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CHIROKLEDING
Truien van Popov
Je kan een rode trui van Chiro Popov bestellen.
Deze kost

€ 25

en moet je ten laatste bestellen

voor 17/10/2021. Hoe?
Overschrijving naar BE41 0018 1462 8510 met vrije
mededeling: NAAM KIND + TRUI + MAAT

Ruilkas uniformen
Wij hebben ook een ruilkas voor uniformen. Je kan
hier je te kleine uniformen - als ze nog in goede
staat en onbeschreven zijn - verkopen. En kan er
ook uniformen uit kopen. Of omruilen.
Rok / broek / hemd Chiro: 12,5 euro

Nieuwe uniformen
Graag een nieuw uniform? Dit kan je kopen in
chirowinkels De Banier. Meer informatie:
www.debanier.be

Een uniform (hemd en short of rok) is pas verplicht
vanaf oudste jaar rakwi.

WAT KOST CHIRO
€25 per jaar + €1 per zondag

Voor een heel jaar Chiro vragen we

inschrijvingsgeld.

€25

Hierdoor kunnen we alle leden

verzekeren via Chiro Nationaal en kunnen we
nieuw spelmateriaal aankopen.

€1 mee te brengen
drankje en een koekje.

Elke zondag vragen we om ook
voor een

De andere kosten worden betaald van de
opbrengsten van onze activiteiten doorheen het
jaar zoals de wafelslag, de rugby,... en door onze
Bosfeesten in augustus.

JAARLIJKS BIVAK
11 tot en met 21 juli 2022
Elk jaar gaan we met de hele groep op bivak.

Dit is 10 dagen gevuld met:
leuke spelletjes
een daguitstap
tafelmomentjes
zingen
kampvuur
dansen
verkleden
en nog zoooooooveeeeeel meer!

En dit samen met al je chirovriendjes.
Hou deze periode dus alvast vrij in je
zomerkalender. In april organiseren we een
informatiemoment over het bivak.

AFDELINGEN
Pinkels

6-8 jaar = °2015-°2014
De allerkleinsten maar met het grootste
enthousiasme. Sommigen komen met vriendjes
uit hun school, familie of helemaal alleen, maar
allemaal deel van onze groep. Hoewel ze de
jongsten zijn durven ze soms meer dan onze
oudere groepen. Op zondag laten ze zich gaan
met mini-avonturen, knutselen, spannende
raadsels en moppen tappen.
Samen met hun leiding groeien ze op tot echte
helden en maken ze veel nieuwe vrienden. Ze
gaan hier ook op hun eerste daguitstap zonder
ouders en durven misschien ook al op kamp te
gaan.

Speelclub

8-10 jaar = °2013-°2012
Dit zijn één van de jongsten in de Chiro. Ze
komen elke zondag weer om te ravotten en om
samen met hun leiding allerlei spannende
avonturen te beleven. Voor hen is het kamp
meestal de eerste keer dat ze zonder hun
ouders voor 10 dagen weg zijn, maar zij
bewijzen keer op keer dat zij, als een van de
jongsten, ook hun mannetje (of vrouwtje)
kunnen staan.
Samen met hun leiding duiken ze onder in een
fantasiewereld van bosberen en chocoprinsen,
spelen ze poppenkast of verkleden ze zich in
een heks. Ze trekken al eens op een tocht vol
spelletjes, plezante liedjes en gekke
opdrachten.

Rakwi
10-12 jaar = °2011 - °2010
Deze stoere jongens en meisjes worden bij de
rakwileiding verwacht om samen met hen het
aapje uit te hangen, of om de gekste creaturen
in klei te maken. Ze ravotten zich doorgaans te
pletter, trekken er al eens op uit met de fiets en
lopen zich de ziel uit hun lijf bij een supergroot
stratego-bosspel. In het geniep lachen de
meisjes met de jongens, of vertellen ze al eens
een vuile mop.

AFDELINGEN
Tito
12-14 jaar = °2009 - °2008
De Tito’s maken al eens een
daguitstap met de fiets of met de
trein om in één of andere stad een
groot zoekspel te doen. Pleinspelen
vinden ze ook best leuk, vooral
wanneer er wat tactiek aan te pas
komt. Soms schminken ze zich om ter
gekst, en in de zomer kappen ze hun
leiding nat.

Keti

14-16 jaar = °2007 - °2006
De Keti’s trekken op avontuur, doen
een tweedaagse tocht met de rugzak,
of bouwen zelf een vlot om er dan
een vijver mee af te varen. Ze beulen
zich ook wel eens af in een
zelfverzonnen sport, of zetten hun
lokaal volledig op z’n kop. Wie weet
maken ze wel een film waarin ze zelf
schitteren als acteur.

Aspi

16-18 jaar = °2005 - °2004
De Aspi’s nemen het er goed van en
wisselen hevige spelen af met stevige
babbels in het gezelligste hoekje van
het lokaal. Op gezette tijden springen
ze de leiding van een jongere
afdeling bij. Zo proeven ze wat het is
om leiding te zijn, want dat is voor
hen zeer nabije toekomst. Samen met
hun leiding riskeren ze zich aan het
touwenparcours of nemen ze deel aan
een workshop. Op grote evenementen
kom je heel wat aspi-ploegen tegen.
Zelf organiseren ze een heuse aspifuif.

DE LEIDING
Natuurlijk worden al onze groepen begeleid door een enthousiast
team van leiders en leidsters. Al hun gegevens kan je hier
terugvinden.

Pinkelleiding
Leidster Jielke: 0470/563.282

Leidster Winke: 0474/631.385
(op erasmus tot eind december)

Leidster Sharon: 0495/469.736

Speelclubleiding
Leidster Lisa: 0477/469.449

Leidster Jana: 0474/410.372

Leidster Liesbet: 0470/984.197

Rakwileiding
Leider Stef: 0491/229.490

Leider Quinten: 0468/262.597

Leider Darko: 0484/381.160

DE LEIDING
Titoleiding
Leidster Lana: 0478/512.035

Leider Robbe: 0477/338.745

Leider Simon: 0473/712.682

Ketileiding
Leidster Margot: 0473/937.071

Leidster Maura: 0485/066.443

Aspileiding
Leider Toon: 0497/647.401

Leider Jorg: 0471/133.147

Leider Robin: 0468/134.277

GROEPSLEIDING & VB'S
Binnen de leidingsploeg is er ook de “Groepsleiding”. Zij zijn de
eindverantwoordelijken van de leidingsploeg en zijn een belangrijk
aanspreekpunt. Dit jaar zijn het opnieuw Jielke en Sharon die samen
het groepsleidingsduo vormen. Dit powerduo staat voor u klaar!

Groepsleiding
Leidster Jielke: 0470/563.282
&
Leidster Sharon: 0495/469.736

groepsleiding@chiropopov.be

De VB’s zijn volwassenen die de leidingsploeg op verschillende
manieren ondersteunen. Ze geven wijze raad op vergaderingen, zijn
een aanspreekpunt voor de leiding en ouders, ondersteunen de
ploeg op elke mogelijke en vooral nodige manier. Ze zijn onmisbaar
voor de leidingsploeg! Dit jaar zijn dit Joke en Kevin.

Volwassen begeleiding

VB Joke: 0478/222.839

VB Kevin: 0478/289.680

BOSFEESTEN
12, 13 & 14 augustus 2022
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij deze zomer opnieuw
onze Bosfeesten. Deze feesten hebben als hoofddoel het
financieren van onze Chiro. Van de opbrengsten kopen wij
materiaal aan, onderhouden we de lokalen, kunnen we
goedkoper op kamp en zoveel meer. Dit feest zou echter niet
mogelijk zijn zonder ons bosfeestencomité, dat een heel jaar
bezig is met de voorbereidingen. Maar ook niet zonder onze
vrijwilligers die voor, tijdens en na de Bosfeesten een handje
meehelpen. Deze vrijwilligers worden allemaal gedreven door
hetzelfde doel: het voortbestaan van Chiro Popov helpen
garanderen. We kunnen u alvast zeggen dat het een fantastische
ervaring is en dat u daar ook bij kan horen. Dit is een kans om
onze werking van dichterbij te bekijken en die vrolijke bende te
leren kennen. Wij staan vrijwilligers toe vanaf oudste rakwi voor
chiroleden en vanaf 12 jaar voor niet leden. Op alle taken staat
een minimum leeftijd, dit is rechtstreeks verbonden met de
verantwoordelijkheid. Ook ouders die zich geroepen voelen zijn
zeker welkom.

Indien u graag wil meewerken, contacteer dan de
leiding of de groepsleiding en wij bezorgen u meer
informatie. Contact opnemen kan via volgend
e-mailadres: bosfeesten@chiropopov.be of op
groepsleiding@chiropopov.be

TROOPER
Sinds vorig jaar zijn we met onze chiro aangemeld bij Trooper. Het
nieuwe digitale platform waarmee je geld inzamelt voor je
vereniging.

Hoe werkt het?
1. Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina. Voor ons is dit:

https://trooper.be/chiropopovgijzegem
2. Op deze pagina staan links naar alle deelnemende webshops.

3. Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar
de webshop surft, weet de shop welke vereniging jij steunt.

4.

De link doet al het werk en jij kan gewoon online shoppen zoals
je normaal doet, zonder

5.

€1

extra uit te geven.

Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar jouw
favoriete vereniging. Iedereen blij!

chiropopovgijzegem

KALENDER '21 -'22
Alvast onze jaarplanning, deze kan wel nog wijzigen doorheen het jaar.
Wordt daarom zeker lid van onze Facebookpagina "Chiro Popov
Gijzegem". En houd je mails en sms'jes in de gaten. Wij brengen jullie
steeds tijdig op de hoogte van veranderingen.

26/09 CHIRO

06/03 CHIRO + trommelen
13/03 geen chiro (kampvoorb.)

03/10 CHIRO + trommelen

20/03 CHIRO + vriendjesdag

10/10

CHIRO

27/03 CHIRO

17/10

CHIRO

24/10 CHIRO + vriendjesdag

03/04 CHIRO + trommelen

31/10

10/04 geen chiro (paasvakantie)

CHIRO

17/04 geen chiro (paasvakantie)
07/11 geen chiro (herfstvakantie)
14/11

CHIRO + Sint-Maarten

21/11

HELE DAG CHIRO

28/11 CHIRO

24/04 CHIRO + Krakmoment

01/05 CHIRO + trommelen
08/05 MODDERRUGBY +12j.
15/05

CHIRO

05/12 CHIRO + trommelen

22/05 CHIRO

12/12 CHIRO

29/05 CHIRO

19/12 CHIRO
26/12 geen chiro (kerstvakantie)

05/06 CHIRO + trommelen
12/06 CHIRO

02/01 geen chiro (kerstvakantie)

19/06 DAGUITSTAP laatste dag

09/01 CHIRO

CHIRO van het jaar!

16/01

CHIRO

23/01 CHIRO

11/07 tem 21/07 BIVAK

30/01 CHIRO

12/08 tem 14/08 BOSFEESTEN

06/02 WAFELSLAG +12j.
13/02 CHIRO
20/02 CHIRO
27/02 geen chiro Aalst Carnaval

