

Amber Boué
amber@chiroalbatros.be

Geneviève Vaillemans
genevieve@chiroalbatros.be

Maarten Driessens
maarten@chiroalbatrosbe



Groepsleiding
Heeft u vragen over onze Chirowerking? Heeft u kritiekpunten? Zit er u
iets dwars? Geen vrees! De groepsleiding staat altijd voor u klaar. Via de
onderstaande gegevens kan u hen bereiken...

Arthuur Dijkstra
Tel. 0491 17 70 26
arthuur@chiroalbatros.be

Emma Delanote
Tel. 0495 42 44 61
emma@chiroalbatros.be

mailto:arthuur@chiroalbatros.be
mailto:emma@chiroalbatros.be


Maarten Driessens
Tel. 0499 19 62 53
maarten@chiroalbatros.be

Nel De Wilde
Tel. 0474 49 21 73
nel@chiroalbatros.be

mailto:maarten@chiroalbatros.be
mailto:nel@chiroalbatros.be


Daarbovenop hebben we nog een nieuwkomertje binnen de
groepsleiding! Van harte welkom aan…

🎉 Manet Michiels 🥳
Tel. 0468 20 96 59
manet@chiroalbatros.be

VB’S (Volwassen begeleiding)

Miss Mister

Sonja Mignon

Tel. 0497 43 49 68
sonja@chiroalbatros.be

Johan Wastiels (Stiele)

Tel. 0478 23 00 39
stiele@chiroalbatros.be

mailto:manet@chiroalbatros.be


Praktische info
Voor wie zijn rakkers al langer op zondagnamiddag aan de poort komt
afzetten, bevat deze info weinig nieuws.

Voor diegenen die nog niet zo goed vertrouwd zijn met de gang van
zaken, lijsten we nog een aantal praktische puntjes op waarvan je maar
beter op de hoogte bent bij het begin van een prachtig nieuw Chirojaar.

★ Na twee uur intensief spelen, bieden we onze leden een vieruurtje
aan (koek en drankje). Dit zit voor een volledig jaar bij het
inschrijvingsgeld inbegrepen.

★ We verzamelen vanaf 13u45 achter de poort op het plein aan
onze lokalen. Voor 13u45 is er geen toezicht door de leiding. Wie
zijn kinderen toch vroeger wilt afzetten, zorgt zelf nog even voor
opvang. De werking begint stipt om 14u: wie te laat komt, zal
strakke spieren kweken!

★ Om 17u sluiten we af met een slotmoment.
Nadien mogen de leden naar hun ouders toe.

★ We komen elke zondagnamiddag in uniform. Als we ons dan vuil
maken, maakt het niet uit!

CHIRO-UNIFORM =

✓ Chiro Albatros-pull

✓ Chiro Albatros T-shirt

✓ beige Chirorok/ -short



★ Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan, diefstal of verlies
van (dure) voorwerpen. Breng ze dus mee op eigen risico!

★ Aansluitend op het vorige puntje vragen wij om alle kledij en
schoenen waarmee uw kind(eren) naar de Chiro komen, te
voorzien van naam. Wanneer leden op zondag naar hun
afdelingslokaal trekken, doen zij hun schoenen uit. Het is dus zeer
handig dat u ook de schoenen van uw kind merkt. Bij het spelen
ontdoen de leden zich ook snel van jas, trui… Wanneer ze blijven
rondslingeren na de Chiro en ze gemerkt zijn, bezorgen we ze
gemakkelijk terug bij de eigenaar. Alvast bedankt!

Inschrijven
Dit jaar verlopen de inschrijvingen lichtjes anders dan andere jaren. We
werken vanaf nu met een open-source software voor verenigingen
genaamd Stamhoofd.

Hierbij zal u een account moeten registreren en vervolgens de leden
individueel inschrijven. Het hele proces is zeer duidelijk en
vanzelfsprekend!

LET er wel OP dat u uw wachtwoord goed bijhoudt of onthoudt!
Stamhoofd is namelijk een versleutelde software. Dit zorgt er dus voor
dat uw account veel beter beveiligd is, maar dat maakt het uiteraard ook
een poosje moeilijker om uw wachtwoord te herstellen mocht u deze
vergeten zijn.

Inschrijven kan je via de site van Chiro Albatros.

Via deze link kom je er terecht:
https://www.chiroalbatros.be/praktisch/inschrijven

Het inschrijvingsgeld bedraagt €40. Vieruurtjes, activiteiten zoals het
schaatsen en zwemmen, gewestdagen, verzekering… inclusief.

https://www.chiroalbatros.be/praktisch/inschrijven
https://www.chiroalbatros.be/praktisch/inschrijven


Let op! Pas wanneer je zowel het inschrijvingsformulier invult als de
betaling correct uitvoert, is je kind effectief ingeschreven.

Je kan je kind inschrijven tot zondag 17 oktober.
Na deze datum is inschrijven niet meer mogelijk.

We raden jullie aan om het dus niet al te lang uit te stellen.

Heel wat diensten betalen (een stuk van) je inschrijving
terug. Informeer eens bij je ziekenfonds, het OCMW, de
jeugddienst, enz.

www.chiroalbatros.be

Hier vinden jullie niet enkel informatie over het inschrijven, ook over onze Chiro,
Chirojeugd Vlaanderen, de afdelingen, de leiding, de groepsleiding, VB’s…
Voor info m.b.t. verzekeringen, bivakken, lokalen… kan je hier ook terecht.

Elke uitgave van ‘DEN ALBATROS’ zal hierop verschijnen.

Ben je dus de kalender uit het startboekje kwijt? Geen paniek! Op onze website
staat een handig overzicht met alle belangrijke data voor het komende Chirojaar.

http://www.chiroalbatros.be/


Uniformen
Je hebt maar één blik nodig om te weten: dat is Chiro!

Je herkent ons aan onze Chirokleren. We zien er allemaal anders uit,
maar toch is het duidelijk dat we samen horen.

Bij het begin van een nieuw Chirojaar horen ook uniformen. Als Chiro
verwachten wij immers dat onze leden in uniform naar onze activiteiten
komen.

Chir�-unifor� =
Chiro Albatros-pull   +  Chiro (Albatros)-T-shirt   +  Beige Chiro-rok/-short

Voor de aankoop van de gewone rode
Chiro-T-shirts en de Chiro-rokken en
-shorten sturen we je graag door naar ‘De
Banier’.

Je kan een Banier in de buurt opzoeken en daar naar hartenlust passen.
Voor liefhebbers van online shoppen: je kan de uniformen ook online
bestellen en aan huis laten leveren.

Onze eigen prachtige Chiropull en T-shirt kan je uiteraard bij ons
bestellen.

Kindermaten (6-8j, 9-11j) van onze paarse pulls zijn te verkrijgen aan
€20, voor volwassen modellen (S, M, L, XL en XXL) betaal je €25.

Onze groene T-shirt (7-8j, 9-11j, XS, S, M, L, XL, XXL) kan je verkrijgen
aan €10.



Bestelling van deze prachtexemplaren kan via de site.
Klik op <Praktisch (voor de ouders)>, daarna op <Chirokledij>.
Via een handige link kom je vanzelf terecht bij het bestelformulier.

Vul dit formulier correct in en stort het bedrag.
Pas wanneer wij dit hebben ontvangen is de bestelling geldig!

Bestellen is mogelijk t.e.m. zondag 17 oktober.



Chirojaar-Kalender
(Onder voorbehoud)

Septembe�
ZO 26 september: Startdag van 9u tot 17u

Oktobe�
ZO 3 oktober : Chiro vanaf 14u
ZO 10 oktober: Chiro vanaf 14u
ZO 17 oktober: Chiro vanaf 14u
VR 22 oktober: Dag Van De JeugdBeweging*

ZO 24 oktober: Chiro vanaf 14u
VR 29 t.e.m. 31 oktober: LEIDINGSWEEKEND
ZO 31 oktober: GEEN CHIRO (vanwege leidingsweekend)

Novembe�
ZO 7 november: Chiro vanaf 14u
VR 12 november: Soejoes (Tito/Keti/Leiding)
ZO 14 november: Chiro vanaf 14u (Ribbel/Speelclub/Rakwi)
VR 19 november & ZA 20 november: I ♡ SPAGHETTI
ZO 21 november: GEEN CHIRO (deze dag dient als
recuperatie na de harde arbeid op het spaghettifestijn)
ZO 28 november: Chiro vanaf 14u

Decembe�
ZO 5 december: Chiro vanaf 14u (speciaal bezoek van een bijzondere man)
ZO 12 december: Chiro vanaf 14u
ZO 19 december: GEEN CHIRO (Den blok voor de leiding is begonnen!)
ZO 26 december: GEEN CHIRO (Geniet van jullie eerste week van de
kerstvakantie!)



Januar�
ZO 2 januari: GEEN CHIRO (Geniet van jullie tweede week van de
kerstvakantie!)
ZO 9 januari: GEEN CHIRO (Bereid u maar goed voor op de hervatting van ‘t
scholeke!)
ZO 16 januari: GEEN CHIRO
ZO 23 januari: Chiro vanaf 14u (Aspileiding)
ZO 30 januari: Schaatsen vanaf 14u

Februar�
ZO 6 februari: GEEN CHIRO
ZO 13 februari: Chiro vanaf 14u
VR 18 februari t.e.m. ZO 20 februari:
LEIDINGSWEEKEND
ZO 20 februari: GEEN CHIRO (De leiding is op leidingsweekend.)
ZO 27 februari: Chiro vanaf 14u

Maa��
ZA 6 maart: Chiro vanaf 14u
ZO 13 maart: Chiro vanaf 14u
ZO 20 maart: Chiro vanaf 14u
ZO 27 maart: Chiro vanaf 14u

Apri�

ZO 3 april: Chiro vanaf 14u
WO 6 april t.e.m. ZO 10 april: LENTEBIVAK!!!
ZO 17 april: Chiro vanaf 14u
ZO 24 april: Chiro vanaf 14u



Me�
ZO 1 mei: Chiro vanaf 14u
ZO 8 mei: Chiro vanaf 14u
ZO 15 mei: Chiro vanaf 14u (Aspileiding)
ZO 22 mei: GEEN CHIRO (start examenperiode voor de leiding)
ZO 29 mei: GEEN CHIRO

Jun�
ZO 5 juni: GEEN CHIRO
ZO 12 juni: GEEN CHIRO
ZO 19 juni: GEEN CHIRO
ZO 26 juni: Chiro: Zwemmen / Speeltuin

Jul�
ZO 3 juli: GEEN CHIRO
ZO 10 juli: GEEN CHIRO (voorbereiding bivak)
DO 14 juli t.e.m VR 29 juli: BIVAK!!

*DVDJ

Schrijf het alvast in je agenda: op 22 oktober 2021 is het opnieuw ‘Dag
van de Jeugdbeweging’! Op deze dag komen alle jeugdbewegingen
gezamenlijk naar buiten in Chiro-uniform. Laat zien dat je met trots lid
bent van de Chiro en trek zeker je uniform aan.
Een onvergetelijke dag vol ruige spelen, liedjes en luide kreten. Een niet
te missen kans om op jouw school te laten zien in wat voor een geweldige
jeugdbeweging jij zit! Als je ‘t ons vraagt…



Lentebivak
Van woensdag 6 april t.e.m zondag 10 april beleven alle leden de
leukste dagen van de paasvakantie met Chiro Albatros!

Dit jaar trekken we er na enkele gesplitste edities nog eens allemaal
samen op uit naar Geel.

In maart zal er een speciale editie van ‘DEN ALBATROS’ verschijnen,
waarin alle info terug te vinden zal zijn over het
ongetwijfeld fantastisch lentebivak!

Zomerbivak
Hieronder vinden jullie de belangrijke data voor
zomerbivak. Ook voor het zomerbivak zal een
aparte editie van ‘DEN ALBATROS’ verschijnen
met alle info.

13 juli 2021 Vrachtwagen laden

14 juli 2021 Start voorpost ASPI & Leiding

18 juli 2021 RAKWI + TITO + KETI vertrekken

21 juli 2021 BEZOEKDAG
Start bivak RIBBEL & SPEELCLUB

28 juli 2021 Terugkomst RIBBELS t.e.m KETI

29 juli 2021 Napost ASPI & Leiding



Over VZW CAT
Sinds zijn oprichting in 1982 vond Chiro Albatros zijn vaste
stek in ‘ONS CENTRUM’. Wanneer dit klooster in 2007 werd
verkocht, stond onze Chiro voor een woelige
periode zonder lokalen.

VZW CAT werd opgericht met een ambitieus
bouwproject als gevolg. Verschillende vrijwilligers
bouwden mee aan de toekomst van Chiro
Albatros. Dankzij hen zien onze lokalen eruit
zoals ze nu zijn!

Meer nog...

VZW CAT is nog steeds actief. Ze houden zich bezig met alles
wat onze lokalen aanbelangt: onderhoud, verhuur, …
Momenteel zijn er zelfs concrete plannen voor verbouwingen
aan de grote zaal. Er komt een tweede verdieping als
vergaderruimte voor de leiding.

Deze mensen hebben stuk voor stuk een chiro-hart van goud.
Dankzij hen is er elke zondag Chiro in prachtige lokalen. We
willen hen dan ook heel graag bedanken voor alles wat ze
doen. Een DIKKE MERCI!



Jaarthemalied:

Ook dit jaar gaat ons jaarthema hand in hand met een spetterend
jaarthemanummer. Vonken staat helemaal in het teken van teambuilding en
het gevoel dat Chiro met zich meebrengt. Daarom was onze Chiroband de

geknipte ploeg om het jaarthemanummer voor ons te maken.

Ze lieten zich deze keer deels inspireren door een heel bekend Chirodeuntje.
Bijna elke Chiroheld kent het al maar nog nooit eerder werd het effectief in

een nummer gebruikt!

"C-H

C-H-I

C-H-I-R-O

We zijn een toffe bende

We zijn van de Chiro!"

We weten allemaal dat Chiro een vonkend feest is dat we samen maken.
Daarom deed de Chiroband een beroep op enkele jonge

Chiro-enthousiastelingen om te helpen met het nummer in te zingen. Het
resultaat is een instant klassiekertje, goed voor elke zangstonde en Chirofuif!

Tekst Vonken
Strofe 1

Zondagmiddag, het is weer tijd

Dat ik naar de Chiro rijd

Ik heb geen zin, toch doe ik mijn
Chirokleren aan

En plots, ineens komt dat gevoel

Je weet echt wel wat ik bedoel

De Chirovonk zet mij in vuur en
vlam

Refrein

Chiro geeft vonken!

Al is het leven zuur

Chiro doet je pronken!

Samen rond het Chirovuur



Strofe 2

Er is een plek voor elk talent

Een zottekot in onze Chirotent

Dat enthousiasme straalt echt op
mij af

En geraakt mijn vuur weleens
geblust

Dan weet ik dat de rest niet rust

Totdat ik weer in lichterlaaie sta

Refrein

Chiro geeft vonken!

Al is het leven zuur

Chiro doet je pronken!

Samen rond het Chirovuur

We wakkeren de vlam wat aan en
delen het moment

Ik weet dat jij er voor mij bent

Bridge

C-H

C-H-I

C-H-I-R-O

We zijn een toffe bende

We zijn van de Chiro!

C-H

C-H-I

C-H-I-R-O

We zijn een toffe bende

We zijn van de Chiro!

C-H

C-H-I

C-H-I-R-O

We zijn een toffe bende

We zijn van de Chiro!

C-H

C-H-I

C-H-I-R-O

We zijn een toffe bende

We zijn van de Chiro!

Refrein

Chiro geeft vonken!

Al is het leven zuur

Chiro doet je pronken!

Samen rond het Chirovuur

We wakkeren de vlam wat aan en
delen het moment

Ik weet dat jij er voor mij bent

Outro

C-H

C-H-I

C-H-I-R-O

We zijn een toffe bende

We zijn van de Chiro!

3x



Ja, lap zeg! ‘t Zijn weer
wegenwerken zenne!
Hoe ga ik nu op tijd op de Chiro geraken?




