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ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN DE 
LEIDING & VB’S! 

	
Iedereen	woont	in	Merksem,	tenzij	anders	vermeld.	
Alle	leiding	is	ook	te	bereiken	op:		voornaam.chirosus@gmail.com	
De	vb’s	op:	vb.chirosus@gmail.com	

Speelclub	
Désirée	Wagenaar	 Pastoor	 Campensstraat	

12	
0494/72.77.15	

	
Tika’s	
	
Vicky	Bollens	

	
Moeshofstraat	23		
2960	Sint-Job	

	
0491/03.20.80	

	
Tippers	
Ilke	Van	den	Broeck	 Hooimate	4	 0476/07.50.08	
Nele	De	Paepe	 Van	Aertselaerstraat	34	 0474/63.32.36	

	
Tiptiens	
Maxime	Minsen	 Sint	Lutgardisstraat	9	 0470/86.98.51	

	
Groepsleiding		
Désirée	Wagenaar	en	Maxime	Minsen	
	
Vb’s	(volwassen	begeleiding)	
Ann	Roes	&	Wim	Traets	 Meereigen	213	 Wim:	0497/66.22.52	

Ann:	0496/33.40.62	
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VOORWOORD 

	
	
	
	
	

Wat	je	ied're	zondagmiddag,	
in	de	groep	probeert,	

dat	krijg	je	elders	in	de	week	
niet	zomaar	afgeleerd.	

De	vriendschap,	de	verbondenheid,	
da's	iets	om	door	te	geven,	

want	daar	is	't	immers	om	te	doen,	
om	Chiro	te	beleven.	

	 	



4	
	

CHIRO,WAAR STAAN WE VOOR?   
	
Chiro	 is	meer	 dan	 een	wekelijkse	 zondagnamiddag.	 	 Voor	 ons	 is	 het	
een	manier	van	leven.				
	
We	vatten	onze	Chirodroom	samen	in	drie	waarden:		
“Gaarne	zien,	rechtvaardigheid	en	innerlijkheid.”	
	
Ieder	van	ons	verdient	het	om	graag	gezien	te	worden.	Pas	als	je	graag	
gezien	 wordt,	 kan	 je	 je	 talenten	 en	mogelijkheden	 ontplooien.	 Deze	
kansen	 willen	 wij	 in	 de	 Chiro	 zeker	 bieden!	 Met	 de	 waarde	
innerlijkheid	gaan	we	in	tegen	oppervlakkig	leven	en	consumeren.	We	
maken	bewuste	en	doordachte	keuzes	en	durven	nadenken	over	wat	
ons	beweegt	om	Chiro	 te	maken.	 	Dat	 stilstaan,	maakt	 ons	 sterk	om	
onze	 dromen	 concreet	 te	 maken.	 We	 komen	 op	 voor	 een	
rechtvaardige	samenleving	waar	aan	iedereen	eerlijke	kansen	worden	
geboden.	 	 Zolang	 dit	 niet	 kan	 en	 er	 mensen	 uitgesloten	 worden,	
komen	we	als	Chiro	op	voor	hen	die	uit	de	boot	dreigen	te	vallen.			
	
Op	een	speelse	en	actieve	manier	zoeken	wij	samen	met	kinderen	en	
jongeren	hoe	wij		dit	kunnen	realiseren.	Elke	week	weer	beleven	we	dit	
gevoel	 in	 ontelbare	 kleine	 dingen	die	 van	 een	 gewone	 spelnamiddag	
een	echte	Chirozondag	maken.			
	
Het	 hoogtepunt	 van	 het	 jaar	 is	 ongetwijfeld	 het	 kamp	 dat	
georganiseerd	wordt	tijdens	de	grote	vakantie.				
	
Zo'n	 kamp	 vraagt	 immens	 veel	 voorbereiding	 van	 de	 leidingploeg,	
maar	ook	van	de	verschillende	afdelingen.	 	Er	wordt	11	dagen	samen	
geleefd,	 gewerkt,	 gelachen,	 gebabbeld,	 op-	 en	 afgebouwd,	 af	 en	 toe	
ook	 wel	 eens	 ruzie	 gemaakt,	 maar	 ook	 weer	 bijgelegd.	 	 Kortom,	 er	
wordt	11	dagen	aan	een	grote	Chirodroom	gebouwd!			
	



5	
	

Om	hun	opdracht	enthousiast	te	vervullen,	wordt	de	leiding	op	allerlei	
manieren	ondersteund.	Wekelijks	is	er	de	leidingskring,	waar	naast	het	
maken	 van	 afspraken	 ook	 inhoudelijk	 wordt	 gediscussieerd.	
Maandelijks	krijgen	zij	een	dubbelpunt,	'het	leidingsblad'.			
	
De	 leidingploeg	 komt	 meermaals	 in	 contact	 met	 mensen	 uit	 andere	
Chiro's	 via	 het	 gewest	 (een	 19-tal	 groepen),	 of	 via	 het	 verbond	
(verschillende	 gewesten	 samen).	 Verder	 kan	 de	 leiding	 zich	 laten	
onderdompelen	in	het	Chiroblad	of	op	één	van	de	tientallen	cursussen	
die	er	worden	georganiseerd.	
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CHIRO SUS, WIE ZIJN WIJ EIGENLIJK?   
	
Wij	 zijn	 Chiro	 Sus,	 we	 behoren	 tot	 het	 gewest	 ‘ZIP’,	 tot	 verbond	
Antwerpen	en	tot	Chirojeugd	Vlaanderen	V.Z.W.		
Chiro	Sus	 is	ontstaan	bij	het	opstarten	van	de	verschillende	Chiro's	 in	
Vlaanderen,	 zo	 zijn	we	één	van	de	oudste	Chiro's.	We	vierden	op	24	
juni	2017	zelfs	ons	110-jarig	bestaan.	
	
Al	 jaren	zijn	we	een	échte	meisjeschiro.	We	hebben	geen	mannelijke	
tegenhanger	 zoals	 andere	Chiro’s	 vaker	wel	 hebben.	Dit	maakt	Chiro	
Sus	 uniek!	 	Wij	 hebben	 ervoor	 gekozen	 om	 verder	 te	 bestaan	 als	 dé	
meisjeschiro	 van	Merksem.	 Iedere	 zondag	 staat	 er	 een	 enthousiaste	
leidingploeg	klaar	die	voor	een	onvergetelijke	Chirozondag	zorgt!		
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DE LEIDING EN VB’S   
	
De	 leiding	 zorgt	 ervoor	 dat	 jouw	 dochter(s)	 elke	 week	 een	
onvergetelijke	 zondag	 beleeft	 door	 een	 wekelijkse	 inzet	 met	
vergadering	op	vrijdag	en	het	voorbereiden	van	elke	zondagactiviteit.				
	
Is	er	iets	niet	duidelijk,	heb	je	vragen,	wil	je	gewoon	even	nader	kennis	
maken?		Spreek	de	leiding	vóór	of	na	de	Chiro	aan	of	neem	thuis	met	
hen	contact	op.				
	
Verder	is	er	ook	nog	de	groepsleiding	die	de	leidingswerking	in	goede	
banen	 leiden,	 dit	 Chirojaar	 kan	 je	 steeds	 Désirée	 of	 Maxime	
contacteren	bij	eventuele	vragen	of	opmerkingen.		
	
De	 V.B.’s	 (volwassen	 begeleiding)	 staan	 de	 leiding	met	 raad	 en	 daad	
bij.		Ook	bij	hen	kan	je	altijd	met	vragen	terecht!			
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LEIDING 2017 – 2018 
 
SPEELCLUB 
	

 
	
	
TIKA’S 
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TIPPERS 
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TIPTIENS
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VB’S 2017- 2018 
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DE AFDELINGEN 
SPEELCLUB 
	
De	 speelclub,	 met	 hun	 gele	 kentekens,	
trekken	 ze	 iedere	 zondag	 vol	 enthousiasme	
naar	de	chiro.	Ze	bruisen	van	de	energie	en	
zitten	 boordevol	 fantasie.	 Een	 wereld	
bevolkt	 met	 dappere	 ridders,	 moedige	
jonkvrouwen,	 geheimzinnige	 magiërs	 en	
angstaanjagende	draken	kent	voor	hen	geen	
geheimen.	 Tochten,	 pleinspelen,	 knutselen,	
het	 hoort	 er	 allemaal	 bij.	 Iedereen	 van	 het	
eerste	 tot	 en	 met	 het	 vierde	 leerjaar	 is	
welkom	bij	de	speelclub.	
	
	
TIKA’S	

	
De	tika’s	zijn	een	samenvoeging	van	de	
laatste	twee	jaar	kwik	en	het	eerst	jaar	
tipper.	Ze	zien	alles	door	een	roze	bril	
en	 hangen	 samen	met	 hun	 leiding	 de	
aap	 uit,	 maar	 maken	 ook	 tijd	 om	 te	
chillen.	 Ze	 ravotten	 zich	 te	 pletter,	
trekken	eropuit	met	de	 fiets	 en	 lopen	
zich	 de	 ziel	 uit	 het	 lijf	 bij	 een	
supergroot	bosspel.	Soms	maken	ze	de	
gekste	 creaturen	 in	 klei	 en	 verkleden	
ze	 zich	 in	monsters	 en	 draken.	 Regen	
en	 wind	 houden	 hen	 niet	 tegen	 om	
buiten	 te	 ravotten.	 Iedereen	 van	 het	
vijfde	 leerjaar	 tot	 en	 met	 het	 eerste	
middelbaar	is	welkom	bij	de	Tika’s.	
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TIPPERS 

"Vandaag	 is	 rood	 de	 kleur	 van	
jouw	 lippen.	 Vandaag	 is	 rood	
wat	rood	hoort	te	zijn.”		
De	 hele	 chiro	mag	 dit	 lied	 dan	
wel	 meebrullen,	 in	 de	 chiro	 is	
rood	 de	 kleur	 van	 de	 tippers.	
Nog	 maar	 net	 de	 kwikken	
ontgroeit,	 ontpoppen	 ze	 zich	
tot	 een	 stoere	 vriendenbende.	
Op	 kamp	 slapen	 ze	 niet	 meer	 binnen,	 maar	 gezellig	 in	 tenten.	
Stadsspelen,	durftochten,	nachtspelen	en	fietstochten	behoren	tot	het	
repertoire	van	een	goede	tippergroep.	Al	moet	er	ook	voldoende	tijd	
gemaakt	worden	om	op	het	gemak	te	chillen.	Alle	stoere	grieten	van	
het	tweede	middelbaar	zijn	welkom	bij	de	tippers.	
	
TIPTIENS 
 
De	 tiptiens	 trekken	 op	
avontuur,	 doen	 een	
tweedaagse	tocht	in	de	natuur	
met	 de	 rugzak	of	 bouwen	 zelf	
een	 vlot	 om	 de	 rivier	 over	 te	
steken.	 Ze	 beulen	 zich	 af	 in	
een	 zelfverzonnen	 sport,	 of	
zetten	 hun	 lokaal	 volledig	 op	
z’n	 kop	 om	 het	 een	 nieuwe	
look	 te	 geven.	 Tijdens	 het	
vieruurtje	 tonen	 ze	 de	
nieuwste	danspasjes	 op	 een	 minifuif	 voor	 maxipret.		 Zotte	 stoere	
grieten	die	in	het	derde	of	het	vierde	middelbaar	zitten,	zijn	welkom	bij	
de	tiptiens.	
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HOE ZIET ONS CHIROJAAR ER UIT?   	
	
3	september	2017	–	start:	
We	 starten	het	Chirojaar	 op	4	 september.	 	Deze	dag	 gaan	 alle	 leden	
over	naar	hun	nieuwe	groep	en	komen	ze	te	weten	wie	hun	leiding	is	
voor	het	komende	jaar.		Hierna	start	ons	werkjaar.					
	
30	september	2017	–	Cocktailavond:	
Dit	 jaar	houden	we	onze	Cocktailavond	 in	 september.	Met	wat	geluk	
kunnen	we	nog	genieten	 van	een	 zwoele	nazomer!	Kom	gezellig	 een	
cocktail	drinken	in	onze	Chirotuin.	Er	zijn	ook	alcoholvrije	cocktails	en	
frisdrank.	
	
Vrijdag	17,	zaterdag	18	en	zondag	19	november	2017	–	
mandarijntjesverkoop:	
Vrijdag	17	november	worden	alle	mandarijntjes	ingepakt	in	de	chiro	en	
is	 	 alle	 hulp	 zeker	welkom.	 	Op	 zaterdag	18	en	 zondag	19	november	
gaan	we,	 op	 een	 ludieke	manier,	mandarijntjes	 verkopen.	 	 De	 leden	
worden	zaterdagmorgen	in	de	Chiro	verwacht.	Van	daaruit	vertrekken	
we	in	groepjes	om	in	Merksem	mandarijntjes	te	verkopen.	
We	 verkopen	 deze	 lekkere	mandarijntjes	 zodat	 we	 een	 beetje	meer	
geld	hebben	om	spelmateriaal	te	kopen,	de	lokalen	in	orde	te	houden,	
de	rekeningen	te	betalen,	de	kampprijs	‘te	drukken’…	
	
26	november	2017	–		Christus	Koning:	
Deze	 dag	 is	 het	 Christus	 Koning,	we	 vieren	deze	mooie	 dag	met	 een	
leuke	 en	 aangename	 viering.	 Kom	 zeker	 naar	 de	 Chiro,	 want	 we	
beloven	 dat	 het	 vast	 en	 zeker	 super	 leuk	 zal	 zijn!	
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december,maart	en	juni	–	examenperiode:		
In	december,	maart	en	juni	is	het	voor	de	oudste	groepen,	de	tika’s,	de	
tippers	en	de	tiptiens,	Chiro	van	17.30u	tot	19.30u	zodat	zij	 in	de	dag	
nog	 goed	 kunnen	 studeren	 en	 	 zich	 ’s	 avonds	 toch	 eventjes	 kunnen	
ontspannen.			
	
29	april	2018	–	K-dag:	
K-dag	of	ook	wel	de	kampdag	genoemd.	 	We	spelen	er	op	los,	zingen	
de	longen	uit	ons	lijf	en	doen	gewoon	een	hele	dag	alsof	we	op	kamp	
zijn.	 	 Op	 deze	 manier	 kunnen	 de	 leden	 die	 nog	 niet	 weten	 wat	 ‘op	
kamp	gaan’	 juist	betekent,	kennis	maken	met	wat	we	de	hele	dag	op	
kamp	doen.	
	
1	mei	2018	–	Scherpenheuvel:	
Deze	 dag	 zullen	 we,	 samen	 met	 de	 Merksemse	 scouts,	 onze	 benen	
goed	 insmeren	en	op	 tocht	gaan	naar	Scherpenheuvel.	 	 Elke	afdeling	
heeft	haar	eigen	afstand.	De	speelclubbers	wandelen	10	km,	de	tika’s	
20	km,	de	tippers	30	km	en	de	tiptiens	41	km.	
	
zondag	22	april	2018	–	frietjesavond:	
Op	zondag	22	april,	na	de	chirozondag,	organiseren	we	onze	jaarlijkse	
frietjesavond.		
	
Alle	andere	Chirozondagen:		
In	de	‘flits’,	ons	maandboekje,	kan	je	telkens	lezen	wat	er	per	maand	te	
beleven	 valt	 voor	 elke	 leeftijdsgroep	 en	 dat	 is	 héél	wat!	 Verrassend,	
verfrissend,	 soms	vermoeiend,	actief,	 soms	al	eens	wat	passief,	maar	
vooral	altijd	even	leuk!				
	
Tijdens	het	jaar	gaat	elke	afdeling	wel	eens	op	weekend.		
Een	mini-kampje,	zeg	maar.		Van	vrijdag	tot	zondag	genieten	van	echte	
Chiromomenten.	 	 	 Meer	 informatie	 ontvang	 je	 per	 afdeling	 van	 de	
leiding.	
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Geen	Chiro	in	de	grote	vakantie,	wel	een	kamp!	
In	juli	en	augustus	houden	we	geen	Chiro.		Wel	gaan	we	steeds	de	
eerste	elf	dagen	van	augustus	op	kamp.	Houd	dus	zeker	1	tot	11	
augustus	vrij	in	jullie	agenda!	

 

 

 

 

 

 

INSCHRIJVINGEN	

Nieuwe	 leden	 mogen	 gewoon	 naar	 de	 Chiro	 komen	 op	 zondag.	 	 Zij	
geven	 dan	 aan	 de	 leiding	 hun	 gegevens	 door.	 Alle	 nieuwe	 leden	
kunnen	 drie	 keer	 de	 sfeer	 opsnuiven	 alvorens	 ze	 lidgeld	 moeten	
betalen	(Dit	is	ook	nodig	om	de	nodige	verzekering	af	te	sluiten)			
De	leiding	van	de	afdeling	komt	thuis	even	op	huisbezoek	om	kennis	te	
maken	en	praktische	zaken	uit	te	leggen.						
	
Bij	de	leden	die	vorig	jaar	reeds	lid	waren,	gebeuren	de	huisbezoeken	
al	 in	 het	 begin	 van	 het	 Chirojaar.	 De	 leiding	 van	 de	 afdeling	 van	 uw	
dochter	komt	dan	even	bij	uw	thuis	langs	om	de	inschrijvingen	in	orde	
te	maken.			
Dit	is	tevens	een	prima	gelegenheid	om	even	kennis	te	maken	met	de	
nieuwe	leiding	en	eventueel	vragen	te	stellen.			
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LIDGELD	
	
Het	 lidgeld	 bedraagt	 €35	 en	 wordt	 gestort	 op	 rekeningnummer		
789	–	5105211	–	22.										
In	het	lidgeld	is	inbegrepen:		
• de	ongevallenverzekering			
• aansluiting	bij	Chirojeugd	Vlaanderen	V.Z.W.		
• onze	werkingskosten	(knutsel-	en	spelmateriaal...)		
	
Een	aantal	ziekenfondsen	betalen	een	deel	van	het	lidgeld	terug.	Breng	
hiervoor	 gerust	 de	 formulieren	 binnen	 bij	 de	 leiding.	 Ook	 een	
gedeeltelijke	 terugbetaling	 van	 het	 kampgeld	 via	 het	 ziekenfonds	 is	
mogelijk.	 Bij	 vragen,	 spreek	 gerust	 de	 leiding	 aan,	 zij	 helpen	 u	 graag	
verder.	
	
	
MEDISCHE FICHES 
	
In	het	begin	van	het	jaar	ontvangt	u	een	medische	fiche.	Gelieve	deze	
zo	correct	mogelijk	 in	te	vullen.	De	informatie	kan	zeer	belangrijk	zijn	
bij	mogelijke	ongevallen	tijdens	de	activiteiten.		
	
Mogelijk	 hebben	 wij	 ook	 informatie	 nodig	 i.v.m.	 medicatie,	
slaapgewoonte,	 inentingen…	De	 fiches	worden	 ook	meegenomen	 op	
kamp.		Bezorg	ze	zo	snel	mogelijk	terug	aan	de	leiding.			
	
Indien	 er	 voor	 het	 kamp	 nog	wijzigingen	 gebeuren	 dan	 kunnen	 deze	
vlak	 voor	 het	 kamp	 nog	 doorgegeven	 worden.	 De	 medische	 fiches	
worden	 bijgehouden	 door	 de	 leiding.	 Deze	 worden	 elk	 jaar	 mee	 op	
huisbezoek	genomen	en	worden	dan	gecontroleerd.	 Zijn	er	 gegevens	
die	aangepast	moeten	worden,	kan	dit	ineens	gebeuren.	
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ZONDAGEN 
	
De	speelclub	en	tika’s	hebben	Chiro	van	14u	tot	17.30u.	De	tippers	en	
tiptiens	blijven	wat	langer	in	de	Chiro	en	hebben	‘avondchiro’	tot	19u.	
Zij	hebben	dus	elke	zondag	van	14u	tot	19u	Chiro.	Voor	de	Tika’s	is	het	
één	keer	in	de	maand	avondchiro.	Zij	hebben	dus	alle	zondagen	Chiro	
van	14u	tot	17u30	behalve	de	eerste	zondag	van	de	maand,	dan	is	het	
tot	19u.	
	
De	Chiro	begint	 steeds	om	14u.	Probeer	 steeds	op	 tijd	 te	 komen!	Te	
laat	komen	is	niet	leuk	voor	jezelf	en	de	anderen!				
De	 leiding	 is	voor	14u	aanwezig	 in	het	 lokaal.	Vanaf	13.45u	kan	 je	bij	
hen	terecht	voor	vragen.				
	
We	verwachten	de	leden	ten	vroegste	om	13.45u	omdat	de	leiding	dan	
pas	aanwezig	is	op	de	speelkoer.	Het	is	dan	ook	pas	vanaf	dan	dat	uw	
kind	verzekerd	 is.	Het	 is	daarom	belangrijk	dat	uw	kind	niet	 té	vroeg	
naar	de	Chiro	komt.	
Ook	onderweg	kan	je	kind	niet	verzekerd	zijn	als	het	te	vroeg	naar	de	
Chiro	komt.			
	
En	 omdat	 wachten	 niet	 leuk	 is,	 verwachten	 we	 dus	 iedereen	 tussen	
13.45u	en	14u	in	de	Chiro	voor	een	leuke	spelnamiddag.	(tenzij	anders	
vermeld	in	de	flits	natuurlijk)	
	
Kan	 je	eens	niet	aanwezig	zijn	op	een	 leuke	zondagmiddag?	Via	mail,	
een	telefoontje,	een	snel	sms’je	of	gewoon	een	zondag	voordien,	kan	
je	meedelen	dat	je	eens	een	keertje	niet	kan	komen.		
Dit	 is	 belangrijker	 dan	 je	 denkt.	 De	 leiding	 buigt	 immers,	 elke	 week	
weer,	 het	 hoofd	 om	 toffe	 spelen	 te	 verzinnen.	 Het	 juiste	 aantal	
kinderen	weten	is	daarbij	een	zekere	‘must’.	
	
	



19	
	

DE FLITS 
	
Elke	maand	verschijnt	‘de	flits’.			
Het	 is	 ons	 maandelijks	 boekje	 waarin	 je	 erg	 veel	 kan	 lezen.	 Elke	
afdeling	 heeft	 zijn	 afdelingsnieuws	 en	 maandprogramma	 met	
eventueel	aangepaste	uren.		
	
Verder	 kan	 je	 hierin	 alles	 lezen	wat	met	 onze	 Chiro	 te	maken	 heeft.	
Alle	 aankondigingen	 van	 groepsactiviteiten,	 verjaardagen,	 wist-je-
datjes,	mee	te	nemen	materiaal	en	nog	veel	meer.	
	
We	vinden	het	heel	belangrijk	dat	kinderen	én	ouders	onze	flits	lezen.	
Er	 steekt	 immers	 veel	 tijd	 en	 energie	 in	 en	 iemand	die	 de	 flits	 leest,	
komt	zelden	voor	onaangename	verrassingen	te	staan.			
	
Iedereen	krijgt	een	flits	en	dit	iedere	laatste	zondag	van	de	maand	dat	
het	Chiro	is.		
Mogelijk	 was	 je	 er	 niet	 die	 zondag	 of	 liep	 er	 even	 iets	 mis	 met	 de	
verdeling	van	de	flits…	Dan	kan	je	altijd	de	nodige	informatie	lezen	op	
onze	site.			(www.chirosus.be)	
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UNIFORM 
	
Als	 leiding	 van	 een	 	 Chirogroep	 zijn	wij	 er	 trots	 op	om	het	 nationale	
Chiro	uniform	te	mogen	dragen.			
	
Ook	van	de	leden	verwachten	wij	dat	ze	op	zondag	in	uniform	naar	de	
activiteiten	komen.	Nieuwe	leden	zorgen	ervoor	dat	ze,	ten	laatste,	in	
uniform	naar	de	Chiro	kunnen	komen	vanaf	1	januari.		
Stap	je	later	in	het	Chiro-avontuur,	dan	heb	je	uiteraard	wel	wat	meer	
tijd.	Maar…	Hoe	sneller,	hoe	beter	en	leuker!!!			
	
Het	uniform	is	te	koop	in	de	Chirowinkel:	‘de	Banier’	
Kipdorp	30,	Antwerpen			
	
Wij	hebben	eigen	Chiro	T-shirts	en	truien	met	ons	logo	op.	Deze	kan	je	
bestellen	bij	de	 leiding.	Een	 trui	 kost	€23	en	een	T-shirt	€13.	Gelieve	
eerst	het	geld	over	te	schrijven	naar	onze	Chirorekening,	daarna	kan	je	
deze	komen	ophalen	in	de	Chiro.	
	
Als	 je	dochter	een	uniform	heeft	die	niet	meer	past,	dan	mag	je	hem	
altijd	aan	de	Chiro	schenken.	Wij	proberen	er	iemand	anders	blij	mee	
te	maken.			
	
Zoek	je	zelf	een	tweedehands-uniform,	kom	het	gerust	aan	ons	vragen.	
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HET TEAM 
	
Achter	Chiro	Sus	staat	een	grote	groep	mensen	die	ons	ondersteunen	
bij	 allerlei	 Chiro	 activiteiten	 zoals	 de	 frietjesavond,	 de	 cocktailavond,	
het	mandarijntjesweekend,	het	kamp….	en	het	mee	onderhouden	van	
onze	lokalen.		
	
Kortom	een	 grote	 groep	mensen	die	 ons	 helpen	waar	 nodig	 en	 voor	
onze	Chiro	dus	veel	betekenen!		
	
Wilt	u	ook	graag	deel	uit	maken	van	ons	team?		
Contacteer	dan	onze	teamvoorzitster	of	spreek	een	leidster	aan	die	u	
verder	zal	helpen.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
team	voorzitster:	Ellen	Van	Mechelen			
e-mailadres:	team@chirosus.be									
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JAARTHEMA:  
 

#IEDEREENCHIRONAUT  

Ruimte om te spelen!  
 
Chironaut, zn., mv.  (-en), m/v/x, Iemand die kan en 
durft spelen (1.) los van letterlijke en figuurlijke 
grenzen (2.) met een grote dosis fantasie en 
creativiteit. 
 
 
De ruimte heeft een vreemde aantrekkingskracht,. Het onbekende, het 
avontuurlijke, het oneindige… De plek waar alles kan, waar iedereen 
meer over wil weten, waar constant dingen ontdekt worden. 
Astronauten, buitenaards leven, planeten en kometen, vallende 
sterren, de Melkweg… Iedereen heeft op het kampvuur al eens vol 
bewondering naar boven liggen staren. Wat zou er daar allemaal 
gebeuren?  
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Visie achter jaarthema ‘Iedereen Chironaut’ 
 
Ruimte om in te spelen 
Om op ruimtereis te gaan, heeft elke Chironaut een basis nodig en de 
mogelijkheid om op te stijgen. Daarom willen we het belang van 
speelruimte in de verf zetten voor kinderen en leiding. 
Er is steeds minder plaats voor kinderen en jongeren in onze samenleving. 
Zij hebben nochtans een grote nood aan plaats om te wonen, om te 
spelen en rond te hangen, om zich te verplaatsen, enz. Iedereen is 
akkoord dat een kind moet kunnen spelen, maar het lijkt wel alsof het altijd 
moet in bossen en pleinen, ver van onze stille achtertuin. Chirogroepen 
maken zich steeds meer zorgen over de toekomst van hun lokalen, van 
hun speelbossen, van hun voetbalterreinen. En dat zou niet mogen. De 
Chirojongens en –meisjes moeten onbezorgd en ongestoord kunnen 
amuseren en experimenteren, zonder zich bezig te houden met regeltjes 
en afspraken. 
We willen streven naar een samenleving waar er meer aandacht is voor 
de speelruimte van kinderen en jongeren. 
  
Ruimte krijgen om te spelen 
Om een Chironaut te kunnen worden, moet je als kind raketten durven 
bouwen van kartonnen dozen en plannen kunnen smeden om naar de 
maan te vertrekken. Daarom willen we jongeren de ruimte geven om op 
een speelse manier te ontdekken, experimenteren en grenzen te 
verleggen. 
Verleg je grenzen, blijf niet bij het oude. We willen Chirojongens en -
meisjes stimuleren hun grenzen af te tasten en op avontuur te gaan naar 
het onbekende. Ga op zoek naar nieuwe spelletjes en activiteiten voor je 
leden en ga eens spelen of rondhangen op ongewone of onbekende 
plaatsen. Ontdek nieuwe methodieken voor de vergadering of verzin een 
compleet nieuw concept voor de jaarlijkse eetdag. 
We willen met het jaarthema het avontuur stimuleren en de fantasie 
prikkelen. We dagen iedereen uit om nieuwe ideeën te bedenken en uit te 
voeren, zo gek als ze maar kunnen bedenken. We leven in een 
beschermende maatschappij, waar jongeren soms niet mógen spelen. 
Maar we mogen niet vergeten dat spel een essentieel onderdeel is in de 
ontwikkeling van een kind. Het is oké om vuil en vermoeid terug te komen 
van een Chirozondag. De maatschappij streeft ook naar structuur en 
efficiëntie, maar spelen hoeft niet altijd een doel te hebben, in de Chiro is 
spelen het doel op zich. Kinderen en jongeren gaan naar de Chiro omdat 
het er plezant is. 



24	
	
	


