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AFDELINGEN 
 
Omdat meer volk altijd beter is, besloten we enkele jaren terug de jongste groepen samen te 
gooien. Op deze manier krijgen we grotere groepen, wat het voor ons makkelijker maakt om 
een echt degelijk programma in elkaar te steken. We zijn geen bijster grote Chiro en 
trachten op deze manier ons ‘tekort’ een beetje op te vangen.  
 
Hier nog eens een overzicht van alle groepen: 
 
Sloebers   6 (vanaf het 1ste leerjaar) tot 9 jaar             2011 – 2013  
Rakkers    9 tot 12 jaar     2008 – 2010  
Toppers   12 tot 14 jaar     2006 – 2007  
Kerels    14 tot 16 jaar     2004 – 2005  
Aspiranten  16 tot 18 jaar     2002 – 2003  
 
UNIFORM 
 
Doorheen het jaar: 
Het uniform is verplicht voor alle leiding en leden van onze Chiro. 
Het bestaat uit een Sloratokels T-shirt, een Chirobroek en een Chirohemd of Chirotrui. 
 
Een nieuw T-shirt kan u op zondag voor de prijs van 8 euro kopen bij iemand van de leiding. 
Voor een nieuwe Chirobroek en het Chirohemd kan u terecht in de Chirowinkel ‘De Banier’ 
(Kipdorp 30, 2000 Antwerpen). 
 
De sloebers en rakkers mogen vanaf de herfstvakantie tot en met de krokusvakantie een 
lange broek aantrekken om zo de lagere temperaturen te trotseren. 
 
Extra voor op kamp: 
Op de voorlaatste dag van het kamp is het de traditie dat we een kampvuur houden, maar 
voor we dit aansteken is er ook nog het meditatief. Omdat dit een plechtige gebeurtenis is, 
vragen wij om ook een Chirohemd aan te kopen. Je kan deze kopen in de Banier of bij de 
THUS-kast. 
 
THUS (TWEEDE HANDS UNIFORMEN SHOP) 
 
Thus is de benaming voor onze 2de handsshop. Elke Chirobroek en elk Chirohemd dat aan 
de Chiro wordt geschonken kan aan de zeer democratische prijs van 5 euro gekocht worden. 
De Chirosweaters en T-shirts aan 3 euro. 
Wij waarschuwen wel dat de THUS-shop geen groot aanbod heeft. Uiteraard kan u altijd 
eerst komen kijken of uw zoon zijn maat aanwezig is. 
 
LIDGELD 
 
Het lidgeld voor een Chirojaar bedraagt € 30,- euro. Met dit lidgeld wordt er onder andere 
een verzekering afgesloten bij Chiro Nationaal en wordt er spelmateriaal aangekocht voor op 
zondag. BE 32 7785 9449 8002 (lidgeld+naam+afdeling)



FOTO’S CHIROACTIVITEITEN  
 
Doorheen het jaar worden er foto’s genomen van de Chiroactiviteiten zoals: De eerste 
Chirozondag, Sinterklaas, weekends, kamp enzovoort. Deze foto’s willen we graag delen met 
leden en ouders. In de meeste gevallen zetten we de foto’s online via de website of 
facebookpagina.  
 
In een wereld waarin internet een steeds grotere rol gaat spelen, willen we sommige foto’s 
ook gebruiken voor werving, promo, naambekendheid,… door ze te plaatsen op sociale 
media zoals Facebook en Instagram. 
 
Wanneer uw zoon ingeschreven is, geeft u automatisch toestemming om foto's waar hij 
opstaat op Facebook en de site te zetten. Wil u dat toch liever niet? Geen probleem! Geef 
ons een seintje en we houden er rekening mee  
 
Voor meer vragen kan u altijd terecht bij de (groeps)leiding. Alvast bedankt voor uw 
medewerking.  
 
VERZEKERING 
 
Graag geven we u hier nog een korte toelichting bij de hieronder vermelde verzekeringen. 
 

1. Ongevalverzekering 
 
De definitie van een ongeval bevat twee elementen. Ten eerste moet er sprake zijn van 
een ‘plotse gebeurtenis’. Een val is bijvoorbeeld een ongeval. Een lang aanslepende 
ziekte, die op bivak naar boven komt, is dat niet. Ten tweede moet die plotse  
gebeurtenis leiden tot een ‘aantasting van de lichamelijke gaafheid’: een gebroken 
been, een snijwonde, … Soms is het moeilijk uit te maken of iets een plotse gebeurtenis 
is of niet. De volgende situaties zijn in ieder geval wel een plotse gebeurtenis: 

● insectenbeten 
● voedselvergiftiging op bivak 
● als je bevangen wordt door giftige gassen 
● als je verdrinkt 
● als je iemand die een ongeval heeft, wil redden 

 
2. Burgerlijke aansprakelijkheid 
 
De Chiroverzekering geldt ten volle voor organisatie en toezichtsfouten van leiding. De 
kosten die zo’n fout meebrengt, worden dus terugbetaald. In alle andere gevallen wordt 
de burgerlijke aansprakelijkheid in de eerste plaats verzekerd door de familiale 
verzekering. Met andere woorden: als een Chirolid onbedoeld schade toebrengt en via 
de familiale polis verzekerd is, zal het dus die laatste zijn die de kosten terugbetaalt. Als 
er geen familiale verzekering is, dan springt de Chiroverzekering bij, volgens dezelfde 
voorwaarden als die familiale verzekering: d.w.z. met een franchise (een bedrag dat 
sowieso door de verzekerde betaald moet worden) van + € 230,-. 
 

Voor meer informatie omtrent verzekeringen kan u surfen naar www.Chiro.be  



SNOEPVERKOOP  
 
Zondag 13 oktober 2019 is het onze jaarlijkse snoepverkoop. Dit jaar word het onze 20ste 
editie. Heel de dag gaan we met alle leden aan elke deur in Merksem bellen om zo snoep te 
verkopen. Hiermee kunnen we de kosten van het Chirojaar betalen. We verwachten dus 
iedereen om mee te helpen. Ook roepen we alle leden weer op om al heel veel snoep in de 
voorverkoop te verkopen. Doe goed je best en wie weet mag je met je afdeling wel op stap! 
Per afdeling is er ook een prijs voor de beste verkoper. 
 
WERVING 
 
Belangrijk voor een Chiro is om veel leden te hebben daarom dat we actief aandacht 
besteden aan werving. Maar we hebben jullie hulp daarvoor nodig! Ken je iemand die zich 
elke zondag verveelt en wel eens wilt weten wat Chiro is, nodig hem dan zeker eens uit om 
onze Chiro te proberen. Wij laten ook enkele flyers achter die je kan uitdelen.  

 
KAMP EN WEEKENDS 
 
De hoogtepunten van een Chirojaar zijn zonder twijfel de (gezamenlijke) weekends en het 
kamp. Om een wederkerende jaarlijkse vraag te voorkomen, zouden wij graag even duidelijk 
zijn omtrent later aankomen en vroeger vertrekken. 
 
Je schrijft je in voor een volledig weekend of kamp en bent met andere woorden gedurende 
het hele weekend/kamp aanwezig. Je kan niet later aankomen, noch vroeger vertrekken. 
Enkel voor kinderen die omwille van een schoolactiviteit pas later zouden kunnen komen en 
voor hoogst uitzonderlijke privésituaties zijn we bereid om een uitzondering te maken. In alle 
andere gevallen zullen wij verwijzen naar deze tekst in het boekje en naar de reeds bepaalde 
data op de laatste pagina.



LEIDINGSPLOEG 2019 – 2020 
 

Op de site kan u de telefoonnummers en e-mailadressen van de afdelingsleiding, de 
groepsleider en het volwassen team terugvinden. Wil u één van hen spreken, aarzel dan niet 
om contact op te nemen!  
 
Belangrijk: We willen u ook vragen de leiding te verwittigen als uw zoon een keer niet naar 
de Chiro kan komen; zo kan een programma eventueel aangepast worden en moet er niet 
onnodig op iemand gewacht worden. 
 
SLOEBERS 
 
Yari Verhelst 
0487/18 81 50 
yari.verhelst@hotmail.com 

 Maxim Van Spaendonck 
0497/17 23 28 
maxim.vanspaendonck@gmail.com 

 
RAKKERS 
 
 Wannes de Ruyter 
0477/09 68 97 
wannes.de.ruyter@gmail.com 

Olivier Verbunt 
0491/92 94 90 
verbuntoli@gmail.com 

 
TOPPERS 
 
Quinten de Ruyter 
0476/09 79 80 
quinten.de.ruyter@gmail.com 

 Stien Van Doorslaer 
0473/46 98 45 
stienvando@gmail.com 

 
KERELS 
 
Sam Pallemans 
0476/80 56 76 
Sampallemans2000@gmail.com 

 

 
ASPIRANTEN 
 
Justin Claes 
0471/86 46 36 
justinclaes.ski@gmail.com 

Ruben Messiaen 
0470/26 32 10 
rubenmessiaen0@gmail.com 

 
GROEPSLEIDING 
Wannes de Ruyter 
0477/09 68 97 
wannes.de.ruyter@gmail.com 

 

 
VOLWASSEN TEAM 
Joris Spruyt 
Lambrechtshoekenlaan 79/2 
2170 Merksem 
0494/59 05 86 
joris.spruyt@gmail.com  

Jurgen Delissen 
Houthulststraat 127  
2170 Merksem 
0476/ 30 54 10 
Jurgen.delissen@gmail.com  



PLANNING 2019 - 2020 
 
De algemene jaarplanning kan u hieronder terugvinden. Het betreft de zondagen waarop er 
iets speciaals gepland is of waarvan de uren en activiteiten afwijken van de normale 
programma’s. Meer specifieke info kan u ten gepaste tijde lezen in de flits of op de 
Chirowebsite. 
 
Opgelet: Door onvoorziene omstandigheden kan deze planning nog veranderen. Hou 
daarom ook nog de flits en de site in het oog. 
 
2019 
 

Zondag 8 september 1ste zondag 

Zaterdag 27 + zondag 28 september Cluysekermis: geen Chiro 

Zondag 13 oktober Snoepverkoop (10u) 

Vrijdag 18 oktober  Dag van de jeugdbeweging 

Zondag 20 oktober 1e leidingsweekend: geen Chiro 

Zondag 10 november vriendjesdag 

Zondag 24 november Christus koning 

Zondag 1 december Sinterklaas 

Zondag 29 december Geen Chiro 

 
2020 
 

Vrijdag 21 tem zondag 23 februari Groepsweekend 

Zondag 12 april Pasen: geen Chiro 

Zondag 28 juni Laatste zondag 

Zondag 21 juli tem woensdag 31 juli 
(24 juli – 31 juli voor Sloebers) 

 
Kamp 

 


