Chiro
Ourodenberg

Werkjaar 2020 - 2021
Infobrochure

Inhoudsopgave
Intro ....................................................................................................................................................................... 3
Chiro Ourodenberg........................................................................................................................................ 4
Waar? ................................................................................................................................................................. 4
Wanneer? ......................................................................................................................................................... 4
Welke activiteiten?........................................................................................................................................ 5
Chirozondag (regels, uniform,...) ........................................................................................................ 5
Tijd ...................................................................................................................................................................... 5
Corona ............................................................................................................................................................... 5
Uniform.............................................................................................................................................................. 5
Truien en T-shirts .......................................................................................................................................... 6
Tweedehandskledij ....................................................................................................................................... 6
Afspraken............................................................................................................................................................ 6
Dorst ................................................................................................................................................................... 6
Eten op de chiro ............................................................................................................................................. 6
Inschrijving ....................................................................................................................................................... 7
Proefperiode .................................................................................................................................................... 7
Inschrijvingsgeld ........................................................................................................................................... 7
Hoeveel? ........................................................................................................................................................... 7
Waarvoor wordt het gebruikt? ................................................................................................................. 7
Chiro voor iedereen ...................................................................................................................................... 7
Leidingsploeg .................................................................................................................................................. 8
Pinkels: .............................................................................................................................................................. 8
Speelclubs ........................................................................................................................................................ 8
Rakwi’s .............................................................................................................................................................. 9
Tito’s ................................................................................................................................................................... 9
Keti’s................................................................................................................................................................. 10
Aspi’s ................................................................................................................................................................ 10
veebees ........................................................................................................................................................... 11
Op Kamp ............................................................................................................................................................ 12
Spaarplan kamp ........................................................................................................................................... 12
Communicatie ................................................................................................................................................ 14
Jaarthema 2020-2021: OnvoorSPELbaar ...................................................................................... 15
Jaarthemalied: OnvoorSPELbaar ........................................................................................................ 17
BCO ....................................................................................................................................................................... 18
Trooper ............................................................................................................................................................... 18
Jaarkalender ................................................................................................................................................... 19

2

Intro
Best ouders en leden
50 jaar geleden besloten enkele jongeren dat Ourodenberg best een
plaatsje voor kinderen en jeugdigen kon gebruiken. Samen richtten zij
‘Chiro Ourodenberg’ op, een jeugdvereniging voor kinderen tussen 6 en
18 jaar. In het begin speelden de jongens en meisjes apart, maar daar
kwam verandering in. Anno 2009 vormt Chiro Ourodenberg een
gemengde chirogroep, waar wekelijks vele kinderen en jongeren een
‘tweede thuis’ vinden.
Chirojaar 2019-2020 werd mede door een stijgend ledenaantal, leuke
zondagen en een fantastische kamp een geweldig jaar! En weet je wat?
Dit jaar gaan we voor nog leuker, cooler, fantastischer,...
Kortom: WE GAAN ERVOOR!
Een nieuw chirojaar betekent naast het nieuwe jaarthema
‘onvoorSPELbaar’, ook een nieuwe groepsverdeling en enkele nieuwe
regels. Daarom hebben we besloten alle nodige info te bundelen zodat u
nog beter op de hoogte bent van ons reilen en zeilen. Met
vragen/suggesties/... kunt u steeds terecht bij iemand van de
leidingsploeg!
Laten we er samen een super leuk chirojaar van maken!
Groetjes,
Chiroleiding Ourodenberg
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Chiro Ourodenberg
Wat?
De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België. Ze
bestaat uit een kleine duizend groepen en een regionale en Vlaamse
structuur die deze groepen ondersteunt. Via spel en activiteiten willen we
kinderen en jongeren uit Ourodenberg en omstreken ervaringen laten
opdoen, leren samenleven en een kijk bieden op zichzelf en op de wereld.

Voor wie?

Chiro Ourodenberg is er voor kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar.
Dit jaar worden ze verdeeld in 6 groepen.
o
o
o
o
o
o

Pinkels:
Speelclub:
Rakwi’s:
Tito’s:
Keti’s:
Aspi’s:

1ste leerjaar en 2de leerjaar
3de leerjaar en 4de leerjaar
5de leerjaar en 6de leerjaar
1ste middelbaar en 2de middelbaar
3de middelbaar en 4de middelbaar
5de middelbaar en 6de middelbaar

Waar?
Chiro Ourodenberg beschikt over een gebouw in het centrum van
Ourodenberg. Je vindt ons terug in de lokalen in de Kerkstraat, nummer
21. Dit is ook onze verzamelplaats op zondagmiddag. Leden worden hier
afgezet en opgepikt.

Wanneer?
Zondag = wekelijkse Chirodag! Voor alle chirodata verwijzen wij u door
naar onze jaarkalender, verder in deze infobundel.
Een chirozondag begint stipt om 14u. Kom dus liefst 10 minuten vroeger.
De einduren van de activiteiten verschillen naargelang de groep.
o Pinkels/speelclub/rakwi’s:

Chiro van 14u tot 17u.

o Tito’s:

Chiro van 14u tot 17u.
Behalve de tweede zondag van
de maand, dan is het tot 18u
(eten op de chiro.)

o Keti’s:

Chiro van 14u tot 19u.
(eten op de chiro.)
Behalve de eerste zondag van de
maand, dan is het tot 17u.

o Aspi’s:

Chiro van 14u tot 17u.
Behalve de derde zondag van de
maand, dan is het tot 19u. (eten
op de chiro.)
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Welke activiteiten?
Van pleinspelen en kookspelletjes naar het bos tot verkleedpartijtjes en
coole stadsspelen. Niets is ons te gek! Elke week staat de leiding paraat
met een toffe activiteit. Soms maken we een langere uitstap en uiteraard
is er het hoogtepunt van ons Chirojaar: het Chirokamp! (voor meer info
zie ‘op kamp’

Chirozondag (regels, uniform,...)
Zoals je reeds hierboven kon lezen, vormt onze Chirozondag de rode
draad doorheen onze werking. De leiding staat dan ook te popelen om op
zondag zoveel mogelijk chiroleden te ontvangen. Maar dit maakt dat er
ook een paar regels zijn om deze zondag zo gesmeerd mogelijk te laten
verlopen.

Tijd
Chiro begint stipt om 14u. Wanneer je je amuseert, dan vliegt de tijd! Dit
telt zeker binnen de chiro. Daarom willen we optimaal gebruik maken van
elke seconde. Wees steeds voor 14u op het Chiroplein aanwezig. Zo
kunnen we om stipt 14u aan onze formatie beginnen.
Een chirozondag duurt in principe van 14u tot 17u (met uitzondering op
de eigen regeling van de oudere groepen). Leden later/vroeger brengen
en afhalen kan enkel nadat de leiding op voorhand wordt gecontacteerd.

Corona
Om contact tussen de ouders te minimaliseren vragen wij aan iedereen
een mondmasker te dragen bij het afzetten en ophalen van de kinderen.
Ook de +12 leden moeten een mondmasker dragen bij het aankomen op
de Chiro. Zij mogen uiteraard het mondmasker afdoen wanneer ze in hun
eigen bubbel zitten.
Het verzamelen bij de start van onze Chirozondagen zal ook iets anders
gebeuren dan voordien. De Rakwi’s, Tito’s, Keti’s & Aspi’s verzamelen aan
de oude Chirolokalen. De Pinkels & Speelclubs zullen aan de huidige
Chirolokalen verzamelen.

Uniform
Wij promoten ten zeerste het volledige Chiro-unifom (zijnde een trui, tshirt en broek/rok). De chirokledij staat garant voor een degelijke
kwaliteit en kan dus tegen een stootje! We zijn er ons echter van bewust
dat het vooral voor kinderen ‘in de groei’ een dure zaak zou worden om
steeds een grotere broek of rok te kopen. Daarom zijn deze niet verplicht.
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Truien en T-shirts
Wij hebben onze eigen Chiro T-shirt en trui;
o Rode chiro o’berg t-shirt:
o Blauwe chiro o’berg pull:
o Chirobroek/rok:

Verkrijgbaar in onze Chiro.
Prijs: €25
Verkrijgbaar in onze Chiro.
Prijs: €25
Verkrijgbaar in de Banier.
Prijs: variabel

Tweedehandskledij
Omdat Chiro Ourodenberg denkt aan het milieu en we zeker ook denken
aan onze portemonnee, stellen we nogmaals voor: onze
tweedehandsactie! Perfect voor zij die elke 3 maand uit hun kleren zijn
gegroeid en zij die niet elke 3 maand naar de Banier willen rijden. Hoe
houden we deze actie overeind? Door jullie hulp! We hebben namelijk
eerst een grote verzameling kleren nodig die we daarna kunnen
doorverkopen. Dus heb je thuis nog oude of te kleine Chirokledij? Breng
hem dan zo snel mogelijk binnen! Zo werken we samen aan een beter
milieu.
Voor verdere vragen over de uniformen en ons tweedehandsproject kan je
altijd terecht bij:
o Remco Verstrepen: 0493/69 50 13
o Kaat Frederickx: 0491/11 04 56

Afspraken
Dorst
Van spelen krijg je dorst, dus voorziet de leiding omstreeks 16u00 voor
elk lid een drankje. Wekelijks hebben onze leden de keuze uit plat water,
witte limonade of gele limonade.

Eten op de chiro
Het is niet de bedoeling dat leden een 4-uurtje meebrengen naar de chiro.
Ze krijgen sowieso een drankje en geregeld krijgen ze van de leiding een
snoepje/kleinigheid/... in het teken van een spel.
Tito’s en Aspi’s eten wel 1 keer in de maand op de Chiro. Voor de Tito’s is
dit de tweede zondag van de maand tot 18u00 en voor de Aspi’s is dit de
derde zondag van de maand tot 19u00. De Keti’s doen het anders dit jaar.
Zij eten elke zondag op de Chiro tot 19u00, buiten de eerste zondag van
de maand, dan is het maar Chiro tot 17u00. Deze groepen stellen samen
met hun leiding een regeling op zodat iedereen om de beurt een maaltijd
meebrengt. (bv: Spaghetti, broodje, hotdog, pizza, ...) Voor meer info kan
je terecht bij de leiding van deze groepen.
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Inschrijving
“Hoe schrijf ik mij in voor Chiro Ourodenberg?”, een graag gehoorde
vraag bij de leidingsploeg. Hieronder een overzichtje van onze manier van
inschrijven.

Proefperiode
Elk nieuw lid krijgt een proefperiode van drie opeenvolgende
Chirozondagen. Tijdens deze periode hoeven ze nog geen
inschrijvingsgeld te betalen, maar zijn ze wel verzekerd. Na de eerste
zondag krijgt het kind/de jongere een ledenfiche + dit infoboekje mee
naar huis. Op deze fiche mogen de ouders hun noodzakelijk gegevens
invullen. Graag vragen wij om deze fiche de zondag erna direct terug mee
te geven en aan de leiding te overhandigen.

Inschrijvingsgeld
Hoeveel?
Hoeveel bedraagt ons inschrijvinsgeld?
o €40: Dit is wanneer uw kind aansluit bij het begin van het werkjaar
of tijdens het eerste deel van het werkjaar (Oktober, november,
december, januari of februari).
o €20: Wanneer uw kind aansluit tijden het tweede deel van het
werkjaar (maart, april, mei, juni).
Inschrijvingsgeld kan gestort worden op het rekeningnummer van de
Chiro: BE73 7344 2300 2760 met vermelding: ‘Inschrijvingsgeld naam
kind – afdeling’
(vb: Inschrijvingsgeld Jan Peeters – Rakwi’s)

Waarvoor wordt het gebruikt?

Door inschrijvingsgeld te betalen, betaalt u verzekeringsgeld, drankgeld
en materiaalbijdrage in één bedrag.
Onze Chiro sluit jaarlijks via Chiro Nationaal een verzekering af voor alle
leden. Hierdoor zijn leden verzekerd bij ongevallen tijdens activiteiten,
maar ook op de heen- en terugweg van en naar het Chiroplein.
Voor het wekelijkse drankje van je kind(eren). Op zondagen gebruiken we
veel knutsel-, spel- en kookmateriaal. Via een kleine bijdragen in het
inschrijvingsgeld kopen wij materialen aan.

Chiro voor iedereen
Wij bij Chiro Ourodenberg willen alle kinderen en jongeren verwelkomen,
ongeacht hun sociale of culturele achtergrond. Hiervoor zijn wij bereid
korting te geven op het inschrijvingsgeld voor het Chirojaar en het
Chirokamp aan zij die hier nood aan hebben. Om te weten of je in
aanmerking komt en hoeveel het inschrijvingsgeld is, neem je best
contact op met de hoofdleiding. Skyler Norga (0499/73 60 10) of Jan
Maes (0476/09 48 53)
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Leidingsploeg
Pinkels:
Jan Maes
Hoofdleiding
0476/09 48 53

Wannes Roelants
0498/07 31 76

Kaat Frederickx
0491/11 04 56

Speelclubs
Jitse Serneels
0470/96 26 41

Thijs Vercammen
0493/54 23 42

Katinka Van Vlasselaer
0495/94 40 66
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Rakwi’s
Skyler Norga
Hoofdleiding
0499/73 60 10

Jannike Serneels
0471/89 51 65

Thomas Verstrepen
0497/88 61 46

Tito’s
Lili De Bruyn
0487/36 75 75

Sander Roelants
0497/83 10 58
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Keti’s
Jan Cypers
0497/24 37 90

Timo Meynckens
0495/65 68 24

Aspi’s
Cato Boogaerts
0494/70 37 82

Remco Verstrepen
0493/69 50 13
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veebees
Bart Laeremans

Silke Baumans
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Op Kamp
Het hoogtepunt van elk Chirojaar is zonder twijfel het kamp! Dit jaar
trekken we er samen op uit naar ‘Pelt’.

Spaarplan kamp
Het komende kamp zal doorgaan van 25 juli tot en met 2 augustus in Pelt.
Voor dit kamp vragen wij 125 euro per kind. Pinkels betalen 110€ (komen
enkele dagen later; op 27 juli).
Er gaat €5 af van deze bedragen voor elke broer of zus die ook meegaat.
Voorbeeld: Jan (pinkel) en Sanne (tito) gaan mee op kamp. Jan betaalt
€110 en Sanne betaalt €120 (want haar broer gaat al mee op kamp).
Betalen via een spaarplan
Dit jaar is het mogelijk om aan de hand van een spaarplan het
totaalbedrag te betalen. Dat betekent dat u maandelijks een storting naar
de Chiro verricht en zo uiteindelijk het totaalbedrag bij elkaar ‘spaart’. Om
het spaarplan op te starten vragen wij om een voorschot te betalen van
25 euro op 5 november 2020. Door dit voorschot te betalen bevestigt u
uw deelname aan het spaarplan. Na de storting van het voorschot dient u
op elke 5de dag van de maand een maandelijks bedrag te storten van
12,50 euro. Concreet wil dit zeggen dat u vanaf 5 december 2020 elke
maand 12,50 euro spaart tot en met juli. Zo komen we op een
totaalbedrag van 125 euro.
We ontvangen dit bedrag bij voorkeur met overschrijving op het
rekeningnummer:
BE73 7344 2300 2760
met vermelding van:
KAMP PELT + NAAM KIND + AFDELING
Vb. (Kamp PELT – Pinkels – Wannes Roelants)
Het gemakkelijkste is ook dat u met een periodieke opdracht werkt
ingesteld op elke 5de van de maand. Indien u niet meedoet aan het
spaarplan moet u in de maand juni 2020 het totaalbedrag van 125 euro in
één keer storten.
Indien u wenst deel te nemen aan het spaarplan dan graag onderstaande
strookje invullen en zo snel mogelijk (voor 5 november) aan iemand van
de groepsleiding te bezorgen.
Mocht u nog vragen hebben over de werking van het spaarplan en
eventuele uitzonderingen mag u altijd bellen naar de hoofdleiding of ons
mailen: contact@chiroourodenberg.be
Jan Maes: 0476/09 48 53
Skyler Norga: 0499/73 60 10
Merk op: De prijsverlaging voor broer of zus zal nadat het totaalbedrag is
betaald, worden terugbetaald via overschrijving.
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Schematisch:
Data (2020 – 2021)
5 november
5 december
5 januari
5 februari
5 maart
5 april
5 mei
5 juni
5 juli
Totaal gespaard

Te betalen [€]
25
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
125

Pinkels
25
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
10
/
110

Voor meer informatie over kamp kan u altijd contact opnemen met onze
kampverantwoordelijke Jannike Serneels: 0471895165
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Communicatie
Wij streven naar een zo correct mogelijke communicatie tussen leiding,
leden en ouders. Geregeld krijgen ouders een mailtje waarin de komende
Chiro-activiteit(en) worden voorgesteld. Daarom is het zeer belangrijk om
op de ledenfiche correcte contactgegevens te noteren.
Graag krijgen wij ook feedback van jullie. Wij staan open voor allerhande
vragen/opmerkingen/suggesties/... en dit via volgende kanalen:
•
•
•

•

•

Op zondag zal er steeds leiding van uw kind klaarstaan. U mag hen
steeds aanspreken!
Telefonisch: De telefoonnummers van de leidingsploeg en van de
twee hoofdleiders vindt u in deze infobundel terug.
Via mail: contact@chiroourodenberg.be is het mailadres van
onze ploeg. Hij wordt zo vaak mogelijk nagekeken en we proberen
mails zo snel mogelijk te beantwoorden.
Site: www.chiroourodenberg.be onze hippe site wordt up-to-date
gehouden en hier vindt u dan ook de meest correcte gegevens
terug. Gelieve hier dus geregeld een kijkje te nemen.
Facebook: Chiro Ourodenberg hier kan je leuke foto’s op terug
vinden, maar ook leuke evenementen van de chiro. Gelieve dus
regelmatig een kijkje te nemen.
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Jaarthema 2020-2021: OnvoorSPELbaar

Waarom OnvoorSPELbaar?
Chiro is spelen om het spel. Bijna een derde van de Chirogroepen geeft
aan dat ze meer bezig zijn met nevenactiviteiten (om financiën te
verzamelen) dan met activiteiten voor de leden. De voorbije jaren
verstrengde de wetgeving m.b.t. ruimte, wat impact heeft op
spelmogelijkheden voor kinderen en jongeren. Binnen het Chirokader lijkt
spelen meer en meer naar de achtergrond te verschuiven en minder
aandacht te krijgen op evenementen, weekends en cursussen. Tijd dus
om een spotlicht op 'SPEL' te richten.
Daarnaast vervallen groepen vaak in tradities. De kampplanning lijkt
verdacht hard op die van vorig jaar, en bij een spaghettiavond volgen we
blindelings het draaiboek dat tien jaar geleden werd uitgeschreven. Elke
Chirogroep mag dit jaar haar grenzen verleggen. We dagen lokale
groepen uit om meer outside the box te denken bij het organiseren van
die traditionele activiteiten.
3 focuspunten
o Doe ’n keer zot!
Doe eens wat anders: betrek onbekenden in je werking, gooi je
leidingskring helemaal om, enz. We dagen zowel leden, leiding als kader
uit om elke zondag iets nieuws te proberen. Onze 112.000 leden treden
daarmee wekelijks uit hun comfortzone, zonder (emotionele) veiligheid uit
het oog te verliezen.
Tradities zijn er om te koesteren, maar verandering kan verfrissend zijn.
Groepen worden door dit jaarthema geïnspireerd om deeltjes van hun
werking eens van tafel te vegen en van nul te beginnen. Daarvoor bieden
we impulsen, brainstormideeën en voorbeelden aan. We trekken dat actief
open naar het hele Chirogebeuren en beperken ons dus niet tot
zondagmiddag.
o Spel
We zijn in de Chiro vaak bezig met nevenactiviteiten zoals administratie,
contact met ouders, kasactiviteiten, enzovoort. Met dit jaarthema gaan we
graag nog eens terug naar de basis van Chiro: spel.
We zetten spel niet alleen centraal maar bekijken het ook met een nieuwe
blik en brengen het ‘onvoorspelbare’ in wat we al kennen. Dat doen we
door bekende spelconcepten te combineren, te stimuleren om knotsgekke
originele activiteiten in elkaar te steken of door tikkertje te spelen op
ongewone plekken (het moet niet altijd moeilijk zijn). We denken groots
en outside the box. Meer zelfs: we breken de doos af en maken er een
wasmachiene van die ons plotseling naar een ander universum brengt.
Elke zondagnamiddag geven we een onverwachte draai.
o Inleving en fantasie
De leiding wordt uitgedaagd om tijdens het spel in te gaan op de fantasie
van de leden.
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“En toen kwam de draak en die blies de prins helemaal omver!” - “Nee,”
zegt Mieke, “ik ben een ridder en ik ga hem redden!”
Om deze speelse ontdekkingstocht verder te zetten is het ook belangrijk
dat we focussen op een sterke inleving. Jezelf deel voelen van het verhaal
dat verteld wordt, biedt een uniek perspectief op het spel.
Daarbij is het soms nodig de planning wat los te laten en ruimte te maken
voor vormen van vrij spel. Laat je daarbij als leiding ook volledig
meesleuren door de fantasie van je leden.
De intuïtieve methode (zie visietekst: 'Spelen') staat binnen dit jaarthema
centraal. Er is ruimte om te proberen en gewoon te spelen. We breken de
grenzen van het spelen open en leren onszelf, elkaar en de wereld
daardoor kennen.
Om dat te bereiken, heb je niet altijd een uitgebreid decor, nieuwe
verkleedkleren of grime nodig. Less is more en onszelf uitdagen om aan
de slag te gaan met tafels, stoelen of gewoon een simpele stok is de
boodschap. Je kan op verschillende manieren een namiddag vullen met
pen en papier. De kracht zit in de koppeling met een sterke inleving en
dat willen we graag laten zien!
In de Chiro krijgen we de kans om knotsgekke gedachten in acties om te
zetten. We maken dan ook graag werk van contexten waarin knotsgekke
ideeën kunnen ontstaan en van nog meer ondersteuning bieden om die
ideeën om te zetten in actie!
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Jaarthemalied: OnvoorSPELbaar
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BCO
Chiro Ourodenberg is volop in de
groei, elk jaar zien wij ons
ledenaantal stijgen. Dit motiveert
ons om nog beter ons best te
doen deze kinderen onvergetelijke
ervaringen bij te brengen.
Jammer genoeg hebben onze
gebouwen hun beste tijd gehad
en zijn wij genoodzaakt te vernieuwen. Gelukkig krijgen wij hierbij steun
van ons geliefde bouwcomité. Dit is een groepje chirosympathisanten die
zich ontfermen over alles wat met de nieuwe gebouwen te maken heeft.
Mocht er interesse zijn om ons hierbij te ondersteunen horen wij dit
graag. Onze BCO kan alle hulp gebruiken!

Trooper
Wil jij toch graag je steentje bijdragen aan de
toekomst van onze gebouwen, maar heb je
de tijd niet voor bij ons bouwcomité te
treden? Geen paniek, iedereen kan ons
hierbij helpen via ‘Trooper’.
Wat is Trooper?
Met Trooper kan jij de kas van onze vereniging spijzen door gewoon
online te shoppen. Zoek de Trooperpagina van jouw vereniging, klik op de
online shop van jouw keuze en shop gewoon zoals je anders doet, je
betaalt exact dezelfde prijs als normaal. Door via de Trooperpagina van
jouw vereniging naar een online shop te gaan, weet de shop welke
vereniging jij wil steunen. De Troopershops geven gemiddeld 5% van
jouw aankoopbedrag aan je vereniging.
Trooper wordt ondertussen al ondersteund door heel veel bedrijven zoals:
bol.com, Lidl, Cool blue, zalandolounge, enzovoort. Deze kan je
rechtstreeks vinden via de link:
https://www.trooper.be/chiroourodenberg. Elk centje dat wij zo
binnenkrijgen helpt!
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Jaarkalender
September 2020
6 SEPT
13 SEPT
18-19-20 SEPT
27 SEPT

CHIRO IN OUDE GROEPEN
OVERGANG
LEIDINGSWEEKEND
Stardag

Oktober 2020
4 OKT
11 OKT
18 OKT
23 OKT
24-25 OKT

CHIRO
CHIRO
CHIRO
Dag van de jeugdbeweging
MOSSELFEEST

November 2020
1 NOV
8 NOV
15 NOV
22 NOV
29 NOV

GEEN CHIRO
CHIRO
CHIRO
CHIRO
CHIRO

December 2020
6 DEC
13 DEC
20 DEC
27 DEC
31 DEC

CHIRO (SINTERKLAAS)
CHIRO
GEEN CHIRO
GEEN CHIRO
JENEVERSTAND BCO

Januari 2021
3 JAN
10 JAN
17 JAN
24 JAN
31 JAN

GEEN CHIRO
GEEN CHIRO
GEEN CHIRO
GEEN CHIRO
CHIRO

Februari 2021
7 FEBR
12-13-14 FEBR
21 FEBR
28 FEBR

CHIRO
LEIDINGSWEEKEND
SCHAATSEN
CHIRO (VRIENDJESDAG)

Maart 2021
7 MRT
14 MRT
21 MRT
28 MRT

CHIRO
CHIRO
CHIRO
CHIRO
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April 2021
4 APR
11 APR
18 APR
24-25 APR

GEEN CHIRO (PASEN)
GEEN CHIRO (PAASVAKANTIE)
CHIRO
LINK

Mei 2021
2 MEI
9 MEI
16 MEI
23 MEI
30 MEI

CHIRO
CHIRO
CHIRO
GEEN CHIRO (PINKSTEREN)
GEEN CHIRO

Juni 2021
6 JUN
13 JUN
20 JUN
27 JUN

GEEN
GEEN
GEEN
GEEN

Juli 2021
4 JUL
11 JUL
18 JUL
25 JUL – 2 AUG

GEEN CHIRO
GEEN CHIRO
GEEN CHIRO
CHIROKAMP

Augustus 2021
8 AUG
15 AUG
22 AUG
25 – 30 AUG

GEEN CHIRO
GEEN CHIRO
EVENTDAG
KRINKEL

September 2021
4 SEPT
5 SEPT
10-11-12 SEPT
19 SEPT
26 SEPT

DIA AVOND
CHIRO IN OUDE GROEPEN
LEIDINGSWEEKEND
OVERGANG
STARTDAG

CHIRO
CHIRO
CHIRO
CHIRO
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