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Informatie

INSCHRIJVING EN LIDGELD
De eerste zondag van een nieuw lid noteren we alle 
nodige contactinformatie. Enkele weken later komt 
de leiding eventjes langs om het lidgeld te verzame-
len, eventuele vragen te beantwoorden en de ouders 
een kans te geven om de leiding te         leren kennen. 
Het lidgeld bedraagt 50 euro voor het 1e of enige 
kind. Het 2e, 3e,… kind van hetzelfde gezin betalen 
telkens 5 euro minder inschrijving.

Dit lidgeld omvat een inschrijving bij Chiro nationaal, 
een ongevallenverzekering, het lidgeld Chiro Jeugd-
droom en kosten van de 4-uurtjes. We voorzien elke 
week iets om te knabbelen en te drinken voor onze le-
den. De kosten hiervan zijn inbegrepen in het lidgeld. 
Voor sommige activiteiten vragen wij een extra be-
taling, zoals eindejaars-                           happening, 
daguitstap, uitstapjes, weekends en natuurlijk kamp. 
Deze betaling is slechts een klein deel van de eigen-
lijke kost van de activiteit.

VERZEKERING
En hoe zit het nu met de verzekeringen van uw kinde-
ren? Al onze leden worden verzekerd wanneer ze een 
inschrijvingsblad invullen en afgeven aan een leiding. 
De hoofdleiding schrijft dat lid dan nog dezelfde week 
in bij de chiro nationaal en is daardoor verzekerd voor 
ongevallen tijdens de chiro-activiteiten. Voor meer 
specifieke 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 chirosecretariaat: 
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, dat vul je zelf in en een 
medisch getuigschrift, in te vullen door de dokter. Dit 
document bezorg je aan de leiding. Wij vullen onze 
gegevens dan in en sturen het op naar de verzeke-
ring. Een ongevalaangifte zonder medisch attest is 
niet geldig en zal niet aan de verzekering overge-
maakt worden.

SITE
Sinds dit jaar hebben we onze chirosite helemaal 
vernieuwd. Deze is steeds up-to-date met het laatste 
nieuws, en je kan er al onze foto’s bekijken. Aarzel 
zeker niet om deze af en toe eens te bekijken, we zijn 
er erg trots op!
www.chirojeugddroom.be

Ook posten we geregeld eens iets op onze facebook-
site, als je even tijd hebt, vergeet ons niet te liken!
www.facebook.com/ChiroJeugddroom

UNIFORM
Ten slotte is er nog het uniform, want elke jeugdbe-
weging heeft zijn eigen kledij. Wij verwachten dat de 
Ribbels en Speelclubbers naar de chiroactiviteiten 
komen met een rode t-shirt, liefst één van de chiro. 
Van de       oudere groepen verwachten wij een vol-
ledig uniform. Dit omvat een beige broek of rok, een 
rode t-shirt en een blauwe pull of hemd. Opnieuw al-
lemaal liefst van de chiro zelf. 
Kledij van Chiro jeugddroom zelf is ook toege-
staan. Elke zondag kan u onze t-shirts kopen voor 
slechts 10 euro! Onze chiro verkoopt ook nog twee-
dehands uniformen. Deze kledij is allemaal nog in de-
gelijke staat.     Indien u hierin interesse heeft, mag u 
altijd de leiding aanspreken.

Andere kledij van de chiro kan u aankopen via de ba-
nier. Er is een banier in Hasselt en Leuven, maar alle 
verkooppunten en juiste adressen kan u vinden op 
www.debanier.be 

ALGEMENE INFO
Hier volgen kort enkele weetjes die jou het chirole-
ven zeker mak kelijker zullen maken. De chiro gaat 
gewoonlijk door elke zondag tussen 14.00u en 
17.00u. Als we van deze uren afwijken wordt dit u 
zeker op voorhand meegedeeld. Er zijn natuurlijk 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 
of 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, dit keer in Wezel 
(Mol) van 21 tot 31 juli. De ribbels zullen geen 10 
dagen meegaan. Zij gaan 5 dagen op kamp, namelijk 
tijdens de 2e periode. Over het kamp wordt op het 
einde van het jaar een nieuw Kratske uitgedeeld met 
alle informatie hierover.

CONTACTPERSONEN
Voor eventuele vragen of in geval van nood kan u 
steeds terecht bij de hoofdleiding:
-   Arne Lammens:  0492 69 83 92
-   Eva Juwé: 0479 07 91 00



VOLWASSEN BEGELEIDING 

 

 

Dag mama/papa, plusmama/pluspapa, dag chiromeid/jongen 

Wij zijn Cara en Els, de volwassen begeleiding in Chiro Jeugddroom. Nee, je ziet ons niet 
elke zondag om mee spelletjes te spelen, maar af en toe staan we er…. Om even te praten, 
te koken, of voor iets te zorgen.  

Volwassen Begeleiding, beter gekend als VB’s, zijn oud-leiding met veel ervaring die een 
oogje in het zeil houden en mee helpen om het Chiro-jaar vlot te doen verlopen. Een VB is 
“positief, die gelooft in het kunnen van de jongeren en vanuit dit geloven de leiding 
ondersteunt”.  Hij/zij doet dit vanuit een stijl die aansluit bij jongeren. Elke Chiro groep 
bepaalt zelf wat ze verwachten van een VB, wie ze kunnen vragen hiervoor.  

Wat neemt een VB zoal op zich?  

 Mee op bivak gaan.   Op de leidingskring en bij grote activiteiten aanwezig zijn.  Een schakel vormen tussen leidingsploeg en kookploeg/ouders.  Meewerken aan public relations (ouders, netwerk, parochie,…).  Een team vormen met de hoofdleiding.  De leidingsploeg steunen op maat bv om rond de werking na te denken.   De algemene veiligheid mee in ’t oog houden.  …  
 

Een VB is er in de eerste plaats voor de leiding. De VB heeft een ondersteunende en 
aanmoedigende functie. 

Als ouder is het de bedoeling om de leiding te contacteren bij vragen. Wil je iets bespreken, 
maar vind je het moeilijk om de leiding rechtstreeks aan te spreken, kan je ook bij een VB 
terecht. De VB neemt dan vooral de rol op van “bruggen bouwer” tussen ouder en leiding.  

Bij vragen kan je ons contacteren!  

Cara Peeters 0496 73 44 57 peeterscara@gmail.com  
Els Van Imschoot 0471 54 18 07 els.vanimschoot@icloud.com  
 

Volwassen begeleding



Lieve Ribbel 

 

Welkom bij Chiro Jeugddroom!!! Wij zijn héééééél blij dat jij in onze chirogroep zit! 

Samen gaan we er een super leuk, geweldig, gek, magisch chirojaar van maken.  

 

Gelukkig hebben we onze paarse chiromascotte Rupsje Ribbel. Die zal ons het hele jaar 
geluk brengen tijdens onze activiteiten. 

 

We hopen jullie elke zondag te mogen verwelkomen op de chiro om grappige, waterige, 
wilde en heel soms ook wel een beetje modderige spelletjes te spelen (eihhhhh)! 

 

Zo, nu kunnen we samen het speelbeest in ons naar buiten laten! 

 

Dikke knuffels 

Jullie leiding 

Arne, Tiffany, Lemonie, Timo 

 

 

 

 

Ribbels



Speelclub

 SPEELCLUB 
Liefste	Speelclubjes,		

Dit	jaar	staan	wij	voor	
jullie	klaar,	het	wordt	

een	super	jaar!		

Elke	zondagnamiddag	
ravotten	we	er	op	los,	

op	het	voetbalveld	of	in	
het	bos.	

Samen	plezier	
maken	en	spelen,	

veel	knuffels	
zullen	we	zeker	

uitdelen!		

Nu	roepen	we	erg	
luid,	we	kijken	er	

super	hard	naar	uit!		

Dikke	knuffels,	
Sofie,	Karlien	en	Nele	



 

Hey rakwi’s,  

Kip kip hoera, het nieuwe chirojaar gaat van start!  
Dit jaar wordt een olifantastisch jaar vol met avonturen. Samen maken we 
het beregezellig en gaan we het varken uithangen. Wij kijken er alvast 
enorm naar uit!! 
 
Xoxo 
Jullie dolfijne leiding 
Sofie, Vic en Stiene 

 
 

Waar is jullie leiding? 

Rakwi’s



Welkom! 
Als nieuw diersoort wensen wij jullie van 
harte welkom in jullie nieuwe thuis! In 
onze dierentuin hebben we niet veel regels, 
buiten veel plezier maken. De verzorgers 
zullen jullie hier mee helpen! Elke zondag 
organiseren we een leuke namiddag met 
veel spelletjes, samen met de andere 
dieren van de dierentuin. Elke zondag is 
dus een waar feest bij ons! Daarnaast 
mogen jullie in onze zoo ook nog veel fijne 
evenementen verwachten. 
 

Groetjes de verzorgers! 

Tessa, Louise,  

Silke en Maxim 

P.S.: Marco Borsato – vandaag is rood wordt HET lied van 
het jaar, dus begin de tekst alvast vanbuiten te leren  

Groetjes de verzorgers! 

Tessa, Louise,  

Silke en Maxim 

Tito’s



Keti’s

KETI’S 
 
Lieve Keti’s, dit jaar maken we er een fantastisch jaar van!  
Met als thema ‘Zoo’ hebben jullie het excuus allemaal eens het varken uit te hangen (lekker in de 
modder rollen bedoel we dan).  
Als leiding gaan we ons best doen er elke zondag een onvergetelijke namiddag van te maken.  
Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons!  
 
xoxo  
Anse, Eva, Magali, Thomas en Arno 
 
 
P.S.: Op een grote zandvlakte staat één boom. In die boom zit een aapje. Er onder loopt een tijger die 
het aapje op wil eten. Hoe komt het aapje eruit? 
 
Antwoord: Als zo'n grote aap als jij het niet weet, hoe weet zo’n kleintje het dan? 
 
 



Aspi
Ik denk dat bijna iedereen het hier over eens is, de jaren als aspi zijn de mooiste 
jaren in je chirocarriére. Als aspi mag je net dat tikkeltje meer dan de andere leden 
en dat heeft zo zijn voordelen: 
- jullie zijn de meest volwassen groep van de chiro (normaal toch " ) 
-Jullie mogen als laatste opblijven op kamp 
-samen met de leiding activiteiten doen 
- we kunnen samen eens gaan feesten 
-leuke filmavonden 
-Waarschijnlijk het niceste weekend dat jullie ooit al hebben gehad 
-en nog zoveel meer... 
 
Wij gaan proberen jullie een fantastisch jaar te bezorgen. Wij kijken er alvast echt 
naar uit, hopelijk julie ook! 
 
Xoxo 

 
Ine, Hendrik en GuillianWOOOOOOOOOOOHOOOOOO!!!

Aspi’s



Ribbels Tito’s

Keti’s

Aspi’s

Arne Lammens
GSM: 0492 69 83 92

Tiffany Pot
GSM: 0495 69 06 81

Timo Anteunis
GSM: 0495 31 02 79

Lemonie Champagne
GSM: 0491 71 23 45

Tessa Vanherck
GSM: 0471 85 29 73

Louise Lacante
GSM: 0479 88 51 85

Silke
GSM: 0494 89 22 86

Maxim
GSM: 0479 74 41 74

Anse Lambeets
GSM: 0491 52 08 55

Eva Juwé
GSM: 0479 07 91 00

Magali Hendrix
GSM: 0497 88 21 45

Thomas Motmans
GSM: 0475 59 69 73

Arno Ghijsens
GSM: 0498 66 87 40

Hendrik Jeuris
GSM: 0491 06 91 77

Guillian Thijs
GSM: 0493 76 84 85

Ine Claes
GSM: 0479 67 71 93

Speelclub

Sofie Vanderlinden
GSM: 0479 62 81 12

Karlien Hermans
GSM: 0471 13 66 02

Nele Neckebroeck
GSM:0471 35 69 14

Rakwi’s

Sofie Leenen
GSM: 0474 48 52 00

Vic Matthijs
GSM: 0496 11 01 85

Stiene Nickmans
GSM: 0476 02 27 29


