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WELKOM BIJ CHIRO JEUGDDROOM.
BEN JIJ TUSSEN DE 6 EN 18 JAAR EN HEB JE OP ZONDAGMIDDAG NOG 

NIETS TE DOEN? DAN HETEN WE JE WELKOM IN DE LEUKSTE CHIRO VAN 
HET LAND! ONZE GEWELDIGE LEIDINGSPLOEG STAAT ELKE ZONDAG 

VAN 14U TOT 17U VOOR JOU KLAAR, OM JE EEN FANTASTISCHE DAG TE 
BEZORGEN. 

INSCHRIJVING EN LIDGELD 
Op de eerste Chiro-zondag van een nieuw lid 
noteren we alle nodige contactinformatie: naam, 
geboortedatum, adres, gsmnummer van ouders en 
eventueel een emailadres. 
Het lidgeld bedraagt 50 euro voor het eerste of 
enige kind. Het tweede, derde,… kind van hetzelfde 
gezin betalen telkens 5 euro minder. We vragen om 
het geld over te schrijven op ons rekeningnummer 
met duidelijke vermelding van de volledige 
naam. Dit lidgeld omvat een inschrijving bij Chiro 
Nationaal, een ongevallenverzekering, het lidgeld 
Chiro Jeugddroom en kosten van de 4-uurtjes. 
We voorzien elke week iets om te knabbelen en te 
drinken voor onze leden. Voor sommige activiteiten 
vragen wij een extra betaling, zoals eindejaars- 
happening, daguitstap, uitstapjes, weekends en 
natuurlijk kamp. 

Chiro rekeningnummer: BE54 7351 3604 3797

Indien u het inschrijvingsgeld in meerdere schijven 
wenst te betalen, aarzel niet om de groepsleiding 
Timo Anteunis (0495 31 02 79) of Eva Juwé (0479 
07 90 100) te contacteren.

VERZEKERING
Hoe zit het nu met de verzekering? Al onze leden 
worden verzekerd wanneer ze de benodigde 
contactgegevens hebben doorgegeven aan hun 
leiding en hun inschrijvingsgeld hebben betaald. 
De groepsleiding schrijft dat lid dan in bij Chiro 
Nationaal, waardoor uw kind automatisch verzekerd 
is voor ongevallen tijdens de chiro-activiteiten. 

Voor meer informatie kan u surfen naar www.
chiro.be/vastenverzekering. Daar kan u een 
gratis bundel downloaden met alle nodige 
informatie of u kan deze bundel aanvragen op 
het nationaal Chiro-secretariaat: 03-231 07 95 
of info@chiro.be. 

Moest er tijdens een zondag toch iets gebeuren, 
met een lichamelijk letsel als gevolg, aarzel dan 

niet een verzekeringspapier te vragen aan de 
leiding. Dit bestaat uit twee delen, een beschrijving 
van het ongeval, door u zelf in te vullen en een 
medisch getuigschrift, in te vullen door de dokter. Dit 
document bezorgt u terug aan de leiding. Wij vullen 
onze gegevens dan in en sturen het op naar de 
verzekering. Een ongeval-aangifte zonder medisch 
attest is niet geldig en zal niet aan de verzekering 
overgemaakt worden.

BEKNOPTE PRIVACYVERKLARING CHIRO 
JEUGDDROOM
Uw persoonsgegevens en die van uw kind worden 
verwerkt door Chiro Jeugddroom, Dungelstraat 13, 
3440 Halle-Booienhoven. Dat gebeurt in het kader 
van ons ledenbeheer, voor de organisatie van 
activiteiten, en om u op de hoogte te houden van 
onze activiteiten. 
Lid worden van Chiro Jeugddroom betekent auto-
matisch ook lid worden van Chirojeugd Vlaanderen. 
In het kader van ledenbeheer en verzekering ge-
ven wij identificatie- en contactgegevens door aan 
Chirojeugd-Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Ant-
werpen, info@chiro.be. 
Wilt u uw gegevens inzien, laten verbeteren of laten 
wissen, dan kunt u contact opnemen met de lokale 
groep of met Chirojeugd Vlaanderen via de vermelde 
contactgegevens. Uw inzagerecht uitoefenen kan 
ook via chiro.be/aanvraag-inzagerecht.
Onze algemene privacyverklaring vindt u op de 
website, www.chirojeugddroom.be.

UNIFORM
Ook Chiro Jeugddroom heeft kledij waaraan 
anderen ons kunnen herkennen. Wij zien de Ribbels 
en Speelclubbers liefst naar de chiroactiviteiten 
komen in een rode t-shirt. Voor de oudere groepen 
verwachten wij een volledig uniform. Dit omvat een 
beige broek of rok, een rode t-shirt en een blauwe 
pull of hemd, liefst van Chiro zelf. Natuurlijk is kledij 
van Chiro Jeugddroom ook toegestaan. Bij ons 
kan u elke zondag een Chiro Jeugddroom-shirt 



kopen voor slechts 10 euro. Onze Chiro verkoopt 
tweedehands uniformen. Deze kledij is allemaal in 
degelijke staat. Indien u hierin interesse heeft, mag u 
altijd de leiding aanspreken. 
Andere kledij van de Chiro kan u aankopen via de 
Banier. De dichtstbijzijnde Banier is in Hasselt of 
Leuven, maar alle verkooppunten en juiste adressen 
kan u terug vinden op www.debanier.be

ALGEMENE INFO
Een Chiro-zondag begint gewoonlijk om 14 uur met 
de opening en wordt om 17 uur afgesloten. Als we van 
deze uren afwijken, delen we dit zeker op voorhand 
mee via sms, facebookpagina en briefjes. Kijk dus 
zeker op zondag de broekzakken van uw spruit na!
Er zijn ook grotere activiteiten doorheen het jaar, dit 
varieert van een volledige dag tot een weekend of 
het bivak. Ook voor deze activiteiten wordt u tijdig 
verwittigd. Verder zullen leefregels en dergelijke 
duidelijk meegedeeld worden bij de inschrijvingen en 
contactmomenten. Als er vragen of onduidelijkheden 
zijn mag u zeker en vast de leiding aanspreken 
voor of na de Chiro, via mail of telefoon. U vindt alle 
contactgegevens achteraan in het kratske of op onze 
website www.chirojeugddroom.be.

GDPR
Bij het betalen van het lidgeld gaat u ermee akkoord 
dat wij op Chiro-zondagen en activiteiten foto’s 
nemen van uw kind en deze op onze sociale media 
plaatsen. Wij letten op om géén individuele foto’s te 
posten. Indien u hier niet mee akkoord gaat, neem 
dan contact op met de groepsleiding, zodat zij 
hiermee rekening kunnen houden.

KAMP
Ook dit jaar gaan we terug op kamp. Een spetterende 
afsluiter van het chirojaar. Dit jaar gaat het door 
in Tessenderlo van 21 tot 31 juli. Over het kamp 
wordt op het einde van het jaar een nieuw Kratske 
uitgedeeld met alle informatie.



Hallo ribbels! 

Wij zijn super enthousiast om aan het nieuwe jaar 
te beginnen en jullie te leren kennen. Hopelijk 
jullie ook? Aangezien we allemaal niet op 
vakantie zijn kunnen gaan, brengen we de 
vakantiesfeer helemaal naar de chiro. Samen 
maken we er een jaar van met leuke spelletjes 
en fijne uitstappen.  
Breng al jullie vriendjes maar mee! 

Groetjes de coolste ribbel leiding Lupé, Julie, Senne, 
Viktor en Sofie xxx 

Helpen jullie ons met het aapje 
bij deze lekkere banaan te 
krijgen? 



Aloha lieve speelclubjes en ouders 
 
Het Chirojaar gaat eindelijk weer van start. Maar zo een Chirojaar, wat houdt dat eigenlijk 
allemaal in? 

Y De allertofste Chirozondagen. 
Y De leukste, tofste… spelletjes. 
Y Samen urenlang ravotten. 
Y De gekste leiding die weer elke week voor jullie klaar staat. 
Y Leuke uitstapjes, knutselnamiddagen, kookmomentjes… 
Y Lekkere vieruurtjes. 
Y En nog zoveel meer! 

 
We zijn helemaal klaar om er samen met jullie een topjaar van te maken! Wij kijken er alvast 
heel erg naar uit. Hopelijk jullie ook! 
 
Jullie leiding 
Amber, Heleen, Quinten, Sofie, Gilles en Karlien 
 
Maar wie is nu jullie leiding eigenlijk? Sommige van jullie kennen ons al, maar we stellen ons 
graag nog eens kort aan jullie voor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

“De rakwi’s hebben dit jaar 
ongetwijfeld de beste 
leiding…” 

Wij spraken met enkele 
insiders van Chiro 
Jeugddroom, die ons het 
volgende vertelden: de 
rakwi’s gaan zich dit jaar rot 
amuseren.  

“Wel,” zegt Michiel, “het is 
niet moeilijk om te zien dat de 
rakwi’s de beste leiding 
hebben dit jaar, in 
vergelijking waar de andere 
groepen het mee moeten 
doen.” Zijn medeleiding, 

Lara, bevestigt. “De 
combinatie Lukas, Michiel, 
Eva en ik, dat is gewoon een 
wondercombo. Topteam. Kan 
niet beter.”  
Lukas knikt. “Zeg maar tegen 
die rakwi’s van Chiro 
Jeugddroom dat ze zich 
mogen voorbereiden op het 
beste jaar uit hun Chiro-
carrière met elke zondag zotte 
avonturen.” 
Ook Eva lijkt enthousiast. 
“Ruig spelen, knutselen, naar 
het bos gaan… We hebben 
grootse plannen!” 
Dat klinkt veelbelovend. Wij 
houden u op de hoogte! 



 

Breng de leiding naar hun bijhorende groente (of fruit! 
 



Lied “Move tegen pesten”, Tito remake
(Disclaimer: Bij het maken van dit lied was het niet de bedoeling om de andere groe-
pen te dissen, dit kwam gewoon mooi uit in het lied. Groetjes de titoleiding xx)

De tito’s zijn gaaf
De tito’s zijn fijn
Je moet bij de titos zitten om cool te zijn

De speelclub zijn laag
De rakwi’s zijn flauw
Gewoon om dat ik zo van de tito’s houd

De keti’s zijn stom
Mega debiel
Kun je me zeggen wat er hun bezielt? (sorry Keti’s haha)

De aspi’s zijn oud
Wat is hun doel?
Heb je niet door wat ik bedoel? 

Tito zijn is veel leuker dan alleen
Hier is er een plaats voor iedereen!
Onze chiro is chill, een klein verschil dat maakt niet uit, 
want wij sluiten niemand uit!

Oooooooooooo Kom zing het lied van de tito’s
Oooooooooooo Kom zing het lied van de tito’s

Beste Tito’s,

We denken dat jullie aan het titolied al wel duidelijk kunnen afleiden wat wij van jullie 
titogroep vinden. Jullie hebben een superfijne groep en we kijken er echt superhard 
naar uit om voor jullie titogroep leiding te zijn! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin 
in als wij!!

Laten we er een superleuk en onvergetelijk jaar van maken!

Xoxo Jullie enthousiaste leiding
Lucas, Flore, Lemonie, Anse en Guillian



Jow jow keti’s. 

 

Door al die miserie met de corona zitten we een beetje in een speciale situatie dit jaar. 
Momenteel is het nog vooral afwachten wat mag en wat niet, dus veel filmavonden, 
weekends en andere activiteiten kunnen we nog niet beloven. Maar toch zal jullie leiding 
ervoor proberen te zorgen dat jullie een super nice jaar te wachten staat af te sluiten met 
een chaud kamp (hopelijk mogen we dit jaar wel op 2 daagse).  

Tot binnenkort 

Xxx’jes 

Koen, Carleen, Thomas en Hendrik 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*VB’s* 

                            

    B =W                     W=Z                          -N                              M=V             T=W 

 

                                        +d    

     L=G       K=E        R=D                           T=V     -D                                                 K=G      

 

 

Wij zijn Cara en Nele, beide oud-leiding van Chiro Jeugddroom. Onze ‘taak’ is om de leiding bij te 
staan (in al dan niet moeilijke situaties) tijdens het jaar. Soms is het leuk , soms nodig, om terecht te 
kunnen met vragen bij mensen die niet midden in een situatie staan, maar net wat afstand hebben. 
Het feit dat we het reilen en zeilen van de chiro kennen en wat extra jaren (en inzichten) op onze 
teller hebben, is extra mooi meegenomen ;-)  

Daarnaast zijn we ook een brug tussen leiding en ouders, kookouders, buren…als nodig. Hebben jullie 
vragen/problemen/opmerkingen i.v.m. de chiro (en bespreken jullie dit liever niet met de leiding!) 
dan staan we ook voor jullie klaar. Je zal ons regelmatig spotten voor, na of tijdens de activiteiten en 
zondagen… spreek ons gerust aan!  

 

 

Tot snel!  
Cara & Nele 

 

 

Cara Peeters (25jaar), ‘buitengewone’ kleuterjuf 0496/73 44 57       peeterscara@gmail.com 
Nele Daenen (36jaar), opvoedster   0474/69 11 24      neledaenen@gmail.com 

 



TOT
ZONDAG

WIJ  HEBBEN  ER  SUPER  VEEL  ZIN  IN
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