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Boekje september - oktober - november 

Grenzeloos chiro! 
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Algemene info 
‘Seg maar wat is dat eigenlijk, chiro?!’ 
 

We spelen en ravotten, zingen en springen met onze hechte vrienden in verschillende 

leeftijdsgroepen. Voor elke zondag werkt de leiding een spetterend programma uit. 

Sport en spel, we spelen muziek, we gaan op tocht in de natuur of we knutselen de 

zotste dingen.  

 

‘Waauw! En wanneer kunnen we dat dan doen?’ 

 

Elke zondag komen we samen om ons een hele namiddag tussen 14-17 uur te amuseren. 

In het boekje dat jullie krijgen staan de datums dat er uitzonderlijk geen chiro is.  

 

‘Bij welke groep hoor ik dan?’ 

  

Pinkels: 1ste leerjaar - 2de leerjaar  

Speelclub: 3de leerjaar - 4deleerjaar  

Rakwi’s: 5de leerjaar - 6de leerjaar    

Tito’s: 1ste middelbaar- 2de middelbaar  

Keti’s: 3de middelbaar 4de middelbaar  

Aspi’s: 5de middelbaar- 6de middelbaar  

 

‘Aahzo, en wa kost da grapken dan eigenlijk?’  

 

Onze Chiro beschikt over een gans gebouw vol mogelijk spelmateriaal. Omdat dit een 

gans jaar intensief gebruikt wordt, moeten er wel eens dingen vervangen worden. Een 

bal die door de takken in het bos platgeprikt wordt, kleurstiften die leeggetekend zijn, 

speelkaarten die scheuren, verfbussen die sneller dan het licht leegraken, …  

En omdat er bij sporten, spelen en ravotten af en toe eens een ongelukje kan gebeuren, 

worden alle leden natuurlijk verzekerd. Ook hiervoor wordt het lidgeld gebruikt. Het 

lidgeld bedraagt €30. Elke zondag brengen de kindjes 1 euro mee voor een drankje en een 

koekje of soms nog wat extra’s .  

 

‘Ja maar, dat is op zondag, moet ik dan ook in mijn zondagskleren komen??’  

 

Wij hebben het liefst dat de kinderen een uniform dragen zodat wij ze goed kunnen 

herkennen als we buiten ons terrein gaan. In de chirowinkel De Banier kunnen jullie zo 

een uniform kopen. Wijzelf verkopen ook truien aan 20 euro en T-shirts aan 7 euro.  

De banier Aalst: Molenstraat 65,9300 Aalst,+32 53-70 13 80  

 

‘Waar moet ik dan heen als ik nog vragen heb?’ 

 

Hoofdleiding:  

Elise De Rycke:  0471/55.53.00 

Wannes Ponnet: 0479/49.28.05 
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Woordje van de leiding 
 

 
Leven op het ritme van de wind en van de zon…zingen op de melodie van bos en beek en bron… 

Oei! jullie zijn hier al, sorry, wij zaten nog even met het bivaklied in ons hoofd. Is bij jullie het 
kamp ook nog niet helemaal verdwenen…? 

 
Gegroet, Chiro-Papegemmers! 

 
De zomer is nu bijna echt voorbij, school is opnieuw begonnen, gedaan met het mooie (en veel 
te warme) weer, de blaadjes worden bruin én! Chiro Papegem heeft de deuren weer geopend! 
Hoera! voor alle leden van jong tot oud en ook alle nieuwkomers begint er weer een gloednieuw 
Chirojaar! 
Welkom aan alle ‘oude’ en nieuwe leden! 
Met een Chirogroep die als maar groter wordt, verandert er ook wat binnen de leidingsploeg. 
Helaas hebben we deze zomer afscheid moeten nemen van twee topleiders Jasper en Seppe, 
maar niet getreurd want ons team werd versterkt met maar liefst vijf (5!) nieuwe leiding!  
Kobe, Bjarne, Elize, Lander en Bas. 
We staan dit jaar dus met z’n achttienen klaar om jullie elke week op te vangen. En het belooft 
zeker en vast een topjaar te worden met veel chiroactiviteiten en duizenden uren aan pret! 
In Het Boekske vind je al een voorproefje van wat je dit jaar kan verwachten en een heleboel 
andere informatie, lees het dus zeker goed door! 
Voor verdere info en last-minute nieuws kan je ons ook volgen op onze facebookpagina. 
Groetjes, knuffels en veel Chiroliefs van de hele leidingsploeg en onze Chiromama (VB) Anja! 
 

PS: voor een vlotte inschrijving kan je je nu ook online inschrijven 😉. 
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Info voor de ouders 
 
Wij zijn heel erg blij jullie te mogen verwelkomen bij Chiro Papegem. De coolste chiro van de 
hele wereld! Hieronder vinden jullie alle nuttige informatie.  
 
Dorst en honger? 
  
Voor de zéér democratische prijs van 1 euro krijgen jullie een drankje en een koek.   

 

Uniform?  

 
Een t-shirt en een trui van Chiro Papegem kunnen jullie iedere zondag in het chiroheem 
aankopen. Een t-shirt kost 7 euro, een trui 20 euro.  

Een chirobroek of –rok kunnen jullie halen in de chirowinkel, De Banier. Je vindt er eentje 
in de Molenstraat in Aalst. (Je kan daar ook truien en t-shirten kopen van Chiro Nationaal. 
De keuze is aan jullie…)  

 

Leiding?  
  

o De Pinkels (1ste en 2de leerjaar): Eleni  (0491/32.46.53), Wannes 
(0479/49.28.05) , Lander  (0471/89.01.21),  Maxime (0474/42.96.07)  
 

o De speelclubs (3de  en 4de  leerjaar): Elise (0471/55.53.00), Ine (0479/60.37.42) & 
Kobe (0472/68.17.86) 

 

o Rakwi’s (5de en 6de leerjaar): Flore (0471/10.57.51), Elize (0493/55.98.30), Thomas 
(0493/04.90.77) & Bas (0487335236) 

 

o Tito’s (1ste, 2de middelbaar): Ruben (0471/39.54.39), Astrid (0478/58.68.24) & 
Bjarne (0488/08.97.43) 

 

o Keti’s (3de en 4de middelbaar): Free  (0470/21.48.49)&  Davy (0489/65.47.18) 

 

o  Aspi’s (5e en 6de middelbaar): Charlotte (0470/82.17.95)&  Jules (0471/42.34.78) 

 

o  Volwassenbegeleidster: Anja Boelaert (0477/13.49.10) 
 

o  Hoofdleiding:  Wannes en Elise 
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Inschrijven?  

 
Inschrijven voor dit Chirojaar kan je nog tot eind oktober. Schrijf 30 euro over op het 
rekeningnummer: BE87 7785 9846 4894 op naam van Chiro Papegem (liefst zo snel 

mogelijk!), vul een formulier in en klaar!  

 

!!NIEUW!! 

 

Ook chiro Papegem gaat mee met zijn tijd en dus geven we ook vanaf dit jaar  de mogelijkheid om je ditgitaal 
in te schrijven via deze link, gemakkelijker kan niet!   

 

(https://forms.gle/fg4S1YMX8nYJJG1r7)  

 

Facebook?  

 
Vraag je je af wat wij zoal doen op zondag Chirokamp en andere activiteiten? Check dan onze 

Facebookpagina ‘Chiro Papegem’!  

 Er is ook een besloten groep waarop ouders vragen kunnen stellen en de leiding af en toe 
iets laat weten.  

 
Vragen?  
 
Aarzel dan niet om ons aan te spreken
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Belangrijk! 
       Kamp 

 

 
 

Dag van de jeugdbeweging 
 

 

 

Mosselslag 
 
 

 
  
 

Ik, mama/papa van…………………………………………………… Is specialist 
in het bereiden van een….................................... 

(af te geven aan de leiding) 

Voor……………………………………. Personen en zal dit doen voor de mosselslag op 16 en 17 

november. 
Mijn dessert breng ik zelf mee naar de zaal op zaterdag/zondag OF breng ik naar 

iemand van de leiding thuis. (schrap wat niet past

Ook volgend jaar gaan wij weer op kamp! Voor de ouders die al vlijtig hun 

vakantieplannen voor zomer 2020 willen maken, delen wij jullie mee dat 

chirokamp volgend jaar zal door gaan van 11 tot 21 juli in …. 

Allemaal opschrijven en meegaan is dus de boodschap! 

Vrijdag 18 oktober 

Ga die dag naar school, muziekschool, bakker, winkel,… In je uniform en laat zien dat je

(terecht) een fier lid bent van Chiro Papegem! 

Na schooltijd kan je even feesten in het park van Lede. Verdere info volgt nog! 

!!Pak zeker al zelf een beker mee naar het park!! 

Aanrader voor de oudsten onder jullie:

Traditiegetrouw wordt deze dag afgesloten door 

DE NACHT VAN DE JEUGDBEWEGING. 

Check de facebookpagina en be there, wij zullen er ook zijn! 

AANDACHT AANDACHT! 

Op zaterdag 16 (van 18u tot 22u) en zondag 17 (van 11u30 tot 15u) november 

gaat alweer onze mosselslag door in het St.-Janshof te Ottergem. 

Je kan er, rarara, mosselen komen eten (Volw. 20euro, Kind: 12euro), kip (Volw. 

12euro, Kind: 8euro), vol-au-vent (Volw. 14euro, Kind: 10euro) 

Aangezien de taarten, cakes, tiramisu’s en ander lekkers in de smaak vielen vorig jaar, willen wij 

opnieuw een warme oproep doen aan de bakkende mama’s en papa’s onder jullie. 

Wie bezorgt ons een heerlijk dessertje? 

Laat het de leiding weten! 
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Huh? Gratis mijn vereninging steunen? Hoe kan dat? 

Wel dat kan via de Trooperpagina van onze Chiro. Voor je 

jouw bankkaart bovenhaalt, is het belangrijk om te weten hoe 

Trooper precies in elkaar zit. 

 

1. Iedere trooperpagina heeft een unieke 

Trooperpagina, zoals die van ons: 

https://www.trooper.be/chiropapegem 

 

2. Op deze pagina staan links naar webshops. 

 

3. Als je via die links op onze Trooperpagina naar de 

webshop surft, weet de shop welke vereniging jij 

wil steunen. 

 

4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen 

zoals je normaal shopt, zonder 1€ extra uit te 

geven. 

 

5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een 

percentje naar jouw vereniging. Iedereen blij! 
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Pinkelpaleis 
 

Dag liefste Pinkeltjes, 
 
De zomervakantie is helaas voorbij maar dat betekent ook de start van een nieuw chirojaar!! 
Wij hebben er alvast super veel zin in om er elke zondag een top namiddag van te maken!  
Wat kunnen jullie verwachten van dit chirojaar?  

- Nieuwe spelletjes leren spelen  
- Veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken 
- Gezellig binnen zitten met een warme chocomelk op koude dagen 
- Veel lachen, gieren en brullen 

 
Op 16 en 17 november worden jullie verwacht om mosseltjes met frietjes (of een kipje/vol-au 
vent) te komen eten op onze Mosselslag! 
 
Liefs, jullie leiding xoxo 
 
Aangezien velen onder jullie ons nog niet kennen, zullen we ons even kort voorstellen!: 
 

 
Eleni Menschaert 

 

 
 
Leeftijd: 21 
Wat studeer ik?: banaba zorgverbreding en 
remediërend leren 
Mijn hobby’s zijn: CHIRO <3 
 
Mijn lievelingsliedje is: Calma – Pedro 
Capó, Farruko 
 
Mijn favoriete geur: Mugler Alien (parfum)  
 
Hiervoor mag je me in de ochtend wakker 
maken: Versgebakken croissants  
  
Mijn droom is: Een eigen klasje hebben 
 

 
Wannes Ponnet 

 

 
 
Leeftijd: 20 
Wat studeer ik?:  Podologie 
 
Mijn hobby’s zijn: Voetbal, CHIRO 
 
Mijn lievelingsliedje is: Hollywood’s 
Bleeding – Post Malone  
 
Mijn favoriete geur: Pita kebab 
 
Hiervoor mag je me in de ochtend wakker 
maken: Goed ontbijtbuffet 
  
Mijn droom is: Dat jullie ooit allemaal 
leiding worden van Chiro Papegem! 
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Maxime Gautot 
 

 
 
Leeftijd: 21 
Wat studeer ik?: Psychologie 
Mijn hobby’s zijn: Tennis, toneel en CHIRO 
 
Mijn lievelingsliedje is: Show me what I’m 
looking for – Carolina Liar 
 
Mijn favoriete geur: Koffie 
 
Hiervoor mag je me in de ochtend wakker 
maken: KOFFIE 
  
Mijn droom is: Trouwen met Shawn 
Mendes 
 

Lander Debast 
 

 
 
Leeftijd: 17 
Wat studeer ik?: Sociale wetenschappen 
Mijn hobby’s zijn: voetbal, CHIRO 
 
Mijn lievelingsliedje is: Leave me alone - NF 
 
Mijn favoriete geur: Benzine 
 
Hiervoor mag je me in de ochtend wakker 
maken: Een heerlijke pastasalade 
  
Mijn droom is: Anderlecht kampioen 
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KLEUR ME IN! 
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Speelclubschip 
 

Hallo liefste speelclubbertjes! 
 
Jullie nieuwe leiding hier! Wij willen ons alvast even voorstellen zodat jullie toch al iets over 
ons weten, maar tijdens het jaar zullen jullie ons zeker en vast nóg beter leren kennen!  
Wij zijn helemaal klaar om er een geweldig chirojaar van te maken! Hopelijk hebben jullie er 
even veel zin in als wij! 
 

Veel lieve groetjes en knuffels 
Elise, Ine en Kobe xxx 
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Rakwiranch 
 

Heeeeeey, liefste rakwi'tjes 
 

Jullie NIEUWE leiding is suuuuuuper blij dat het chirojaar weer begonnen is! Daarom hebben 
we ons ook kort even voorgesteld. Hopelijk leren we jullie ook beter kennen doorheen de 
zondagen.  We gaan dan ook ons best doen om het elke zondag mega wijs te maken, samen 
met jullie. Jullie zijn een mega toffe groep dus dat wordt zeker geen probleem. We hebben al 
een aantal leuke activiteiten in petto voor jullie dus probeer er zeker elke zondag bij te zijn!! 😉  

Groetjes de beste leiding ooit! 
Flore, Thomas, Bas en Elize 
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Titotent 
 

Liefste TiTOPPERS 
 

Dit jaar geen saaie voorstelling van jullie nieuwe leiding. Wij hebben namelijk iets speciaals voor 
jullie in petto. Hieronder vind je drie woordzoekers met informatie over elk van jullie leiding. 
Voor diegene die de woordzoeker opgelost hebben, verschijnt er steeds een belangrijke 
boodschap van ons. We zouden dus zeggen: “Oplossen die handel!” 
Verder hebben we nog fantastisch nieuws!!! 
Zaterdag 2 november om 14 uur heten we jullie van harte welkom op ons BOITFEST BOEM 
BOEM. Het feest zal tot in de late uurtjes duren daarom zijn jullie welkom op onze kamping 
Kitsch. Aaneensluitend volgt een “gewone” Chirozondag. Al moeten we eerlijk zijn, bij ons is die 
nooit gewoon. De oudjes mogen jullie zondag 3 november om 17 uur na de formatie ophalen.  

 OUTFIT: Marignale training/stamperskleren, sletsen met kousen … 

 DANSMOVES: Stampen en polonaise ahjaaaaaaaaaaaa 

 UITERLIJK: vettig haar (veel gel), nektapijt, twee staartjes … 

 OVERNACHTING: Slaapzak, matje/veldbed, pyjama, toiletzak … 

 MEE TE NEMEN BOITERS: Barbiepop, actionman, knuffel (komt waarschijnlijk niet levend 

terug) … 

XOXO 
C Olleke P Pens, Stridje en Dubken 

(Bjarne, Astrid en Ruben) 
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Ketikamer 
 

Jow keti’s whatuuuup 
 

Zoals jullie al weten door het fantastisch leuke spel op de startdag zijn Davy en ik (Free) jullie 
nieuwe leiding voor dit hele chirojaar! We hebben allebei nog geen ervaring met een groep die 
zo oud is maar we hebben er zeker al veel zin in! Dit jaar zal ongetwijfeld volzitten met 
ongelofelijke, formidabele, speciale, superleuke, fantastische, uitstekende, geweldige, 
prachtige, unieke, buitengewone, grootse, excellente en grandioze spelletjes (ik kon nog even 
doorgaan hoor maar ik wou jullie natuurlijk niet te veel vervelen ;) ) Wij kennen jullie allemaal 
nog niet zo goed, maar dit zal zeker veranderen dit jaar. Maar natuurlijk kennen jullie ons ook 
nog niet zo goed, en daarom willen we jullie al een ‘jumpstart’ geven om zo toch iets of wat af 
te weten van ons 2   
 
 
 
 

 
Leeftijd: 20 jaar 
Verjaardag: 12 september 
Broers/zussen: 2 zussen 
Hobby’s: Lopen, tennis, tafeltennis, badminton, blablabla en natuurlijk ook 
de chiro een beetje… 
Lievelingseten: friet me een boulet, ne goeie mexicano en de perfecte 
stoofvleessaus (en niet te vergeten jamballa natuurlijk)  
Favoriete youtuber: Jev 
Lievelingsliedje: Take what you want 
Favoriete zanger(es): Eminem en Post Malone 

 

 

 
Leeftijd: 19 (en bijna 20 dus!) jaar 
Verjaardag: 6 oktober 
Broers/zussen: 2 broers 
Hobby’s: Lopen, tennis, fitness en chirooow 
Lievelingseten: Hamburger  
Favoriete youtuber: Nelk 
Lievelingsliedje: Ransom 
Favoriete zanger(es): Juice wrld 
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Hier nog een mooie foto van jullie 2 stoere leidingsbinken om ons tekstje af te sluiten (deze is 
zeker echt en het verschil in kleur is door de kwaliteit van de camera zelf!!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
See you on the startdag and almost elke sunday daarafter x x x 

Ps. Be hyped af 
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Aspitastisch! 

 
HO…LY…SH*T 

 
Dit is het dan. Een nieuw Chirojaar, elke zondag van twee tot vijf  terug ravotten met je maatjes, 
lekker in de modder rollen en plezier maken met iedereen…blablabla 
BOEIEEEEEEUUUH!  JULLIE ZIJN ZONET ASPI’S GEWORDEN! 
En dat is zowat het beste wat een zestienjarige kan overkomen. Dit is de laatste etappe in jullie 
Chiro-lid-koers en , geloof ons maar, de allerzaligste! Jullie kunnen uitkijken naar twee prachtige 
Chirojaren die jullie het langst van al zullen bijblijven. En dubbele chance voor jullie, want in het 
eerste van die twee jaar worden de Aspi’s van Chiro Papegem gewoonweg geleid door de 
allerbeste van de allerbeste van de allerbeste van heel Gewest Aalst!  Charlotte Roelandt en 
Jules Vandenbussche 
Voor diegenen onder jullie  die tot nu toe nog niet stuik achterover getuimeld zijn van complete 
euforie, lees maar wat verder, we zijn er nog niet… 
Wat dat Aspi zijn precies inhoud leren jullie onderweg wel. Het is een prachtige Chiroperiode 
maar het is er ook eentje waar wat veranderingen gebeuren in jullie rol als Chirolid. Als oudste 
bende van alle gastjes zullen jullie meer betrokken worden bij Chiroactiviteiten ( soms), zullen 
jullie geacht worden om wat meer verantwoordelijkheid te dragen ( soms) en staan jullie in voor 
het op peil houden van de goede Chiro Papegem reputatie ( allez ja, soms) 
Zo, nu jullie deze memo op de frigo geplakt hebben kunnen we verder met het leuke deel, want 
tegenover deze vorige dingen staat dat jullie ook de zaligste vetcoole keiwijsstststtse zotste 
LITshit mogen uitsteken.  
Samen op weekend, samen naar fuiven, samen op leefweek, samen naar allerlei chiro-
evenementen, samen gedropt worden, samen gedoopt worden, samen spelen op zondagen,  
samen andere Chiro’s bezoeken/lastigvallen/vlagpikken… 
Zolang het maar samen is, want dat blijft het leukst.  
Beste Aspi’s wij hebben er zoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo veel 
zin in. Als leiding en als leden maken we er de mooiste periode uit jullie nog jonge leven van! 

Leve het leven en leve de Aspi’s van Chiro Papegem 
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Kalender  

 
 

September 
20/09: Dia-avond 

 
22/09: Startdag!!! 

 
29/09: Chiro! 

 

Oktober 
06/10: Chiro! 
 
13/10: Chiro! 
 
18/10: Dag/nacht van de jeugdbeweging! 
 
20/10: Chiro! 
 
27/10: Chiro! 

November 
03/11: Chiro! 

 
10/11: Chiro! 

 
17/11: Geen chiro  wel MOSSELSLAG!  

 
24/11: Chiro! 

 

 



 24 

Reglement  
 

 Een kind kan pas toegelaten worden in de chiro vanaf 6 jaar en in het 1ste leerjaar 

zitten (voor de verzekering!). Ook wordt er verwacht dat het kind zindelijk is. 

 

 Het lidgeld bedraagt 30 euro voor een heel chirojaar. Dit wordt gebruikt voor de 

verzekering (tot en met het kamp), het materiaal … Vóór 31 oktober moet het 

lidgeld betaald zijn op rekeningnr.: BE62 8002 2250 6661 of cash aan één van de 

leiding. 

(Geen betaling = geen verzekering) 
Eén ouder is verplicht een document te tekenen bij inschrijving (belangrijk voor de 
subsidies). Bij nieuwe leden moet een medische fiche worden ingevuld. De leiding 
moet op de hoogte gebracht worden (op de startdag) bij medische problemen. 

 

 Een chirolid moet minstens acht keer naar de Chiro gekomen zijn vooraleer hij/zij 

mee mag/kan op kamp. Dit om het groepsgevoel te laten groeien. De 

aanwezigheden worden bijgehouden. Er kunnen max. 110 personen mee op kamp 

(leiding en kookploeg inbegrepen), wie het meest aanwezig is, heeft voorrang. 

Op kamp gaan is geen verplichting! Het kamp is altijd van 11 – 21 juli. De 
kampplaats wordt pas in mei bekend gemaakt. Gaat het lid mee op kamp dan moet 
één ouder een document ondertekenen als toestemming. Ook moet de medische 
fiche worden ingevuld of gecontroleerd en een document i.v.m. toestemming 
medicatie geven worden ondertekend.  

 

 De Chiro start elke zondag om 14u en eindigt om 17u. Ouders zetten de kinderen af 

aan de oprit van het chiroheem en komen ze daar ook halen.  

Als de Chiro langer duurt of er is een andere activiteit dan word je hiervan op de 
hoogte gebracht via brief, facebook of mail. 

 

 De Chiro heeft een emailadres (chiropapegem@gmail.com), een facebookpagina 

(Chiro Sint-Lutgardis Papegem) en een website (www.chiropapegem.chirosite.be). 

Om de 3 maanden wordt er een chiroboekje gemaakt dat je via mail en facebook 
krijgt. Daarin staat belangrijke informatie. Enkel het eerste en laatste boekje krijg je 
op papier.  
    

 Je bent steeds op tijd en komt in uniform (vooral short of rok is zeer belangrijk – ook 

voor de verzekering!). Chirokledij kan je kopen in de Banier in Aalst of Gent. Zelf 

verkopen we vanaf de startdag ook chirokledij (T-shirt €7, trui €20). Tip: Aangezien 

de Banier vrij duur is kan je vragen aan andere ouders om kledij over te kopen of te 

wisselen!  

 

 Elke zondag brengt het lid één euro mee voor het vieruurtje (drankje + koekje), dit is 

niet verplicht. Er kan altijd water gedronken worden. 

 

 
 

 Als lid kom je sociaal geëngageerd naar de Chiro. Je komt om vrienden te maken, te 

ravotten, uit te leven, …. Respect tonen voor anderen en voor de leiding is zeer 

belangrijk. 
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Pestgedrag op de Chiro is absoluut uit den boze. Wie pest, krijgt een waarschuwing. 
Merken we dat dit niet stopt, dan wordt de pestkop uit de Chiro gezet. 

 

 Voor aspi’s: gedraag jullie volwassen, jullie zijn tenslotte de toekomst van onze Chiro. 

Tijdens het jaar en op het kamp zullen jullie af en toe taken van de leiding moeten 

overnemen. Dit is een goede voorbereiding naar leiding worden.   

Leiding kan je worden in samenspraak met de huidige leiding en VB. 
 

 Voor leiding: gedraag jullie volwassen, neem jullie verantwoordelijkheid en behandel 

elk kind gelijk en met evenveel respect. Samenwerken is van groot belang! Chiro 

geven vraagt veel tijd en inzet. Wees een voorbeeld voor de kinderen. 

Bij verkeerd gedrag kan een leider/leidster uit de Chiro gezet worden. 
 

 Liefde en seksualiteit: Koppeltjes zijn er altijd maar tijdens de Chiro probeert men 

zijn/haar hormonen in bedwang te houden.  

 

 Waardevolle spullen zoals gsm, iPod, … blijven het liefst thuis. De Chiro kan hiervoor 

niet verantwoordelijk worden gesteld. 

 

 Leden verlaten de groep nooit op eigen initiatief. Doe dit enkel wanneer de leiding op 

de hoogte is en toestemming geeft. 

 

 Je komt via de veiligste weg naar en van de Chiro. De verkeersregels worden altijd 

gerespecteerd. Liefst fluovestje voor de veiligheid! 

 

 Bij extra vervoer voor een activiteit is dit op eigen verantwoordelijkheid. De personen 

zijn verzekerd. Het voertuig, spijtig genoeg, niet. (Dit dekt onze verzekering niet). 

 

 Vrijwilligerswerk, bv. tijdens de mosselslag, is verzekerd.  

 

 Roken is verboden voor, tijdens en kort na de Chiro. Ook op kamp wordt dit niet 

toegelaten.  

Druggebruik zal leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de gebruiker. 

Alcohol wordt niet toegestaan aan kinderen jonger dan 16 jaar. 

Bij kinderen ouder dan 16 jaar wordt alcoholgebruik tijdens de Chiro verboden, op 

kamp enkel bij toelating van de leiding en de VB.  

  

 Er wordt respect getoond voor het materiaal (gebouwen, meubilair, spelmateriaal, 

…). 

 

Een goede groep is een goede basis voor een… 
SUPERCHIRO
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