
   CHIRO JAAR 2020-2021 BELANGRIJKE INFO 
Laten we alles eventjes op een rijtje zetten… 

 

 

 
WELKOM OP CHIRO SINT-JAN VIANNEY  

Het nieuwe chiro jaar is begonnen en dus ook de inschrijvingen. Wanneer de leiding 

langskomt op huisbezoek of een infoavond houdt om jouw kind in te schrijven, vragen 

we ook een klein bedrag te betalen. 

 

Graag vragen we €40 per lid. Dit bedrag kan je cash betalen of storten op het 

rekeningnummer BE06 7895 6321 1522. 

 

 

GEGEVENS LEIDING 

Heb je nog een vraag of wil je graag iets melden? Dat kan! 

Hieronder vind je de gegevens van de groepsleiding en de volwassen begeleiding. 

(Zoek je een specifiek nummer van een leiding? Dat vind je op onze chiro site 

www.chiro-vianney.be). 

 

Groepsleiding 

Lukas Vandenbogaerde (+32 484 36 89 01) Frederik Telen (+32 495 72 38 52) 

Laura Robeyns ( +32 475 20 55 79) 

 

Volwassen begeleiding 

Liesbeth Verheyen (+32 497 02 90 17)  Dirk Henderickx (+32 486 41 26 90) 

Saskia Taveirne (+32 484 40 35 48) 

 

 

HOE ZAT HET NU WEER MET DE ZONDAGWERKING? 

Op Chiro Sint-Jan Vianney proberen we van iedere zondag een onvergetelijke dag te 

maken. Dit doen we door elke zondag vanaf 14u00 tal van activiteiten in mekaar te 

steken voor onze leden. Dit kan gaan van samen knutselen tot eens goed ravotten in 

het park. 

Chirokledij 

Wat doe je dan best aan? Een chiro broek of rok die je kan kopen in ‘den Banier’. Daar 

kan je ook een t-shirt en/of trui kopen maar die verkopen we ook op onze chiro! Wil je 

graag een chiro Sint-Jan Vianney trui of t-shirt? Vraag ernaar bij de leiding op de 

zondagwerking!  

Uren van de chirowerking       

Iedereen start gezamenlijk vanaf 14u00. Daarna zijn er verschillende uren voor de 

jongsten en de oudsten. Let op: deze uren veranderen NIET doorheen het jaar. 

Pinkels       Tito’s 

Speelclub    eindigen om 18u00   Keti’s          eindigen om 19u00  

Rakwi’s                  Aspiranten 

 

http://www.chiro-vianney.be/
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BIJLANGRIJKE CORONA MAATREGELEN 

- Wanneer u naar de Chiro komt om uw kind af te zetten blijft u niet plakken, dit 

is voor iedereen zijn veiligheid.  

- Wanneer u uw kind komt afzetten en ophalen is het dragen van een 

mondmasker verplicht. 

- De jongste leden (Pinkels, Speelclub  en Rakwi’s) komen via de normale weg 

op ons Chiroveldje. Als ze met de fiets zijn, zetten ze hun fietsen waar het hoort 

(tegen het hek van de ark).  

- De oudste leden (Tito’s, Keti’s en Aspiranten) komen langs de zij-ingang op het 

Chiroveldje. Deze ingang is langs “het weggetje” voor de voetgangers. Zij zetten 

hun fiets aan de kant op het Chiroveldje. 

- Voor de oudste leden is het verplicht altijd een mondmasker op zak te hebben! 

- Wij delen ons veldje op in 2, zodat de bubbels niet gemengd worden. Momenteel 

wisselen de Kwiks en de Tippers hierdoor van lokaal. 

- We mogen de speelplaats en wc’s van de Ark gebruiken als extra speelterrein. 

Er zal dus een apart sanitair zijn voor beide bubbels. 

 

DATA OM NIET TE VERGETEN  

Hieronder staan enkele belangrijke data opgelijst die je alvast in de kalender kan 

schrijven. 

23 oktober Dag van de jeugdbeweging 

Nog te bespreken Retrofuif 

1 november Herfstetentje 

8 november 11.11.11 actie 

21 november Herfstkuis 

22 november Christus Koning/bezinning/chirofeest 

6 december Sinterklaas 

19 december Kerstcafé 

10 januari Drie koningen 

14 februari Stuntshow 

26-28 maart Bivakweekend (geen Chiro!) 

13 maart Lentepoets 

31 juli tot 11 augustus Bivak 

28 augustus BBQ en Dia-avond 

 


