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1. WAT IS ‘CHIRO’ ?
-

-

-

-

de naam ‘Chiro’ komt van de Griekse letters ‘chi’ (bij ons :
‘ch’) en ‘ro’ (bij ons ‘r’). In onze taal dus ‘Chr’ of de
beginletters van het woord Christus
Chiro is dus een jeugdbeweging die tracht op een speelse
manier een stukje christelijk geïnspireerde waarden over te
brengen
Chiro legt onder meer klemtonen op :
- Sociaal met elkaar omgaan, in teamverband
samenwerken
- Respect hebben voor elkaar
- Creatief zijn
- Organisatie
- Sport en ontspanning
- Milieu en natuur
Chiro is ontstaan in 1934 (dit jaar dus 75-jarig bestaan !),
uit de zogenaamde ‘vakantiepatronaten’
Overkoepelend is er Chirojeugd Vlaanderen. Verder zijn er
de verbonden (per provincie), en de gewesten (per streek).
Vanuit deze koepels worden de lijnen uitgezet voor Chiro in
het algemeen. Zo zorgen deze overkoepelende Chiroorganen o.a. voor :
- elk jaar een nieuw ‘jaarthema’ waarrond gewerkt wordt
- verschillende vormingscursussen waarop de leiding
opgeleid wordt, zowel op pedagogisch vlak (omgaan
met kinderen, karakters, situaties, …) als op ‘technisch’
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gebied (spelen opstellen, tochten uitwerken,
knutseltechnieken aanleren, …)
- uniformen : Chiro wil zich nog steeds laten opmerken
door een uniform te dragen. Het dragen van zo’n
uniform heeft 3 betekenissen :
- Om onmiddellijk als ‘Chiro’ herkend te worden
- Om naar de buitenwereld toe als een hechte groep
over te komen, en niet als een ‘vormeloze’ bende
- Om binnen de groep discriminatie wat betreft kledij
weg te nemen, en het groepsgevoel te versterken
- Op lokaal vlak wordt Chiro geleid door jonge volwassenen,
op vrijwillige basis.
- De ‘financiële’ drempel is zeer laag, om iedereen de kans
te geven zich bij Chiro aan te sluiten :
- Jaarlijks € 16 lidgeld (aansluiting + verzekering)
- Bivak (10 dagen, in juli) : € 110
- Volledig uniform : +/- € 100
- Chiro biedt een waardevol en gezond (zowel geestelijk als
lichamelijk) alternatief voor de vele commerciële of
competitieve ontspanningsmogelijkheden van onze
‘moderne’ (?) tijd.
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2. DE CHIROGROEPEN IN KEMZEKE
-

-

-

In Kemzeke vinden we ‘Juventa’ (jongens) (opgericht in
1953) en ‘Hermelinde’ (meisjes) (opgericht in 1958).
Jongens en meisjes hebben normaal aparte activiteiten.
Soms worden er wel gemengde activiteiten geörganiseerd.
De bivakken zijn ook voor jongens en meisjes apart
(meestal volgen de 2 groepen elkaar op op dezelfde
kampplaats)
De werking gebeurt in ‘afdelingen‘ (leeftijdsgroepen) :
LEEFTIJD

JONGENS

MEISJES

6 – 7 jaar
8 – 9 jaar
10 – 11 jaar
12 – 13 jaar
14 – 15 jaar
16 – 17 jaar
Vanaf 18 jaar

JANUSSEN
SPEELCLUB
RAKKERS
TOPPERS
KERELS
ASPIRANTEN
LEIDERS

KADEEKES
SPEELCLUB
KWIKKEN
TIPPERS
TIPTIENS
ASPIRANTEN
LEIDSTERS

Vanaf 18 jaar wordt men chiroleider of chiroleidster. Dit is
op vrijwillige basis. Toch wordt eigenlijk verwacht dat
iemand die in zijn jeugdjaren onbezorgd mag genieten van
wat voor hem of haar geörganiseerd wordt, op zijn
achttiende toch enige verantwoordelijkheid opneemt en het
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-

-

-

leiderschap aanvaardt. Het verleden heeft trouwens al
overvloedig bewezen dat dit voor niemand een probleem
hoeft te zijn : een leidingsploeg is een ‘team’, waar ieders
specifieke talenten best kunnen gebruikt worden. Het
spreekt vanzelf dat ‘leiding zijn’ een grote inzet (en dus tijd)
vraagt. Toch loont dit zeker de moeite : het is een ervaring
van onschatbare waarde, en het bezorgt onvergetelijke
momenten aan wie het meemaakt. Jaarlijks leggen op
bivak de ‘nieuwe’ leiders en leidsters hun ‘leidingsbelofte’
af in een eucharistieviering met onze proost.
De normale chiro-activiteiten voor alle afdelingen gaan
door op zondagnamiddag van 14.00 u tot 17.00 u, aan de
chiro-hemen. Soms worden er op andere momenten of
plaatsen activiteiten geörganiseerd. In dit geval zorgt de
betreffende afdelingsleiding tijdig voor een briefje in de
brievenbus.
Voor kerels/tiptiens, aspiranten en leiding is er nog een
‘avondchiro’ op zondag van 18.30 u tot 20.30 u.
Voor de leiding is elke vrijdagavond een ‘leidingskring’, een
vergadering waarop de activiteiten voor de komende
weken besproken worden, en taken verdeeld worden.
De beide groepen worden ‘begeleid’ door
‘VB’s’ (volwassen begeleiders). Ook de proost (E.H. Aimé
Vermeersch) volgt de Chiro van nabij
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3. ACTIVITEITEN
-

-

-

de zondagnamiddagen zijn over het algemeen
spelnamiddagen, waar allerlei vormen van sport en spel
worden opgesteld. Voor de kleinsten, maar ook soms voor
de groteren, worden deze spelen zoveel mogelijk
‘ingekleed’ in een bepaald thema. Zo kunnen de kinderen
hun fantasie botvieren. Een gewoon spelletje tikkertje ziet
er voor de kinderen plots heel anders uit als ze plots in een
wereld van ruimtemannetjes zitten
de activiteiten kunnen plaats vinden op de chiroterreinen,
maar ook in nabijgelegen pleinen of bossen
Tochten in allerlei vormen kunnen ook op het programma
staan
Het hoeft niet altijd wilde pret te zijn : ook een breed
gamma aan knutseltechnieken kan aan bod komen. Vooral
bij winterweer komt dit vaak van pas.
Het hoogtepunt van een chiro-werkjaar (dat loopt van
september tot augustus, zoals een schooljaar) is het bivak.
Dit gaat door in door Gezondheidszorg erkende
kamphuizen, over gans België, en duurt 10 dagen (behalve
voor janussen en kadeekes : voor hen is 5 dagen wellicht
genoeg). In sommige kamphuizen zijn bedden
voorhanden, in andere brengen we zelf ons eigen veldbed
mee. Een slaapzak is altijd nodig. De grotere afdelingen
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-

-

worden vaak (afhankelijk van de grootte van de
kampplaats) in tenten ondergebracht. Het eten wordt
verzorgd door een bereidwillige kookploeg die in Kemzeke
gerecruteerd wordt.
De meeste afdelingen gaan in de loop van het jaar eens op
week-end (van vrijdag tot zondag), meestal in een
jeugdheem in de buurt. Voor de allerkleinsten wordt dit al
eens opgevat als een eerste test vóór het bivak om samen
met de vriendjes of vriendinnetjes eens 2 nachten van huis
weg te zijn.
Verdere specifieke activiteiten :
- Kristus Koningfeest (eind november) : een ganse
chirozondag voor de 2 groepen samen, geörganiseerd
door de aspiranten (als ‘stage’ naar het ‘leiding worden’
toe)
- 5 – jaarlijkse Chirofeesten : jubileumfeesten : in 2003
werd 50 jaar jongenschiro gevierd, in 2008 wordt 50
jaar meisjeschiro gevierd.
- Chiro Kemzeke heeft een eigen muziekkapel (ontstaan
in de jongensgroep, maar nu ook toegankelijk voor
meisjes), voor leden vanaf 12 jaar
- Enkele malen per jaar wordt een tijdschrift uitgegeven
(voor jongens : ‘Tuimelaar’, voor meisjes : ‘Creactief’)
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4. INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK
-

-

-

-

de chiro beschikt over chirohemen voor :
- jongens : in de Molenstraat, achter het parochiecentrum
- meisjes : in de Kemzekestraat, achter de pastorie
In deze hemen is voor elke afdeling een lokaal voorzien, en
verder enkele materiaalruimten, waar al de spelmaterialen
bewaard worden
Aan het jongensheem, in een deel van de allereerste
hemen uit de jaren ’50, bestaat een ‘gelegenheid’ genaamd
“ ’t Klein Veloken”, waar aspiranten (tot 22.00 u) en leiding
na de avondchiro op zondagavond nog even kunnen
nakaarten. Deze ‘gelegenheid’ is dan ook toegankelijk
voor oud-leiding, ouders en sympathisanten (op uitnodiging
van de chiroleiding)
Om al deze lokalen te onderhouden of al eens te
verbouwen, en om wat centen opzij te zetten om ooit eens
iets nieuws te zetten, worden verschillende activiteiten
ingericht om geld in het bakje te brengen :
- BouwBarbecue (eind augustus)
- Openluchtfuif + vredesweekend (eind september, op
Kemzeke Kermis)
- Chirobal (met avondmaal) (eind oktober)
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Tombola voor het ‘Kermisvarken’ (eind september, op
Kemzeke Kermis)
- Kleinkunstavond (in het voorjaar)
- Naast bovengenoemde groepsactiviteiten, organiseren
ook de afdelingen activiteiten om de kassa te spijzen,
zoals wafelenbak, bloemenverkoop, spaghettidag,
limonadefuif, …
- Alle activiteiten waarbij Chiro Kemzeke zich huis-aanhuis aanbiedt, gebeuren in uniform, zodat de
groepsleden als Chiroleden herkenbaar zijn (dit om
eventuele ‘oplichtingsactiviteiten’ door derden, zoals
reeds voorgevallen is, te vermijden)
Momenteel is een project in uitwerking om een volledig
nieuw heem te bouwen. Voor dit ‘Project Reinaertheem’ is
reeds uitgebreid overleg met de gemeente aan de gang,
voor het bekomen van een geschikte locatie, vergunning
en financiering. Het ziet er naar uit dat toch een groot deel
door Chiro Kemzeke zelf zal moetne worden gefinancierd.
De nodige acties zullen hiervoor op touw worden gezet, en
om de bouwkosten te drukken, zal maximaal naar
vrijwillgers gezocht worden om een handje toe te steken.
Verder is Chiro Kemzeke ook actief lid van de
Gemeentelijke Jeugdraad. Hierdoor maakt de groep ook
aanspraak op gemeentelijke subsidies
Chiro Kemzeke neemt deel aan milieu-acties,
geörganiseerd door de Gemeentelijke Milieudienst. Ook
hiervoor wordt een aanzienlijke vergoeding ontvangen. Dit
komt doordat deze milieu-acties de opvolger/vervanger zijn
van de ‘papierslagen’, die vroeger een aardige cent
-

-

-

-
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-

-

opbrachten. Sinds de invoering van het ‘FOST-PLUS’
plan, zijn deze papierslagen echter voor Chiro verleden tijd.
Op logistiek vlak steunt het Gemeentebestuur de groepen
door te zorgen voor transport van bivakmateriaal, gratis
gebruik van tenten, en nog enkele andere zaken.
Om alle ‘logistieke’ taken te realiseren, kan de leiding
rekenen op een structuur binnen Chiro Kemzeke, die uniek
is in gans Vlaanderen :
- Er is een oud-leidingsvereniging (‘JOL’ = Jong Oud
Leiding) waarbij alle oud-leiders of –leidsters kunnen
aansluiten. Deze vereniging is zeer actief : zij
organiseert een hoop eigen activiteiten, en steekt een
helpend handje toe bij diverse chiro-activiteiten.
- Daarnaast is er een oudercomité : een groep ouders
van chiro-kinderen, die de financiële kant van de
groepen in de gaten houden, en eveneens helpen om
de grotere evenementen in een chiro-werkjaar te
organiseren.
- Alle chiroleden, leiders en leidsters, volwassen
begeleiders, proost, oud-leiding en leden van het
oudercomité, zijn aangesloten bij ‘Chirojeugd
Vlaanderen’ (en op die manier ook allen verzekerd voor
alle activiteiten) en vormen op die manier een grote
Chiro-familie in Kemzeke
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Voor alle verder informatie :
-

JONGENSCHIRO :

-

hoofdleiding :

-

-

Bram Wittock
Stuyvenbergstraat 11
Kemzeke
0475 409 675
volwassen begeleider : Piet Van Dooren
Verbindingslaan 7
Kemzeke
03 / 779.69.05

MEISJESCHIRO :
-

-

hoofdleiding :

Amber Vereecken
Lijkveldestraat 35
Sint-Pauwels
0474 441 357
volwassen begeleiders :
Toon & Hilde
Van der Ha – Van Dooren
Riet 7A
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Stekene
03 / 789.08.51

LEIDING MEISJES / CHIRO HERMELINDE
Kadeekes

Sara De Geest
Zoë Haeck

Speelclub

Liesbeth Van Remoortere
Lynn De Mey
Janpieter Verstraeten – Kristof Van
Hecke – Stijn De Geest

Kwiks

Ellen De Coster
Amber Vereecken
Adriaan Eerdekens – Bram Van
Hoeyland – Bjorn De Coster

Tippers

Colette Eerdekens
Joke Van Landeghem

Tiptiens

Klaartje Pauwels
Lena Nevejans
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Aspiranten

Renate Van De Vijver

LEIDING JONGENS / CHIRO JUVENTA
Janussen
Bram Van Hoeyland
Geert De Jonghe
Gunther Brausch
Bart Dierick
Speelclub
Sam Van Hecke
Stijn De Geest
Bram Wittock
Govert Van De Vijver
Frank Van Dooren
Rakkers
Bjorn De Coster
Joachim Brausch
Jeroen Van Den Branden
Jeroen De Visscher
Inias Cornu
Toppers
Kristof Van Hecke
Sander Van Der Stricht
Janpieter Verstraeten
Jochen D’Hooghe
Kerels
Thomas Pauwels
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Aspiranten

CHIRO KEMZEKE

Dieter D’Hooghe
Adriaan Eerdekens
Reinhard D’hamers
Niek Van Driessen
Niels Van Den Bossche
Dimitri Mevensen
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