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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 

heette 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 te dag te 

bezorgen. 

INFORMATIE

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. Bij de jongste groepen 
(Ribbel tot Rakwi) komt de leiding in het begin van 
het Chiro-jaar eventjes langs om kennis te maken en 
eventuele vragen te beantwoorden. 
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. De kosten hiervan zijn inbegrepen in 
het lidgeld. 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 
Arne Lammens (0492 69 83 92) 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 geven 
wij identificatie- en contactgegevens door aan Chiro-
jeugd-Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, 
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.

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



SEPTEMBER

22/09  Startdag

OKTOBER

13/10  Vriendjesdag

26/10  Halloween

FEBRUARI

16/02  Vriendjesdag

NOVEMBER

16-17/11 Italiaanse avond

24/11  Christus Koning

MAART

15/03  Paaseitjes

JULI

21-31/07 KAMP

AUGUSTUS

30/08  Daguitstap

APRIL

05/04  Familiedag

25-26/04 24uur Chiro

DECEMBER

8/12  Sinterklaas-Chiro

27/12       Eindejaarshappening

JANUARI

/

MEI

/

JUNI

/

CHIRO KALENDER



Liefste	ribbeltjes	
	
Dit	jaar	wordt	superfijn,	
want	Anse	en	Karlien	zullen	jullie	leiding	zijn.	

Elke	zondag	is	een	feest,		 	
spelen	doen	we	als	een	beest.	 
Elke	keer	amuseren	we	ons	rot, 	
soms	zijn	we	wel	een	beetje	zot.	 
We	maken	ons	wel	eens	vuil,	  
maar	thuis	krijgen	jullie	een	douche	in	ruil.	  
We	ravotten	erop	los,	
op	het	grasveld	of	in	het	bos.	 
Paars	is	onze	kleur,	  
kom	maar	snel	door	onze	Chiro-deur!	
Elke	zondag	staan	we	weer	voor	jullie	klaar,	
het	wordt	een	superjaar!	
En	toen	kwam	er	een	varkentje	met	een	lange	snuit	
en	het	rijmpje	is	uit!	 
	
Hopelijk	hebben	jullie	er	ook	zoveel	zin	in	als	wij!	
Dikke	knuffel	en	tot	zondag!	
Anse	en	Karlien	xxx	
	
(Kleur	alvast	deze	kleurplaat	in	van	Rupsje	Ribbel,	onze	mascotte!)	

 
	



MET HET VLIEGERLIED VLIEGEN WE WEER EEN FANTASTISCH 
MEGA VET COOL CHIRO JAAR IN. VLIEGEN JULLIE MET ONS MEE

Als het weer zondag is, dan sta ik superblij op. Ik ontbijt dan 
heel snel, en kijk op de klok. De uren tikken voorbij, en dan is 
het half twee. Ik trek mijn schoenen snel aan en dan zijn we 
op weg. En ik speel, speel, speel op de Chiro. En ik rol, rol, rol 
in de modder. Amuseer, seer, seer, me zo hard, whoowhoohoo 
whoowhoohoo. En ik til, til, til als Dikke Berta. En loop, loop, 
loop van de leiding weg. En lig, lig, lig bij Dode Vis zo stil, 
whoowhoohoo. Speelclub altijd aan de top! Jalalala. Speelclub 
altijd aan de top! Jalalala. Speelclub altijd aan de top! Jalalala. 
Speelclub altijd aan de top! Jalalala.



Liefste rakwi’s 

 

Eindelijk is het weer zover, het nieuwe chirojaar is weer van start gegaan!  

Dit jaar wordt sowieso een jaar om nooit meer te vergeten, daar kunnen 
jullie vanop aan.  

Wat kunnen jullie dit jaar nu allemaal verwachten: 

1. De zotste programma’s waar jullie maar van kunnen dromen. 
2. De fijnste spelletjes die jullie maar kunnen bedenken. 
3. De leukste chiro zondagen die jullie ooit zullen beleven. 
4. De tofste leiding die jullie ooit zullen hebben.  
5. En alles waar jullie wat jullie hartjes maar nodig hebben.  

Wij kijken in ieder geval al heel erg uit naar het komende jaar en zijn er 
helemaal klaar voor, jullie ook?  

 

Thomas & Arno 

		



 
Woohooow! Het nieuwe chirojaar  is begonnen. Wij  z ijn enorm blij  dat jul lie in  
ons team zitten en kijken er  dan ook erg naar uit om er samen met jul lie in te 
vl iegen.  We zullen ons best doen om er een t ito-tastisch jaar  vol plezier  van te  
maken.  

Ennnn omdat de tradit ionele kratskepuzzels n iet  mogen ontbreken… vinden 
jull ie h ieronder enkele denkspellet jes .  

Los ze allemaal op en maak kans op schitterende pr ijzen! Drop jouw 
antwoorden in de chirobrievenbus voor 7 oktober 2019 met vermelding van 
naam.  

 

Sofie, Tiffany en Hendrik 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

•  Hendrik  
• Tiffany  
• Sofie  
• Tof   
• Grappig  
• Creatief  
• Moedig  
• Ruig  
• Modder  
• Grenzeloos  
• Zondag 
• Vlaggengroet 
• Jeugddroom  
• Spelen 
• Vrienden  



Rebus 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Doolhof 
 

Oh nee… Hendrik is  de weg naar  de chiro  kwi jt.   
Hij  is  helemaal  in Wenen beland!  
Kan j i j  hem helpen om terug tot bi j  Sofie en  Ti ffany te raken?  

 

 

 

 



 
Allerliefste Keti’s,	 
Dit jaar gaat weer veelbelovend worden, zeker als we 
het Chiro jaar starten in thema van het Schlagerfestival.  
Wij hebben ons deze grote vakantie ontpopt tot 
nieuwe opkomende Schlagerartiesten waar zelfs Willy 
Somers, Christoff en Lindsay en de Romeo’s voor 
moeten vrezen. Onze grootste ster Timo zullen nog 
wel eventjes moeten missen want hij is als bekende 
zanger op Schlager tournee in het verre Amerika.   
Wij hopen dat jullie even enthousiast zijn als wij om er 
een swingend jaar van te maken! 
Gekke groetjes 
Arne, Timo en Sofie xd 



	

We	vragen	ons	zelfs	af	wie	van	jullie	dit	tekstje	eigenlijk	leest..	Aan	allen	die	dit	nu	lezen,	proficiat!	
Aan	allen	die	dit	niet	lezen,	ook	proficiat…	

Lieve	Aspi’s	

WE	HEBBEN	ER	ZO	VEEL	ZIN	IN!	Nu	jullie	zo’n	leuke	en	uitgebreide	groep	zijn	met	zo	veel	toffe	
karakters	kunnen	we	leuke	en	uitgebreide	spelen	in	elkaar	steken	die	jullie	zeker	tof	vinden.	
Uiteraard	gaan	we	zeker	niet	teveel	ruig	spelen	en	ook	nooit	gezellig	samenzitten,	wie	vindt	dat	zelfs	
leuk??	Kort	samengevat,	elke	activiteit	wordt	eentje	die	je	niet	wil	missen,	BE	THERE!	 .	

Uiteindelijk	sluiten	we	het	jaar	af	met	een	onvergetelijk	kamp	waar	wij	nu	al	naar	uitkijken!!		

Wij	zijn	blij	dat	jullie	in	ons	team	zitten	<3!	

Tag	u	zelf	(Guillian	is	Jimmie	en	Eva	is	Henry	)	

	

	



ONZE LEIDING

Naam: Karlien Hermans
Verjaardag: 19 augustus 2001
GSM: 0471 35 69 14
Leiding van: RIBBELS
Studierichting: leerkracht lager onderwijs
Mooiste Chiro-moment: 1ste jaar als leiding
Lievelings slacherlied: Andre Hazes - Het Is Koud Zonder Jou
Ik droom ervan om nog... heel lang bij de Chiro te blijven.

Naam: Magali Hendrix 
Verjaardag: 02/06/1999
GSM: 0497 88 21 45
Leiding van: SPEELCLUB
Studierichting: leerkracht Secundair Onderwijs 
Mooiste Chiro moment: elk moment! 
Lievelingsschlagerlied: Laat De Zon In Je Hart - Willy Sommers 
Ik droom ervan om nog… een wereldreis te maken.

Naam: Tessa Vanherck
Verjaardag: 26 mei 1999
GSM: 0471 85 29 73
Leiding van: SPEELCLUB
Studierichting: Sociaal Werk
Mooiste Chiro-moment: 2-daagse als Aspi naar zee
Lievelings slacherlied: LEEF
Ik droom ervan om nog... uit een vliegtuig springen

Naam: Arno Ghijsens  
Verjaardag: 13 oktober 1995
GSM: 0498 66 87 40
Leiding van: RAKWI
Werk: Opvoeder – begeleider bij stichting Delacroix
Mooiste Chiro-moment: tweedaagse als keti in Koersel
Lievelings slacherlied: Laat de zon in je hart – Willy Sommers 
Ik droom ervan om nog... vele leuke chiro momenten mee te 
maken (en stiekem ook wel een grote reis te maken)

Naam: Lemonie Champagne
Verjaardag: 9 oktober 2001
GSM: 0491 71 23 45
Leiding van: SPEELCLUB
Studierichting: Lager Onderwijs 
Mooiste Chiro-moment: op tweedaagse naar het Zilvermeer. 
Lievelings slacherlied: Ik zit in een cafeetje van Jettie Pallettie!!!! 
Ik droom ervan om nog... een wereldreis te maken. 



ONZE LEIDING

Naam: Thomas Motmans
Verjaardag: 15 juli 1999
GSM: 0475 59 69 73
Leiding van: RAKWI
Studierichting: Ergotherapie 
Mooiste Chiro-moment: Krinkel
Lievelings slacherlied: Schatje mag ik je foto?
Ik droom ervan om nog... veel leuke chiromomenten te beleven

Naam: Sofie Vanderlinden
Verjaardag: 06/09/1999
GSM: 0479 62 81 12
Leiding van: KETI
Studierichting: Farmaceutische wetenschappen
Mooiste Chiro moment: Tweedaagse aan zee als laatste jaar aspi
Lievelingsschlagerlied: Als een leeuw in een kooi - Willy Sommers
Ik droom ervan om nog… veel fijne avonturen met (chiro)vrienden 
te beleven!

Naam:  Sofie Leenen
Verjaardag: 23 augustus 1999
GSM: 0474 48 52 00
Leiding van: TITO
Studierichting: Lerarenopleiding Fysica-Wiskunde
Mooiste Chiro-moment: Elke chiromoment!
Lievelings slacherlied: Laat de zon in je hart - Willy Sommers
Ik droom ervan om nog... Lang mee op kamp te gaan!!

Naam: Guillian Thijs 
Verjaardag: 25 mei 1999
GSM: 0493 76 84 85
Leiding van: ASPI
Studierichting: Bio-ingenieur Ku Leuven
Mooiste Chiro-moment: Gentse feesten op tweedaagse met de 
aspi’s!
Lievelings slacherlied: Als een leeuw in een kooi -Willy Sommers
Ik droom ervan om nog... ltijd van het leven te kunnen blijven 
genieten.

Naam: Tiffany Pot
Verjaardag: 13 oktober
GSM: 0495 69 06 81
Leiding van: TITO
Werk: opvoeder-begeleider, maatschappelijk assistent
Mooiste Chiro-moment: elk moment dat ik de blije gezichtjes van 
tevreden leden zie
Lievelings slacherlied: Laat de zon in je hart - Will Tura
Ik droom ervan om nog... veel mooie chiromomenten te beleven 
en een privéwellness in mijn huis te hebben.



ONZE LEIDING

Naam: Eva Juwé
Verjaardag: 23 april 
GSM: 0479 07 91 00
Leiding van: ASPI
Studierichting: Rechten
Mooiste Chiro-moment: Elke Chirozondag dat de zon scheen, 
Linkeroever 2016, Mol 2019.
Lievelings slacherlied: Hoe het danst – Marco Borsato (is dat 
schlager?) 
Ik droom ervan om nog... Secretaris-Generaal van de Verenigde 
Naties te worden.



Volwassen Begeleiding

 
Wat? VB staat voor Volwassen Begeleiding. Wij zijn zelf jarenlang actief 
geweest in de Chiro als lid en leiding en kennen dus het reilen en zeilen. Nu 
staan we onder andere de hoofdleiding bij in het nemen van bepaalde 
beslissingen. Verder vormen we ook een aanspreekpunt voor leden, leiding 
en ouders. Kortom, de VB heeft een ondersteunende en aanmoedigende 
functie. 

Wie? 

Cara Peeters 
• 24 jaar 
• Kleuterjuf 

0496 73 44 57 
peeterscara@gmail.com  

Els Van Imschoot 
• 46 jaar 
• Sociaal cultureel 

werker 

0471 54 18 07 
els.vanimschoot@me.com 

 

 



BEWIJS VAN DEELNAME 
AAN JEUGDWERKINITIATIEF 

Als je’t mij vraagt: 

CHIRO

Chirojeugd-Vlaanderen vzw
  Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen
 [ Tel.]  03-231 07 95  
 [ E-mail ]  info@chiro.be [ Site ] www.chiro.be

GEGEVENS DEELNEMER 
Voornaam + naam _______________________________________________________________________________

Adres __________________________________________________________________________________________

Telefoon _______________________________________________________________________________________

Geboortedatum _________________________________________________________________________________

Rijksregisternummer  ______________________________________________________________ (zelf in te vullen door ouders/voogd)

Plak hier eventueel een klever  van de mutualiteit

GEGEVENS JEUGDWERKORGANISATOR 
Naam __________________________________________________________________________________________

Adres __________________________________________________________________________________________

E-mailadres _____________________________________________________________________________________

Telefoon _______________________________________________________________________________________

Verantwoordelijke _______________________________________________________________________________  

GEGEVENS DEELNAME  
Jaar ___________________________________________________________________________________________

Concrete data  __________________________________________________________________________________

Totaal aantal dagen ______________________________________________________________________________

Prijs per dag ____________________________________________________________________________________

Totale prijs _____________________________________________________________________________________

Datum van betaling ______________________________________________________________________________  

Ondergetekende, _____________________________________________________________, verantwoordelijke van de organisatie 

Chiro_________________________________________________________________________________ (vul hier je groepsnaam in), 

verklaart dat de bovenstaande gegevens waar en echt zijn. 

                          Handtekening verantwoordelijke    Datum

Dit attest wordt door Chirojeugd Vlaanderen uitgereikt. Het kan worden voorgelegd aan instanties* 
die al dan niet volledig tussenkomen in de kosten van de deelname van je kind aan de werking. Het 
vervangt op geen enkele wijze het fiscale attest en kan ook niet in deze zin gebruikt worden. Als dit 
attest niet zou volstaan, gelieve ons dan te contacteren.

*Zoals een mutualiteit, werkgever, het OCMW, enz.


