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Beste	ouders,	 

We	vinden	het	geweldig	dat	jullie	dochter	zich	heeft	ingeschreven	in	de	Chiro!	
Ze	zal	hier	ongetwijfeld	fantastische	momenten	beleven.	 In	de	Chiro	 leer	 je	
samenwerken,	 de	 “stillekes”	 durven	 opkomen	 voor	 zichzelf	 en	 de	 “grote	
monden”	laten	ook	eens	iemand	anders	aan	het	woord.	In	de	Chiro	halen	we	
het	creatiefste	uit	onszelf	en	durven	we	ons	echt	vuil	 te	maken.	Bovendien	
maken	we	hier	vrienden	voor	het	leven.	 

Jullie	 dochter	 iedere	 zondag	 aan	 ons	 toevertrouwen,	 is	 geen	 gemakkelijke	
beslissing.	 Want	 niet	 alleen	 zij,	 maar	 ook	 jullie,	 ouders,	 komen	 in	 een	
onbekende	wereld	terecht.	 

Met	dit	boekje	willen	we	jullie	gerust	stellen	en	wat	informatie	meegeven	over	
het	 reilen	 en	 zeilen	 in	 de	 Chiro.	We	hopen	 via	 deze	weg	 een	 antwoord	 te	
bieden	op	al	jullie	vragen.	 

Ook	wij	vinden	het	fijn	om	op	de	hoogte	te	zijn	van	jullie	mening.	Als	er	eens	
iets	fout	loopt,	hebben	jullie	suggesties,	of	willen	jullie	gewoon	zeggen	dat	we	
goed	bezig	 zijn?	Twijfel	dan	zeker	niet	en	 laat	 jullie	 stem	horen!	Want	een	
vlotte	 communicatie	 tussen	 ouders	 en	 leiding	 is	 noodzakelijk	 om	 een	
goedwerkende	jeugdbeweging	tot	stand	te	brengen!	 
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Wat	is	Chiro?	 
De	 Chiro	 ontstond	 in	 1934	 en	 is	 in	 die	 tijd	 uitgegroeid	 tot	 de	 grootste	
jeugdbeweging	van	Vlaanderen	en	België.	Meer	dan	3000	leiders	en	leidsters	
zetten	zich	actief	in	om	hun	leden	een	geweldige	tijd	te	bezorgen.	 

In	2015	vierden	we	ons	vijftig	 jarig	bestaan!	De	jeugdwerking	in	Walfergem	
werd	namelijk	opgericht	in	1965.	 

Sinds	kort	kan	je	Chiro	Walfergem	terugvinden	in	nieuwe	lokalen.	Deze	liggen	
in	 Stevensveld	8	 in	Walfergem.	 Je	 stuit	 daar	niet	 enkel	 op	de	Chiromeisjes	
maar	ook	op	de	jongens	van	KSA	Walfergem.	Hun	lokalen	liggen	in	hetzelfde	
gebouw.	Dus	hebben	jullie	naast	dochters	ook	zonen	dan	zijn	zij	altijd	welkom	
bij	onze	buurjongens!	 

Met	KSA	Walfergem	delen	we	niet	 alleen	de	 lokalen	maar	 ook	 activiteiten	
zoals	Christus	Koning	en	ons	jaarlijks	spaghetti-etentje.		

	 	



Hoe	ziet	een	Chirozondag	eruit?	 
	

Elke	 Chironamiddag	 begint	 stipt	 om	14u	 (op	 sommige	 zondagen	 begint	 de	
Chiro	 vroeger,	 dit	wordt	 dan	 tijdig	meegedeeld).	 Eerst	 is	 er	 een	 algemene	
opening	met	heel	de	Chiro	samen.	Hierna	gaan	de	groepen	elk	met	hun	leiding	
mee	en	starten	ze	met	een	activiteit.	Het	is	voor	ons	niet	leuk	als	leden	te	laat	
toekomen	omdat	we	dan	de	speluitleg	moeten	herhalen.	Zorg	er	dus	voor	dat	
jullie	dochter	zeker	om	14u	aanwezig	is!	 

  
	

Nadat	de	leden	een	heleboel	leuke	spelletjes	gespeeld	hebben,	is	het	om	16u	
tijd	 om	 de	 maagjes	 te	 vullen.	 De	 leden	 kunnen	 voor	 een	 halve	 euro	 een	
drankje	kopen.	Ook	een	vieruurtje	kost	een	halve	euro.	Geef	de	kleinsten	een	
portefeuille	mee	om	hun	centje	in	te	steken.	Een	euro	die	los	in	de	Chirorok	
zit,	verliezen	ze	erg	gemakkelijk!	 

Na	deze	korte	pauze	hervatten	we	de	activiteiten.	In	de	zomer	eindigt	de	Chiro	
om	 18u,	 in	 de	 winter	 om	 17u	 omdat	 het	 dan	 sneller	 donker	 is.	 De	
urenwisseling	gebeurd	samen	met	het	wisselen	van	winter	en	zomeruur.	Deze	
vinden	jullie	terug	op	de	site	en	in	de	Chiroffel.	Na	een	korte	sluiting	met	heel	
de	Chiro	keert	iedereen	met	een	tevreden	gevoel	terug	naar	huis.		

	 	



In	de	zomer	(zolang	het	Chiro	tot	18u	is)	is	iedereen	verplicht	om	het	Chiro-
uniform	te	dragen.	Dit	draagt	bij	tot	het	groepsgevoel.	Bovendien	zijn	we	dan	
als	jeugdbeweging	goed	herkenbaar.	In	de	winter	is	het	uniform	niet	verplicht,	
maar	 zeker	 niet	 verboden!	 Let	 er	 vooral	 op	 dat	 jullie	 dochter	 in	 de	winter	
voldoende	warm	aangekleed	is!	Bij	droog	weer	proberen	wij	zoveel	mogelijk	
buiten	 te	 spelen.	 Een	 warme	 jas,	 muts,	 handschoenen	 en	 waterdichte	
schoenen	zijn	zeker	geen	overbodige	luxe	in	de	winterse	kou!		

Tijdens	de	blok	en	de	examens	van	de	leiding	(januari/juni)	wordt	er	helaas	
geen	Chiro	gegeven.	Hopelijk	hebben	jullie	hier	begrip	voor.		

	 	



Groepen	 

Sloebers	 

De	jongsten	(6-8	jaar)	zijn	welkom	bij	de	sloebers.	
Wekelijks	 krijgen	 zij	 spelletjes	 vol	 uitdaging	 en	
plezier.	 De	 leiding	 heeft	 iedere	 week	 een	 leuk	
programma	 klaar.	 Spelen,	 knutselen,	 ravotten,...	
doen	ze	allemaal	even	graag.	Ze	vertrekken	voor 
een	 kortere	 periode	 (7	 dagen)	 op	 kamp,	 maar	
maken	 evenveel	 plezier!	 Kindjes	 die	 in	 de	 derde	

kleuterklas	zitten	en	al	erg	zelfstandig	zijn,	mogen	ook	al	naar	de	Chiro	komen!	 

Speelclub	 

De	8-	tot	10-jarigen	zijn	welkom	bij	de speelclub.	
Samen	 met	 de	 leiding verdwalen	 ze	 in	 een	
fantasiewereld	van beren,	prinsen	en	prinsessen	
en	 indianen. Ze	kruipen	allemaal	samen	voor	of	
zelfs	 in de	poppenkast.	Of	misschien	 trekken	 ze	
er wel	 op	 uit	 voor	 een	 tocht	 vol	 spelletjes,	
plezante	liedjes	en	gekke	opdrachten.	 
 

Kwiks	 

De	9-	tot	12-jarigen	hangen	samen	met	hun	
kwiksleiding	de	aap	uit.	Ze ravotten	zich	te	
pletter,	gaan	op	pad	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.	Het	 liefst	springen	ze	dan	nog	 in	

een	grote	plas	om	lekker	vuil	te	worden!		



	
Tippers	 

De	tippers	(12-14)	trekken	eropuit	met	de fiets	of	met	de	
trein	 om	 in	 één	 of	 andere stad	 een	 groot	 zoekspel	 te	
spelen.	 Keihard gaan	 ze	 er	 tegenaan	 met	 als	 één	
doel: winnen.	 Stilvallen	 om	 te	 zwijmelen	 over een	
superster	of	om	de	laatste	stand	van zaken	in	roddelland	te	bespreken,	hoort	
erbij.	 Ze	 schminken	 zich	 om	 het	 gekst	 voor	 een	 show.	 Zomerse	 zondagen	
eindigen	steevast	in	een	waterfestijn.	Kortom:	typisch	tippers!	 

Tiptiens	 

De	 tiptiens	 (14-16)	 trekken	 op	 avontuur,	 doen	 een	
tweedaagse	tocht	in	de	natuur	met	rugzak	en	kompas	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.	Het	zijn	echte	actrices	en	het	duurt	vast	niet	
lang	voor	hun	eerste	fotoroman	verschijnt	in	een	zelf	uitgegeven	tiptienblad.	 

Aspi’s	 

De	aspi's	(16-18)	wisselen	hevige	spelen	af met	stevige	
babbels	in	het	gezelligste hoekje	van	het	lokaal.	Af	en	
toe	 staan	 ze stil	 bij	 het	 leiding	 zijn.	 Soms	 krijgen	 ze	
zelfs de	kans	om	voor	één	zondag	 leidster	te zijn	van	
een	 jongere	 afdeling!	 Ook	 al vormen	 ze	 de	 oudste	
groep,	toch	leven	ze	zich	heel	graag	uit	in	een	leuke	tocht,	een	boeiende	quiz,	
een	goed	discussiespel,	een	uitdagende	knutselactiviteit	of	een	 levensgroot	
gezelschapsspel.	 

    
 
 



 

	Speciale	activiteiten	 

Overgang	 

We	hebben	de	traditie	om	ons	nieuwe	Chirojaar	begin	oktober	te	starten.	Dit	
heeft	als	voordeel	dat	er	na	het	Chirokamp	nog	enkele	zondagen	zijn	om	met	
je	groep	en	leiding	na	te	genieten	van	die	leuke	tijd	op	kamp.	De	dag	waarop	
de	leden	nieuwe	leiding	krijgen	wordt	overgang	genoemd.	Gedurende	deze	
dag	volbrengen	de	leden	verschillende	opdrachten	om	zo	hun	nieuwe	leiding	
te	weten	te	komen.	 

Christus	Koning	 

In	november	vieren	Chiro	en	KSA	samen	Christus	Koning.	Deze	zondag	start	al	
in	de	voormiddag.	Eerst	houden	we	een	bezinning	in	onze	lokalen.	Vervolgens	
scheiden	de	oudsten	 zich	 af	 van	de	 jongsten	en	 spelen	 ze	 samen	met	hun	
leeftijdsgenootjes	bij	de	KSA	een	spel.	’s	Middags	krijgt	iedereen	iets	te	eten,	
samen	 met	 een	 warme	 tas	 soep.	 In	 de	 namiddag	 is	 er	 dan	 nog	 een	
gemeenschappelijke	activiteit	(een	massaspel,	gaan	schaatsen,...).	 

Weekends/leefweek	 

Tijdens	 het	 Chirojaar	 kunnen	 de	 leidsters	 van	 jullie	 dochter	 een	 weekend	
organiseren.	Voor	de	kleinsten	is	dit	een	ideale	voorbereiding	op	het	kamp.	
De	 data	 en	 locatie	 verschillen	 van	 jaar	 tot	 jaar	 en	 worden	 jullie	 tijdig	
meegedeeld.	 

De	 oudste	 groep	 (aspi’s)	 kan	 samen	 op	 leefweek	 trekken.	 Dit	 is	 een	week	
waarbij	ze	met	hun	hele	groep	ergens	in	Asse	overnachten.	’s	Avonds	koken	
ze	samen	of	maken	ze	hun	huiswerk.	De	leefweek	kan	zowel	in	de	vakantie	als	
tijdens	de	schoolperiode	plaatsvinden.	Ook	hier	wordt	data	en	plaats	op	tijd	
meegedeeld.	 

  



Chirokamp	 

Het	Chirokamp	 is	het	hoogtepunt	van	het	 jaar!	Dit	 vindt	altijd	plaats	begin	
augustus.	 Om	 mee	 te	 mogen	 op	 kamp	 moeten	 leden	 minstens	 10	
Chirozondagen	gekomen	zijn.	Zo	zorgen	we	ervoor	dat	zowel	de	leiding	als	de	
leden	elkaar	voldoende	goed	kennen.	Op	die	manier	vormen	we	al	een	hechte	
groep	voordat	we	op	kamp	vertrekken.	 

We	gaan	met	de	bus	op	kamp.	Wanneer	het	kampterrein	zich	in	Vlaanderen	
bevindt,	kunnen	de	oudste	leden	hun	sportiefste	kant	laten	zien.	Ze	trekken	
dan	namelijk	met	de	fiets	naar	het	kampterrein!	 

Een	 Chirokamp	 duurt	 altijd	 10	 dagen.	 Het	 is	 niet	 mogelijk	 het	 kamp	 te	
onderbreken,	 vroeger	 te	 vertrekken	 of	 later	 toe	 te	 komen.	 Enkel	 wegens	
familiale	 redenen	 (begrafenis,	 trouw,...)	 kunnen	 er	 uitzonderingen	worden	
gemaakt.	Alleen	de	sloebers	(6-8	jarigen)	blijven	maar	7	dagen.	Zij	komen	een	
paar	dagen	later	toe,	of	vertrekken	een	paar	dagen	vroeger.	Dit	hangt	er	vanaf	
op	welke	dag	bezoekdag	valt.	 

  
We	mogen	 er	 fier	 op	 zijn	 dat	 we	 een	 uitzondering	maken	 op	 vele	 andere	
Chiro’s	en	dat	bij	ons	alle	leden	in	tenten	slapen!	Ook	de	kleinsten	vinden	dit	
een	geweldige	ervaring.	Eten	gebeurt	onder	onze	circustent	en	de	was	en	de	
plas	in	openlucht.	 



 

Bezoekdag	 

Tijdens	ons	kampverblijf	is	er	op	een	zondag	bezoekdag.	Op	deze	dag	begint	
of	 eindigt	 het	 kamp	 van	 de	 sloebers.	 Ouders,	 vrienden,	 oma’s	 en	
opa’s,...kunnen	dan	eens	een	kijkje	komen	nemen	hoe	het	er	op	kamp	aan	
toegaat.	Er	wordt	een	barbecue	georganiseerd	zodat	niemand	honger	hoeft	
te	 lijden.	Voor	de	geïnteresseerden	stippelen	we	ter	plaatse	een	wandeling	
uit,	is	er	een	volleybal-match,	kunnen	de	kleinsten	geschminkt	worden,...	 

Kookouders	 

Natuurlijk	moeten	 er	 op	 zo’n	 kamp	 ook	maagjes	 gevuld	worden.	 Hiervoor	
nemen	wij	geweldige	kookouders	mee.	Bovendien	houden	zij	een	oogje	in	het	
zeil	en	zorgen	zij	voor	de	grote	en	de	kleine	pijntjes.	

  
Helperkesdag	 

Wij	 betrekken	 onze	 ouders	 ook	 graag	 in	 het	 kampgebeuren.	 Enkele	 dagen	
voor	 het	 kamp	 van	 start	 gaat,	 nodigen	 we	 jullie	 uit	 om	 de	 handen	 uit	 de	
mouwen	 te	 komen	 steken.	 Tenten	 opzetten,	 douches	 sjorren,	 wc-putten	
graven,...	Dankzij	jullie	hulp	krijgen	wij	alles	op	tijd	in	orde	voor	de	leden.	Als	
dank	 voor	 het	 harde	 werk,	 trakteren	 we	 ’s	 avonds	 op	 een	 stevig	 bord	
spaghetti.	 



Activiteiten	om	de	kas	de	spijzen	 

Chiro-	en	KSA-etentje	 
  
In	 het	 voorjaar	 organiseren	 wij	 samen	 met	 de	 KSA	 een	
etentje	om	de	kas	wat	te	spijzen.	Jullie	zijn	hierop	van	harte	
uitgenodigd	om	een	lekkere	spaghetti	of	croque	monsieur	
te	komen	eten!	Het	etentje	vindt	plaats	in	het	zaaltje	van	
onze	lokalen.	 

	

	

ChiroKWIStetal	 

In	 de	 zomer	 organiseren	 wij	 chiroKWIStetal.	 Op	 deze	 avond	 kunnen	 jullie	
samen	met	 vrienden/familie	deelnemen	aan	een	quiz	en	genieten	van	een	
drankje.	Deze	quiz	vindt	plaats	in	t’Jass. 

Chirofuif	 

Elk	jaar	organiseren	wij	een	Chirofuif	in	t’Jass.	Jullie	zijn	altijd	welkom	om	op	
deze	avond	een	danske	te	komen	placeren.		

	 	



Uniform			

  
 

Iedereen	 is	 verplicht	 om	 in	 de	 zomer	 een	 uniform	 te	 dragen.	 Het	 Chiro-	
uniform	bestaat	uit	een	beige	rok/broekrok	en	een	rode	T-shirt.	Je	kan	deze	
steeds	 bestellen	 op	 de	 Chiro	 bij	 de	 banierverantwoordelijke	 (zie	
site/chiroffel).	Of	je	kan	het	uniform	zelf	gaan	halen	in	de	Banier,	de	officiële	
Chirowinkel.	 Er	 zijn	 winkels	 in	 Aalst,	 Antwerpen,	 Brugge,	 Brussel,	 Gent,	
Hasselt,	Leuven,	Mechelen,	Roeselare,	Sint-Niklaas	en	Turnhout.	Ze	verkopen	
er	ook	jaartekens	en	groepstekens	die	je	op	de	Chirorok	kan	naaien.	Je	vindt	
er	 verder	 heel	 wat	 knutselmateriaal,	 gezelschapsspelletjes,	 en	 leuke	
cadeautjes.	Alle	Chiroleden	krijgen	op	vertoon	van	hun	lidkaart	20%	korting	
op	Creamix-materialen	en	10%	op	andere	knutselmaterialen.	Meer	informatie	
vind	je	op	de	website:	www.debanier.be	 

Verder	kunnen	de	leden	ook	op	de	Chiro	zelf	een	rode	Chiropull	bestellen,	dit	
voor	de	prijs	van	€30.	Bestellingen	worden	twee	keer	per	jaar	doorgegeven:	
zowel	 op	 overgang	 als	 op	 de	 eerste	 zondag	 van	 het	 2de	 semester.	 Op	 de	
achterkant	van	deze	pull	staat	de	naam	van	het	lid	gedrukt.	Dit	is	echter	geen	
verplichting!		

	 	



 
	

Te	kleine	uniformen	mogen	aan	de	Chiro	bezorgd	worden.	Wij	noteren	dan	de	
naam	van	de	vorige	eigenaar	en	de	prijs	die	jullie	er	voor	vragen.	Wie	op	zoek	
is	 naar	 een	 nieuw	 uniform,	 kan	 een	 kijkje	 komen	 nemen	 en	 betaalt	 de	
gevraagde	prijs	aan	ons.	Wij	bezorgen	het	geld	dan	aan	de	vorige	eigenaar.	 

Op	deze	manier	krijgen	kledingstukken	die	nog	in	goede	staat	zijn,	een	nieuwe	
thuis	en	kan	op	een	goedkopere	manier	het	uniform	aangekocht	worden.	 

Uitleendienst	 
Zijn	jullie	voor	een	feest	op	zoek	naar	grote	tenten	of	extra	frigo’s?	Moeten	
jullie	 plots	 een	 bende	 van	 50	 personen	 eten	 geven	 en	 kunnen	 jullie	 grote	
kookpotten	 en	 gasvuren	 gebruiken?	 Dan	 kunnen	 jullie	 bij	 ons	 terecht!	
Contacteer	 zeker	 de	 verantwoordelijken	 van	 de	 uitleendienst	 voor	 extra	
informatie	en	prijzen.	f5	

verhuurchirowalfergem@hotmail.com	
 
 

  



Contact	 
Enkele	keren	per	jaar	delen	we	de	Chiroffel	uit.	Via	dit	boekje	worden	jullie	op	
de	hoogte	gehouden	van	het	laatste	nieuws,	de	activiteitenkalender,...	 

Ook	 op	 onze	 website	 kunnen	 jullie	 belangrijke	 informatie	 terugvinden.	
www.chirowalfergem.be	 

Op	 Facebook	 bestaat	 er	 een	 groep	 waarop	 je	 informatie	 en	 foto’s	 kan	
raadplegen.	 

https://nl-nl.facebook.com/Chiro-Walfergem-325548412105/	

Verder	kunnen	jullie	de	leiding	van	je	dochter	bereiken	via	mail,	per	telefoon,	
of	persoonlijk	voor	en	na	de	Chiro.	Hun	gegevens	staan	ook	op	de	site	vermeld.	 

chirowalfergem@gmail.com	

 

 

	

	


