Chiro Bokrijk
’t BOEKSKE
Jaarwerking 2021-2022
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Beste ouders en Chirokameraden,
Een nieuw schooljaar betekent ook een nieuw
CHIROjaar!
Wat doe je om je huiswerk en saaie lessen te
vergeten? CHIRO natuurlijk!
Zoals ieder jaar staat CHIRO BOKRIJK klaar om de
Bokrijkse jeugd te amuseren op zondagnamiddag.
’t Boekske van Chiro Bokrijk is vanaf vorig Chirojaar nieuw in het
leven geroepen. Het is een modernere versie van de alom bekende
“Inschrijvingsbundel”. Het is geüpdatet en er staat hier en daar wat
meer uitleg en informatie. Houd het daarom ook goed bij, want het
kan nog wel eens van pas komen dit Chirojaar.

Leiding
Onze 24-koppige leidingsploeg zal op zondagnamiddag klaarstaan
om jullie kinderen een actieve, gezellige, vriendschapsvolle en
voldane zondag te bezorgen.
Ook dit jaar hebben we weer nieuwe leiding die zelf nog maar net het
lid-zijn achter zich hebben gelaten. Dit jaar verwelkomen wij Marte,
Maxime, Olivier, Gilles, Michiel, Owen, Kai en Enirque in onze
leidingsploeg. Uiteraard staan net als vorig jaar Thibo, Tom Martens,
Tom Broux, Gaëlle, Jules, Felix, Kobe, Charlotte, Sofie, Janneau,
Silke, Maud, Evy, Eva, Margaux en Flo weer elke zondag klaar voor
jullie kroost.
De taak van hoofdleiding behoort dit jaar toe aan Jules Van de
Heijning en Silke Struys. Zij staan klaar om alle vragen en algemene
problemen met u te bespreken. Voor specifieke onderwerpen en
vragen over je kind, kan je nog altijd best terecht bij de leiding van
de eigen afdeling. De namen en het adres van elke leiding vind je op
pagina 11. Voor vragen aan de hoofdleiding kan je ze altijd
aanspreken of een mailtje sturen naar: hoofdleiding@chirobokrijk.be

3

Activiteiten
Onze activiteiten vinden plaats op zondag van 14.00u tot 17.00u aan
onze lokalen in Bokrijk (Kuurstraat 8, 3600 Genk). Als we die uren
eens veranderen omwille van bijvoorbeeld een avondactiviteit,
worden jullie - de ouders - op voorhand via een briefje en/of mail
ingelicht. Houd daarom ook zeker onze facebookpagina, jullie e-mail
en de kalender goed in het oog!
Je kan de Chirokalender ook toevoegen aan je eigen kalender van je
gsm. Alle uitleg vind je op onze vernieuwde website:
www.chirobokrijk.be/website/kalender
Eens dat je bent ingeschreven verwachten wij natuurlijk dat je ook
regelmatig naar de Chiro komt. Wij kunnen het niet hard genoeg
benadrukken hoe belangrijk dit is. Zowel het contact met de andere
Chirovrienden als het contact met hun leiding wordt zo sterk
onderhouden. Het weer is geen reden om niet te komen, de leiding
stelt de spelletjes zeer goed af naargelang het weer en de periode
van het jaar. Kleed je natuurlijk wel naar het weer, beter te veel
kleren aan dan te weinig, je kan ze altijd uit doen ☺

Bivak 2018

BIVAK 2018
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Wablieft !?
Als CHIRO iets nieuw is voor jullie en jullie wat meer kennis willen
maken met de leiding & de werking, aarzel dan niet om de leiding
van jullie kind te contacteren. Zij komen met plezier even langs!
CHIRO is ook meer dan alleen een babysit op zondagnamiddag; we
veronderstellen dat je kind regelmatig naar de CHIRO komt om zich
op een verantwoorde manier te amuseren.
Vergeet ook niet om de huisregels i.v.m. de CHIROzondagen, het
bivak en de limieten op de jongste groepen nog eens na te lezen, om
verwarring te voorkomen. De praktische informatie omtrent de
inschrijvingen, uniform... vind je verder in deze bundel.
Groetjes, de leiding!
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De praktische afspraken

Inschrijven:
Kost € 40 en omvat de inschrijving en verzekering voor het hele werkjaar alsook een
drankje voor elke CHIROzondag
Zie pagina 10 voor het inschrijvingsformulier.

De afdelingen:
- Sloebers:
- Speelclub:
- Rakwi:
- Tito:
- Keti:
- Aspi:

1e , 2e studiejaar
3e , 4e studiejaar
5e , 6e studiejaar
1e , 2e middelbaar
3e , 4e middelbaar
5e middelbaar

Uniform:
De Sloebers & Speelclub dragen verplicht een CHIRO T-shirt.
Vanaf Rakwi dragen we verplicht een beige short, CHIROtrui en CHIRO T-shirt.
T-shirts zijn te koop op onze CHIRO (€10) (ook 2 e handskledij).
Ook dit jaar verkopen wij weer onze truien, je kan altijd voor of na een
chirozondag een leiding aanspreken en zij helpen je verder (€25)
- De CHIROshort kan je kopen in CHIROwinkel “De Banier”:
Vaartstraat 14, 3500 Hasselt.
-

MARKEER JE KLEDIJ MET JE NAAM
Ons chiro-uniform is een uitdrukking van onderlinge verbondenheid. Waar je ons ook
tegenkomt, op straat, tijdens jouw vakantie ergens in de Ardennen, je kan ons aan
onze kledij herkennen. Onze chirokledij is ook een uitdrukking van een vorm van
gelijkwaardigheid. Dezelfde outfit zegt: geen onderscheid in rang of stand, geen
uiterlijke tegenstellingen meer. Wij vinden het daarom zeer belangrijk dat het
uniform volgens de juiste regels gedragen wordt op elke activiteit.
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Huisregels:
- Snoepen doen we niet op de CHIRO.
- Waardevolle voorwerpen zoals GSM, tablet, iPod … horen niét thuis op de
CHIRO.
- Iedereen dient tijdig (vóór vrijdag 20 uur) te verwittigen als hij/zij niet naar een
activiteit kan komen! Omdat het voor de leiding niet leuk is als er te weinig
leden komen opdagen voor het spel te spelen, wij vragen nogmaals
uitdrukkelijk om even een berichtje te sturen indien je niet kan komen.
- Je kan 3x komen proberen op CHIROzondag, daarna moet je je inschrijven.
- Om mee te kunnen op bivak moet je ingeschreven zijn en moet je minstens 5x
naar de CHIRO gekomen zijn doorheen het jaar. Voor het ledenweekend moet
je minstens 5x gekomen zijn.
- Het bivak duurt 9 dagen (altijd van 2-10 juli). Dit geldt voor iedereen, ook voor
de kleinsten.

Limieten op de jongste groepen
Omwille van een sterk ledenaangroei en beperkt aantal leiding moeten wij uit
verantwoordelijkheid jammer genoeg een limiet op onze jongste afdelingen zetten.
Er zullen maximaal 35 leden bij de Sloebers, Speelclub en Rakwi toegelaten worden.
Wij hanteren hierbij 3 regels:
Vorig jaar lid geweest? Dan ben je zeker van je inschrijving.
Broer of zus op de Chiro? Dan ben je zeker van je inschrijving.
Wie eerst komt eerst maalt. Hoe vroeger je je inschrijft, hoe groter de kans is dat je
ingeschreven bent. Als de groep vol zit kom je op een wachtlijst te staan.
FAQ
Hoe weet ik of ik ben ingeschreven?
Als je geen telefoon van ons krijgt ben je ingeschreven.
Hoe weet ik wanneer mijn groep vol zit?
Als je het online formulier ingevuld hebt kunnen wij nagaan of de maximumcapaciteit
bereikt is. DUS SCHRIJF JE SOWIESO IN! Het inschrijvingsgeld wordt teruggestort als de
groep vol zit. We nemen contact met je op en je komt op een wachtlijst te staan.
Ben ik voor het ganse jaar ingeschreven?
Ja, voor zolang je regelmatig naar de Chiro komt. Als wij merken dat je al een aantal
keren niet meer bent gekomen zullen wij contact met je opnemen om te vragen of je
nog altijd naar de Chiro gaat komen. Indien niet zullen wij de eerstvolgende op de
wachtlijst contacteren en deze laten inschrijven voor de Chiro.

Bivak
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Ons
Bivak
vindt
ALTIJD
plaats
van
2—10
juli.
Dit jaar zal dat zijn van zaterdag 2 juli t.e.m. zondag 10 juli.
Wij willen jullie op voorhand al meedelen dat er geen uitzonderingen
mogelijk zijn op deze data. Dit omdat het voor ons organisatorisch
veel gemakkelijker is als wij met ±100 leden vertrekken, en ±100
leden terug herenigen met de ouders. Twijfel niet om ons te
contacteren voor vragen!
Plan daarom dus geen vakantie in die periode… WANT een Bivak is de
kers op de taart van het Chirojaar! 9 dagen (ook voor de kleinsten)
gezellig doorbrengen in 1 groep in Chirosfeer kan je echt NIET missen!
De aftermovie kan je bekijken via Youtube. Surf naar Youtube en zoek
dan naar Chiro Bokrijk, op ons kanaal vind je de film terug (of surf
naar onze website en klik bij evenementen op “Bivak”).

Je kan ook fiscale attesten (voor kinderen tot 12 jaar) aanvragen bij
de hoofdleiding om een deel van het inschrijvingsgeld terug te krijgen
van het Bivak en ledenweekend. Vergeet deze dus niet aan te vragen,
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dit geldt ook voor de papieren van de ziekenkas (de ziekenkas
papieren moet je op Chirozondag laten invullen door de leiding)!

Randactiviteiten
Om onze Chiro draaiende te houden en om de kosten van het
inschrijvingsgeld voor dit Chirojaar en voor het Bivak te drukken
hebben wij elk jaar ook 2 grote evenementen gepland.

Bokkeparty

Bokkeparty is de naam van onze Chirofuif. Dit jaar zal Bokkeparty
plaatsvinden op 13 november 2021. Wij als leidingsploeg zijn ons
100% aan het inzetten om er een spetterende editie van te maken.

Olé Pistolé
Zoals de naam het al een beetje verklapt is dit een ontbijtevenement. Wonderbaarlijk genoeg hebben wij nog nooit, in het 9jarig bestaan van dit evenement, regen gehad. Dit komt
ongetwijfeld door de enorme opkomst elk jaar, waardoor de
weergoden ons telkens goed gezind zijn. Vorig jaar heeft meer dan
350 man kunnen genieten van een heerlijk all-in-one ontbijt!
De datum van Olé Pistolé is dit jaar nog onder voorbehoud. We
passen deze namelijk liefst aan aan de data van de eerste en
plechtige communie in Bokrijk, zodat jullie voltallig aanwezig kunnen
zijn. Jammer genoeg zijn deze data nog niet bekend. Moest je in het
organiserend comité zitten van een van de communies, twijfel dan
zeker niet om contact met ons op te nemen zodat we een datum
overeen kunnen komen!

Inschrijvingsformulier Chiro Bokrijk
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Al een aantal jaar lang gebeuren de inschrijvingen online. Je dient het
inschrijvingsgeld (€40) over te schrijven op het onderstaand
rekeningnummer (met vermelding van naam en afdeling) en het
formulier in te vullen op onderstaande link.
Indien er een probleem zou zijn met het inschrijvingsgeld, twijfel niet
om ons te contacteren. Wij willen aan iedereen de kans geven om naar
de Chiro te komen!
!!! Niet overgeschreven = niet verzekerd !!! Je mag slechts 3
KEER proberen, daarna moet je ingeschreven zijn !!!
Dit online inschrijvingsformulier dient samen met het inschrijvingsgeld
ten laatste 13/10/‘21 in ons bezit te zijn voor diegene die vanaf het
begin van dit Chirojaar aanwezig zijn. Het inschrijvingsgeld kan worden
teruggetrokken via de ziekenkas.
Rekeningnummer:BE54 7360 4174 2497 (mét vermelding naam en afdeling)
Inschrijvingsformulier: www.chirobokrijk.be/inschrijven
Verschillende ziekenkassen betalen een deel van het
inschrijvingsgeld ook terug. Vraag dit na bij je eigen ziekenkas,
breng het blad binnen bij de (hoofd)leiding en zij doen de rest!

Verder wensen we jullie een supertof CHIROjaar toe!
Ga ook eens een kijkje nemen op onze Chiro website en like ons
op FACEBOOK zodat je automatisch updates krijgt en onze foto’s
kan bekijken!

WWW.CHIROBOKRIJK.BE
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Contactgegevens

Sloeberleiding

Silke Struys
0475245436
silke@chirobokrijk.be
4e jaar leiding
Tom Broux
00474103466
tomb@chirobokrijk.be
5e jaar leiding

Maxime Louwette
0479375664
maxime@chirobokrijk.be
1e

jaar leiding

Felix Baert
0468191574
felix@chirobokrijk.be
3e jaar leiding

Kai Daenen
kai@chirobokrijk.be
1e jaar leiding
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Speelclubleiding

Evy Moons
0471429698
evy@chirobokrijk.be
2 jaar leiding
e

Olivier Hemans
0499813066
Olivier@chirobokrijk.be

1e jaar leiding

Flo Baert
0468274422
flo@chirobokrijk.be
2e jaar leiding

Margaux Hamal

0491738531
Margaux@chirobokrijk.
2e jaar leiding

Owen Codona
0468310557
owen@chirobokrijk.be

1e jaar leiding
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Rakwileiding

Janneau Hartert
0489771479
janneau@chirobokrijk.be

Gaëlle Wouters
0472356936
gaëlle@chirobokrijk.be

4e jaar leiding

5e jaar leiding

Marte Verstrepen

Gilles Broux

0484109362
marte@chirobokrijk.be
1e jaar leiding

Michiel Debrock
0477248050
michiel@chirobokrijk.be
1e jaar leiding

0471864080
gilles@chirobokrijk.be
1e jaar leiding
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Titoleiding

Eva Langenaken
0477088761
eva@chirobokrijk.be
2e jaar leiding

Maud Withofs
0475556194
maud@chirobokrijk.be
2e jaar leiding

Jules Vandenheijning
0470015032
jules@chirobokrijk.be
3e jaar leiding

Enrique Coronas
0477414316
enrique@chirobokrijk.be
1e jaar leiding
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Ketileiding

Sofie Driesen
0471134214
sofie@chirobokrijk.be
4e jaar leiding

Tom Martens
0475245436
tomm@chirobokrijk.be
8e jaar leiding

Kobe Marguillier
0496774898
kobe@chirobokrijk.be
3e jaar leiding
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Aspileiding

Thibo Rerren
0478020237
thibo@chirobokrijk.be
7e jaar leiding

Charlotte Geerkens
0489340592
charlotteg@chirobokrijk.be
4e jaar leiding
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Kalender
Zaterdag - zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
vrijdag
Zondag
Zondag
Zondag
zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

18-19 september
26 september
3 oktober
10 oktober
17 oktober
22 oktober
24 oktober
31 oktober
7 november
13 november
14 november
21 november
28 november
5 december
12 december
19 december
26 december
2 januari
9 januari
16 januari
23 januari
30 januari
6 februari
13 februari
20 februari

Zondag
Vrijdag-zaterdagzondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

27 februari
4-5-6 maart

Zondag
Zaterdag – zondag

22 mei
2 tot 10 juli

13 maart
20 maart
27 maart
3 April
10 april
17 april
24 april
1 mei
8 mei
15 mei

Startweekend
Chiro
Chiro
Chiro
Chiro
Dag van de jeugdbeweging
Geen Chiro (leidingsweekend)
Chiro
Chiro
Bokkeparty
Geen Chiro
Chiro
Chiro
Chiro
Chiro
Chiro
Geen Chiro
Geen Chiro
Chiro
Chiro
Chiro
Chiro
Chiro
Chiro
Geen Chiro (leidingsweekend,
onder voorbehoud)
Chiro
ledenweekend
Chiro
Chiro
Chiro
Chiro
Geen Chiro (vakantie)
Geen Chiro (Pasen)
Chiro
Chiro
Chiro
Olé Pistolé (onder
voorbehoud)
Laatste Chirozondag
Bivak
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