Jaarthemalied: Onvoorspelbaar
Een, twee, vier de fantasie
Zie zo, Zo kan het dus ook
Ook zon, zonder ballen kan je knallen.
BAM
Drie, vier, spel in het vizier
Wie hier heeft een cool idee, of twee?
En wil alles geven op het ritme van?
REFREIN
Jij doet mee! Ik heb een
onvoorspelbaar goed idee.
Jij doet mee! Jij bent het monster en
ik ben de …
Nana nana naaj-nanana naaj
ONVOORSPELBAAR
Nana nana naaj-nanana naaj
ONVOORSPELBAAR
Een maal drie plus vier is zeKER
ONVOORSPELBAAR
Vijf, vijf dat gaat hier vooruit
Uit niets maken we een zonDag die altijd even zot en onvoorspel
Zes, acht doe iets onverwacht
Brul zacht, gooi eens alles om,
Omdat jij kan kiezen wat nu echte chiro
is

REFREIN
Jij doet mee! Ik heb een
onvoorspelbaar goed idee.
Jij doet mee! Jij bent het monster en
ik ben de fee.
Jij doet mee! Ik heb een
onvoorspelbaar goed idee.
Jij doet mee! Jij bent het monster en
ik ben de …
Nana nana naaj-nanana naaj
ONVOORSPELBAAR
Nana nana naaj-nanana naaj
Een, twee, drie, vier, vijf, vijf, zes, acht,
onverwacht!
Een, twee, vier de fantasie
Drie, vier, spel in het vizier
Vijf, vijf, dat gaat hier vooruit
Zes, acht, onverwacht (en)
REFREIN
Jij doet mee! Ik heb een
onvoorspelbaar goed idee.
Jij doet mee! Jij bent het monster en
ik ben de fee.
Jij doet mee! Ik heb een
onvoorspelbaar goed idee.
Jij doet mee! Jij bent het monster en
ik ben de …
Nana nana naaj-nanana naaj
ONVOORSPELBAAR (4x)

Pinkels

Speelclubs

Kwiks

Wij kijken alvast uit naar een SPETTEREND Chirojaar!
Dikke knuffels,
Tessa & Margaux

Tiptiens
Liefste Tip-10’s
Als je de ontbrekende woorden invult op de stippellijntjes, vind je de coördinaten van een locatie
waar wij iets verstopt hebben voor jullie. Jullie worden hier verwacht op vrijdag 2 oktober om 18u30.
Elke maand zullen jullie zo coördinaten doorgestuurd krijgen van ons.
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Hey, ik ben Anouk! Ik ben jarig op … en ben … jaar. Ik heb … en ik eet het
liefste … Ik zit nu aan mijn 3de en dus laatste jaar … aan … . Dit is mijn … in
de leiding. Mijn favoriete Chiro-activiteit is … .

Hallo! Ik ben Sara, ik ben … jaar en ben jarig op … . Ik heb … en mijn
lievelingseten is …. Ik studeer … aan …. Dit is het … dat ik leiding geef.
Mijn favoriete Chiro-activiteit is … .

De coördinaten zijn:

B: _ _ . _ _ _ _ _ _ _

L: _ . _ _ _ _ _ _ _

1

Aspi’s
BVBA CKZ

werft aan:
ASPIRANTEN
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde aspiranten om volgende opdrachten te
volbrengen in een tijdspanne van 1 jaar.
Uw taken:
o Schrijf een motivatiebrief naar 5 verschillende chiro’s
o Maak een personeelsfoto. Bij 500 likes op sociale media verdient u een
loonsverhoging.
o Hou een logboek bij van alle werkdagen dit jaar. Schrijf op wat je
allemaal gedaan hebt en wie weet krijgt u wel promotie!
o Plaats een zoekertje in de krant om mensen die het nodig hebben te
helpen.
o Stuur een kerstkaartje naar jullie (hopelijk) toekomstige bazinnen.
o Ga in groep naar een activiteit van een andere vereniging om jullie
collega’s te steunen.
Wij bieden u:
o Elke zondag de tijd van uw leven
o Een aspitrui als uniform
o Ervaring als leiding

Ben jij geïnteresseerd in deze job? Kom dan naar de vrije
sollicitatiegesprekken op 11/09 van 14u-17u in ons kantoor op
bedrijvencomplex Domein de Waalmeers.

Bij verdere vragen contacteer ons:
De Langhe Luka (CEO)
Verschelde Malou (HR-manager)

Veebees

Volwassen begeleiding:
Bert Naessens en Virginie Meheus

Praktische info
Inschrijvingen
Vorig jaar konden jullie aan de lokalen inschrijven, maar dit jaar
verloopt alles online via https://forms.gle/p7iswNGNTuzAdTUT6 of via
de QR-code hiernaast. Hiermee kan je stapsgewijs de inschrijving in
orde brengen, ten laatste tegen 19 oktober. Gelieve erop te letten dat
u geen typfouten maakt bij het invullen van de inschrijving, want dit zijn
belangrijke gegevens.
Om de inschrijving te voltooien, hebben wij ook de medische fiche nodig van elk lid.
Die is te vinden op onze site www.chirokanjozulte.be onder de tab ‘Brieven’.
Je kan de medische fiche op twee manieren indienen:
o Je vult deze in met Word en stuurt ze per mail door naar
chirozulte@hotmail.com
o Je drukt de medische fiche af en brengt het de eerstvolgende zondag ingevuld
mee naar de chiro.
Het inschrijvingsgeld bedraagt €25. De inschrijving is pas compleet van zodra wij het
geld hebben ontvangen op ons rekeningnummer BE35 7370 0264 7537.
Wanneer wij jouw inschrijving, medische fiche en betaling succesvol hebben
ontvangen, krijg je van ons een bevestigingsmail. Pas na ontvangst van een
bevestigingsmail is de inschrijving definitief.

Verzekeringen
Je bent pas verzekerd van 13u45 tot 17u15, vroeger of later rondhangen aan de
lokalen is dus niet nodig.
Bij ons ben je NIET verzekerd voor materiële schade.

Vieruurtje
o Je mag zelf een vieruurtje meebrengen (geen snoep of kauwgom)
o Tijdens de activiteiten wordt er niet gegeten, we eten ons vieruurtje op met de
hele groep om 16u.
o Wie wil, kan bij ons een vieruurtjeskaart kopen. Met deze kaart zorgt de Chiro
ervoor dat je iedere week een drankje en een koek krijgt. De leiding houdt de
kaart bij voor jullie. Een vieruurtjeskaart kost €5 (10vieruurtjes)

Uniform
Je komt elke zondagnamiddag naar de Chiro in volledig uniform. Naast het uniform
dragen de leden liefst speelkledij, want op zondagnamiddag zitten we natuurlijk niet
stil!
o Voor pinkels en speelclubs volstaat de Chiro T-shirt.
o Vanaf de kwiks is een rok, broekrok of short van de Chiro verplicht.
o Een Chirohemd mag aangekocht worden vanaf de TIP-10’s

! OPGELET! Dit jaar houden wij GEEN uniformenverkoop aan de lokalen, dit omwille
van hygiënische redenen in tijden van corona.
Wie nog geen uniform heeft en dit nog wil aankopen, kan terecht bij de chirowinkel
De Banier.
o Website: www.debanier.be (de Banier rekent een verzendingskost aan van €5
bij een online bestelling)
o Dichtstbijzijnde adressen:
• Hoefslagstraatje 1, 9000 Gent
• Delaerestraat 16, 8800 Roeselare
• Andere adressen kan je terugvinden op hun website.
Meer info en voorbeelden van de uniformen kan je terugvinden op onze site:
www.chirokanjozulte.be
De prijzen op een rijtje:
o T-shirt Chiro Kanjo Zulte: € 10,00 *
o T-shirt Chiro Nationaal:
• 6j. → 14j
€ 18,00
• 36 → 48
€ 20,00
o Short:
• 6j. → 16j.
€ 31,00
• 36 → 52
€ 34,00
o Rok:
• 6j. → 16j.
€ 31,00
• 36 → 52
€ 34,00
o Pull:
• 6j. → 14j.
€ 39,00
• 36 → 52
€ 43,00
o Hemd :
• 8j. → 16j.
€ 31,00
• 36 → 48
€ 34,00
* Voor de verkoop van onze eigen T-shirts zijn we nog op zoek naar een veilig
systeem. Meer info hierover volgt later. Weet je al welke maat je nodig hebt zonder je
T-shirt te hoeven passen, vraag het aan jouw leiding, dan zorgen zij dat de T-shirt bij
jou terechtkomt.

Chirosite
Alle informatie in verband met ons chirojaar, de leiding, de brieven, de kalenders enz.
zijn te vinden op onze chirosite www.chirokanjozulte.be en of onze Facebookpagina.
Het is zeker de moeite om onze site eens te bezoeken. De foto’s van het zomerkamp
vind je er ook op terug.

Communicatie
Wij houden alle leden en ouders op de hoogte van al onze nieuwtjes via mail en/of
een sms. Het is dus belangrijk voor ons en voor jullie dat alle emailadressen en
telefoonnummers kloppen. Als u een probleem ondervindt met uw mails of als u
merkt dat ze niet toekomen, stuur dan gerust een mailtje met het emailadres waarop
u het liefst emails ontvangt naar chirokanjozulte@hotmail.com. Op deze manier
weten wij uw correcte emailadres en zal u in het vervolg alle mails ontvangen.
Ook op onze Facebookpagina Chiro Kanjo Zulte kan u veel algemene informatie,
reminders of leuke foto’s terugvinden. Het is zeker de moeite om eens een kijkje te
nemen. Volg zeker ook onze Instagrampagina @chirokanjozulte.

Vakanties
Wij ondervinden dat er altijd veel verwarring is rond chiro in de vakanties.
o Vakantie van 1 week : Chiro
o Vakantie van 2 weken : Geen Chiro
Als u niet zo goed weet of de chiro zondag doorgaat, neem dan gerust een kijkje op
de kalender of op de site. Onze site bevat ook altijd een kalender van alle afdelingen.

Circulatieplan
Jammer genoeg zijn we dit chirojaar nog niet van het coronavirus verlost. Daarom
zullen we werken met een circulatieplan en specifieke tijdstippen om de aankomst en
het afhalen van de leden vlot te doen verlopen. Op de volgende bladzijde vindt u de
nodige uitleg bij de foto.

Beste ouders en leden
Om het nieuwe chirojaar goed en coronaproof te laten verlopen hebben wij een paar
punten op een rijtje gezet.
De aankomst van de leden zal opgesplitst worden om de veiligheid te garanderen:
•
•
•

-12 (tem kwiks) om 14u
+12 om 14:15, mondmasker is verplicht bij aankomst en afhalen. Tijdens de
activiteit mag het mondmasker af.
Ouders van nieuwe leden zijn ook steeds welkom om een extra woordje uitleg
te vragen aan de leiding. Een berichtje op facebook of een mailtje mag ook
altijd. Gelieve zoveel mogelijk op voorhand te verwittigen indien u een leidster
wil spreken.

Aan de leden die te voet of met de fiets komen: mogen wij jullie vragen om zoveel
mogelijk langs de rode pijlen, wegeling in de piste, toe te komen? Dit om
verschillende redenen. Er is voor zowel +12 (vanaf tipper) als -12 een apart fietsvak
voorzien waar leiding zal staan om uw dochter te helpen met het sluiten van de fiets
of de fietshelm vast te hangen. Graag vragen wij dan ook om als ouder niet mee te
gaan tot dit fietsvak.
Voor de leden die met de auto komen zal er een ‘drive-in’ systeem georganiseerd
worden waarbij leden moeten uitstappen op de x en dan kunnen deze leden via de
looppiste veilig naar de lokalen stappen. De ouders/broes/zussen zullen dus NIET uit
de auto mogen stappen en worden gevraagd niet te blijven wachten.
Het vertrek na de chiro zal ook opgedeeld worden:
•
•

-12 om 17u
+12 om 17:15

Mogen wij dan ook opnieuw vragen aan de ouders die hun dochter met de auto
komen ophalen om op de parking aan uw auto te wachten en niet aan de lokalen te
wachten.
Bedankt voor jullie medewerking! Hopelijk kunnen we zo samen een coronaproof
chirojaar tegemoet gaan.

