Rok aan, schaamte weg
Alle toeschouwers hebben pech!
Kapotte kleren, moe en enthousiasme in overvloed,
Dan zit de zondag goed!

CHIRO SUS, WIE ZIJN WIJ EIGENLIJK?
Chiro is spelen, lachen, zingen, samenleven, praten, grenzen verleggen,
angsten overwinnen, … Elke week weer maken we van een gewone
spelnamiddag een echte Chirozondag. Dit doen we uiteraard niet
alleen, neen daarvoor hebben we leden, leiding en vb’s nodig. Hartelijk
bedankt aan jou, ja jij, die Sus-griet die er elke zondag weer staat met
volle goesting.
Naast het spelen op zondag doet onze leidingsploeg ook nog heel wat
andere dingen zoals programma’s in elkaar steken, vergaderen,
afspraken maken, nadenken over inhoudelijke thema’s, …
Is er iets niet duidelijk, heb je vragen of wil je gewoon even nader
kennis maken? Spreek de leiding voor of na de Chiro aan of neem thuis
met hen contact op.
De leiding wordt uiteraard ook ondersteund, deze belangrijke taak
vervullen Ann en Wim, zij zijn onze volwassenen begeleiding. Ook bij
hen kan je altijd terecht met vragen!

Chiro Sus behoort tot het gewest ZIP en tot het verbond Antwerpen.
Chiro Sus is ontstaan bij het opstarten van verschillende Chiro’s in
Vlaanderen, zo zijn we één van de oudste Chiro’s. We vierden op 24
juni 2017 zelfs ons 110-jarig bestaan!
Al jaren zijn we een échte meisjeschiro. We hebben geen mannelijke
tegenhanger zoals andere Chiro’s vaak wel hebben.
Dit maakt Chiro Sus uniek!

LEIDING 2021 -2022
SPEELCLUB
Chiro sus paspoort: bauke van den bossche
Geboortedatum: 17/01/2004
AANtal chiro-jaren: 1 jaar (+10 jaar scouts)
Studeerrichting: sociaal technische wetenschappen
Hobby’s en interesses: muziek, reizen, koken
I

Mijn leukste chiro-ervaring:
nachtspel als aspitien, de maaltijden op kamp

i

Lievelings-chirospelletje:
ontrouwe echtgenoot
Lievelings-chiroliedje: bloemen in de straten

KWIKKEN
Chiro sus paspoort: rOOs oversteyns
Geboortedatum: 22/12/2004
AANtal chiro-jaren: 1 jaar
Studeerrichting: sociale technische wetenschappen
Hobby’s en interesses: dansen, boeken lezen
I

Mijn leukste chiro-ervaring:
op voorkamp als aspirant

i

Lievelings-chirospelletje:
ontrouwe echtgenoot
Lievelings-chiroliedje: tuimeling

Chiro sus paspoort: Indra Geys
Geboortedatum: 14/07/2004
AANtal chiro-jaren: 5 jaar
Studeerrichting: artistieke opleiding
Hobby’s en interesses: voetbal, creatief bezig zijn, cosplay
I

Mijn leukste chiro-ervaring:
nachtspel op kamp in Mol

i

Lievelings-chirospelletje:
ontrouwe echtgenoot
Lievelings-chiroliedje: ik heb een oogje

tippers
Chiro sus paspoort: Emma traets
Geboortedatum: 24/12/2004
AANtal chiro-jaren: 9 jaar
Studeerrichting: humane wetenschappen, 4u wiskunde
Hobby’s en interesses: films kijken, musical, meezingen met goeie muziek
I

Mijn leukste chiro-ervaring:
op tipperweekend in Blankenberge

i

Lievelings-chirospelletje:
ontrouwe echtgenoot

ii

Lievelings-chiroliedje: ik heb een oogje,
bloemen in de straten

Chiro sus paspoort: dorien bastiaanse
Geboortedatum: 20/06/2004
AANtal chiro-jaren: 12 jaar
Studeerrichting: verzorging
Hobby’s en interesses: chiro, toneel, fitness
I

Mijn leukste chiro-ervaring:
alle kampen

i

Lievelings-chirospelletje:
ontrouwe echtgenoot
Lievelings-chiroliedje: afdelingslied

aspiranten
Chiro sus paspoort: elise stuer
Geboortedatum: 12/11/2003
AANtal chiro-jaren: 14 jaar
Studeerrichting: toegepaste taalkunde, engels - chinees
Hobby’s en interesses: rope-skipping, lezen
I

Mijn leukste chiro-ervaring:
als aspirant op kamp gaan

i

Lievelings-chirospelletje:
dikke berta
Lievelings-chiroliedje: bloemen in de straten

Chiro sus paspoort: Jana Houbrechts
Geboortedatum: 01/08/2003
AANtal chiro-jaren: 7 jaar
Studeerrichting: jeugd- en gehandicaptenzorg
Hobby’s en interesses: toneel, muziek
I

Mijn leukste chiro-ervaring:
als aspirant op voorkamp gaan suppen

i

Lievelings-chirospelletje:
ontrouwe echtgenoot

ii

Lievelings-chiroliedje:
vrienden voor ’t leven

Vb’s

5 september 2021 – start:
We starten het chirojaar op 5 september. De leden ontdekken wie hun
leiding is voor dit jaar. Hierna start ons chirojaar.

19 september 2021 – infoavond:
Na de chiro houden wij op 19 september een infoavond voor alle
ouders.

25 september 2021 – Cocktailavond:
Dit jaar organiseren wij weer een cocktailavond! Je kan gezellig een
cocktail komen drinken in de chirotuin. Er zullen ook alcoholvrije
cocktails en frisdrank zijn.

10 oktober 2021 – open-chiro-dag:
Vandaag is de chiro open voor iedereen! Er zullen verschillende
activiteiten zijn, en misschien staat er wel een springkasteel op de
chiro. Neem dus zeker jullie vriendinnetjes, buren, broers of zussen
mee. Meer informatie volgt nog in de de flits van oktober, lees deze
dus goed.

23 oktober 2021 – halloween:
Op de chiro vieren we vandaag al Halloween! Bereid je al maar voor
om te komen spoken. Meer info volgt nog in de flits van oktober.

13 en 14 november – mandarijntjesweekend:
Nadat we vrijdag 12 november de mandarijntjes hebben ingepakt,
vertrekken we zaterdag 13 november om deze lekkere mandarijnen te
verkopen. De leden en leiding blijft van zaterdag op zondag op de chiro
slapen, om zondag eventueel nog verder te gaan met de verkoop (als
we nog niet alles hebben verkocht op zaterdag, natuurlijk).

21 november 2021 – Christus koning:
Vandaag vieren we dat onze aspiranten van vorig jaar leiding
geworden zijn. Dit doen we met een leuke viering, waarbij ze hun fluit
krijgen.

December, maart en juni – Examenperiode:
Tijdens deze 3 maanden hebben de meeste tippers en aspiranten
examens. Zij zullen dus op andere uren chiro hebben die dan duidelijk
in de flits vermeld zullen staan.

24 april 2022 – frietjesavond:
We organiseren op deze zondag onze frietjesavond. Na de chiro kan je
komen genieten van lekkere frietjes op onze koer!

1 mei 2022 – scherpenheuvel:
Deze dag zullen we, samen met de Merksemse scouts, onze benen
goed insmeren en op tocht gaan naar Scherpenheuvel. Elke afdeling
heeft haar eigen afstand. Speelclubbers wandelen 10 km, de kwikken
19 km, de tippers 30 km en de aspiranten 62 km.

08 mei 2022 – K-dag:
K-dag staat voor Kampdag. Vandaag is het een hele dag chiro. We
spelen spelletjes, zingen en eten ’s middags samen zoals we dat op
kamp doen. Zo krijgen de leden die nog nooit mee op kamp zijn
geweest een idee van hoe een dag op kamp eruit ziet.

Alle andere Chirozondagen:
In de ‘flits’kan je per maand lezen wat er te beleven valt voor elke
afdeling. Verrassend, verfrissend, soms vermoeiend, actief, soms al
eens wat passief, maar vooral altijd even leuk! Net voor een vakantie
en tijdens een vakantie is het geen Chiro. Dit zal ook steeds duidelijk
vermeld staan in de Flits.

Weekend:
Tijdens het jaar gaat elke afdeling wel eens op weekend, een
minikampje zeg maar. Van vrijdag tot zondag genieten van echte
Chiromomenten. Meer informatie ontvang je per afdeling.

Kamp:
In de zomervakantie is er geen Chiro. Wel gaan we steeds de eerste elf
dagen van augustus op kamp. Houd dus zeker 1 tot 11 augutus vrij in
jullie agenda.

Jaarthema: 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,
kaderleiding 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
(kader)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!"

