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ALS JE ’T MIJ VRAAGT 

CHIRO SONNEVELD 
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JAARTHEMA: ‘GRENZELOOS CHIRO’ 
We eten taco’s, onze kleren zijn ‘made in China’, we slapen in Zweedse bedden en we chatten met 

mensen aan de andere kant van de wereld. Ja, we zijn wereldburgers. We horen of lezen verhalen 

over mensen aan de andere kant van de wereld. Maar we weten niet altijd wie ze echt zijn. Met 

'Grenzeloos Chiro' willen we buiten onze eigen Chirogrenzen gaan en andere jeugdbewegingen 

ontmoeten over de landsgrenzen heen!  

In spel kunnen we elkaar vinden: iedereen speelt. Overal zijn er jeugdbewegingen met dezelfde 

doelen bezig: kinderen en jongeren laten organiseren, leren, ervaren, spelen. Door te focussen op 

‘internationaal’ willen we Chiroleden en -leiding motiveren om hun blik te verruimen en uit hun 

comfortzone te treden. We willen hen in ontmoeting laten gaan met jongeren van over heel de 

wereld. Met de Chiro maken we ten slotte als stichtend lid bovendien deel uit van een internationaal 

netwerk van jeugdbewegingen, de Fimcap. 

Met dit jaarthema willen we dat netwerk en de mogelijkheden die dat netwerk biedt in de kijker 

zetten. 

In dit jaarthema willen we focussen op drie pijlers: 

1. Goeiedag, Bonjour, Buenos Dias. 

Door anderen te ontmoeten, kan je veel leren! Zo kunnen wij vanuit Chirojeugd Vlaanderen ook veel 

leren van leiding, leden en organisaties in het buitenland. Door ontmoetingen te organiseren en uit 

te wisselen over de grenzen heen willen we verwondering opwekken. Internationale ontmoetingen 

staan centraal. En daarvoor hoef je niet altijd letterlijk over de grens te gaan!   

2. Samen sterk!   

 Als Chirojeugd Vlaanderen leven we niet op een eiland. We vinden niet alleen onze eigen groep 

belangrijk, maar we hebben ook aandacht voor de gemeenschap om ons heen. We wonen allemaal 

op dezelfde wereldbol. Onze stem klinkt luider als we die met velen tegelijk laten horen. We laten de 

stem van kinderen en jongeren horen. Dat willen we niet alleen doen voor de kinderen en jongeren 

die in ons land wonen, maar voor alle kinderen wereldwijd. Dat doen we ook vanuit ons gevoel voor 

rechtvaardigheid.  

3. Chiro, dat is wat ons bindt!  

Spanjaarden luisteren naar hiphop, net zoals wij. In Marokko besteden ze veel aandacht aan hun 

vrienden, net zoals wij. We lijken meer op elkaar dan we zelf soms denken. Natuurlijk hebben 

jongeren aan de andere kant van de wereld hun eigen culturele eigenheden en verschillen ze zo van 

ons. Door kennis te maken met leden en leiding van alle jeugdbewegingen in de wereld willen we 

ook focussen op de gelijkenissen. Van noord naar oost en van zuid naar west: we zijn jong, zitten in 

de jeugdbeweging, spelen als gekken, gaan op kamp en bouwen aan kampvuren die overal evenveel 

warmte verspreiden. Via die gelijkenissen willen we werken aan verbondenheid. 
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JAARTHEMALIED 
'k Had laatst een gek idee 
De leiding deed ook mee 

We speelden zondag reisje rond de wereld 
Met Ribbels naar Japan 

Aspi’s naar Pakistan 
In Spanje speelden we Bertha enorma 

 
Een schipper nam ons mee 

Voer ons over zee 
We moesten geen centje betalen 

Aan de Chinese muur 
Sloeg ik een mal figuur 

Toen ik voetbalde met mijn handen 
 

En wie je bent dat maakt niet uit 
Waar je ook bent, roep heel luid 

 
Refrein 

Breek grenzen open en ga op avontuur 
Kijk over de muur, grenzeloos Chiro 

De wereld staat open, wij zijn helemaal klaar 
We vliegen in een jaar vol, grenzeloos Chiro 

 
Heel de aardbol rond, 
Leren met open mond 

Heel verbaasd van wie tegenkwamen 
Anders en toch gelijk 
Verbreden onze kijk 

Chiro beleven we allemaal samen 
 

En wie je bent dat maakt niet uit 
Waar je ook bent, roep heel luid 

 
Refrein 

Breek grenzen open en ga op avontuur 
Kijk over de muur, grenzeloos Chiro 

De wereld staat open, wij zijn helemaal klaar 
We vliegen in een jaar vol, grenzeloos Chiro 

 
En wie je bent, dat maakt niet uit 

De grenzen openen voluit 
Pak je zak, trek eropuit 

 
Refrein 

Breek grenzen open en ga op avontuur 
Kijk over de muur, grenzeloos Chiro 

De wereld staat open, wij zijn helemaal klaar 
We vliegen in een jaar vol, grenzeloos Chiro 
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WOORDJE VAN DE HOOFDLEIDING 
 

Beste Chirogrieten 
Beste ouders 
 

Onze ruimtereis naar Zingaburia zit erop, het kamp is voorbij gevlogen. Het was een prachtige 

afsluiter van een meer dan fantastisch Chirojaar!  

We hopen dit jaar veel nieuwe, maar ook bekende Chirogrieten terug te zien! Bij Chiro Sonneveld 

beleeft uw dochter dan ook de beste jaren van haar leven! De leidsters zijn al een tijdje volop bezig 

met het verzinnen van de spetterende maandbrieven, de zotste programma’s en meest avontuurlijke 

spelletjes. Ze staan met hun nieuwe fluitkoord rond hun nek te popelen om alweer een knaller van 

een jaar te starten (hoe kan dat ook anders, na zo’n kamp?).  

Helaas hebben we ook dit jaar afscheid moeten nemen van een paar leidsters, maar er staan al 

nieuwe toppers klaar als opvolging. Dit jaar staan we met maar liefst 24 leidsters paraat om elke 

Chirogriet van 5 tot en met 18 jaar weer de tijd van hun leven te geven. Dit iedere zondag, elk 

evenement, de weekends en natuurlijk als kers op de taart het kamp!  

Wij willen jullie, de ouders, alvast ontzettend hard bedanken voor jullie vertrouwen in onze Chiro. 

Dikke merci! Moesten er nog vragen, opmerkingen of bepaalde problemen zijn kunnen jullie altijd bij 

ons terecht. Want… ALS JE ’T ONS VRAAGT: CHIRO! 

 

Vele Chirogroetjes  

Nona en Nena  
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WOORDJE VAN DE VéBé 
 

Hallo allemaal 

 

De laatste zomerdagen zijn ingezet. We genieten nog van de warmte overdag, als we er de kans 

toekrijgen en hier en daar wordt de BBQ nog eens aangestoken. Het kamp is al een maand geleden 

beleefd, de herinneringen blijven gelukkig bestaan. Voor onze Chiromeisjes, jullie dochters, heeft het 

echter lang genoeg geduurd, het Chiro-uniform heeft lang genoeg in de kast gehangen. En ook de 

leidsters staan te popelen om er terug in te vliegen! Vanaf nu zijn jullie elke zondag van 14h-17h 

terug welkom op onze terreinen om avonturen te beleven, vrienden te maken, de wereld te 

ontdekken. 

Het thema dit jaar is grenzeloos. In een steeds veranderende samenleving worden we uitgedaagd om 

over de grenzen heen te gaan kijken en onze blik te verruimen. We kunnen pas zijn wie we zijn via 

anderen. Laten we dus samen ontdekken hoe we samen kunnen spelen en van betekenis kunnen zijn 

voor elkaar. Iedereen vormt een stukje van de puzzel, met twee kan je meer dan alleen. Durf de stap 

te zetten naar onbekend terrein, laat je onderdompelen in nieuwe dingen. Wees niet bang, maar 

nieuwsgierig. Steek je niet weg, maar toon wat je kan. We zijn er voor elkaar, met vallen en opstaan. 

Iedereen is mooi, op zijn manier.  

Welkom! Bonjour! Buenos Dias! Aloha! Benvenuto! Wilkommen! Ahlan wa sahlan!.... 

 

Lieve chirogroetjes, 

Isabelle, jullie VéBé. 

 

Als jullie vragen, bedenkingen of opmerkingen hebben, nu of ooit, dan hoor ik het graag. Jullie 

kunnen mij bereiken via mail, isabelle.duquenne@yahoo.com, of op mijn gsm, 0494/16.72.70. 

 

 

  

mailto:isabelle.duquenne@yahoo.com
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PRUTSKES 

Naam: Nena Saerens  

Bijnaam: Sena Naerens  

Studierichting: Verpleegkunde  

Hem vind ik de knapste man ooit: Patrick Dempsey  

Dit is mijn 15de Chirojaar. 

Mijn levenswijze: Hoe vettiger, hoe prettiger!  

Mijn grootste angst: Ik heb hoogtevrees, leidster.  

Mijn mooiste Chiroherinnering is: Met zijn allen in de 

vijver op kamp! 

Naam: Anke Van Sande  

Bijnaam: Vazan  

Studierichting: Toegepaste psychologie  

Hem vind ik de knapste man ooit: Johnny Depp 

Dit is mijn 16de Chirojaar. 

Mijn levenswijze: Leef van dag tot dag, niemand heeft je 

morgen beloofd.  

Mijn grootste angst: Vergeten worden. 

Mijn mooiste Chiroherinnering: Aspitrant 2016 

 Naam: Frances De Leebeecke 

Bijnaam: Franches 

Studierichting: Optiek en optometrie 

Hem vind ik de knapste man ooit: Noah Centineo 

Dit is mijn 13de Chirojaar. 

Mijn levenswijze: Het leven is als een frikandel, je moet 

het zelf speciaal maken. 

Mijn grootste angst: Spinnen 

Mijn mooiste Chiroherinnering: De spontane 

zangmomentjes van Pitch Perfect op kamp. 
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Naam: Jozefien Aelbrecht  

Bijnaam: Gosé  

Studierichting: Sociaal werk 

Hem vind ik de knapste man ooit: Ryan Gosling 

Dit is mijn 14de Chirojaar.  

Mijn levenswijze: Als je’t mij vraagt CHIRO!  

Mijn grootste angst: Spinnen 

Mijn mooiste Chiroherinnering: Met iedereen samen in de 

vijver springen op kamp. 

 

 

Naam: Helene Hiel  

Bijnaam: Hélène/Helen/Lenny  

Studierichting: Podologie 

Hem vind ik de knapste man ooit: Matt LeBlanc in the 

good old days wel eens waar!  

Dit is mijn 14de Chirojaar. 

Mijn levenswijze: Looksaus zonder L is ook saus.  

Mijn grootste angst: Slaapwandelen op onbekende 

plaatsen.  

Mijn mooiste Chiroherinnering: In Lille gaan festivallen, 

mijn eerste kamp in 2008.  
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SPEELCLUB 

Naam: Emma Hiel 

Bijnaam: Elvis 

Studierichting: Verpleegkunde 

Hem vind ik de knapste man ooit: Cole Sprouse 

Dit is mijn 15de Chirojaar. 

Mijn levenswijze: Valsspelen is ook spelen. 

Mijn grootste angst: Ik heb hoogtevrees. 

Mijn mooiste Chiroherinnering: Met iedereen samen 

spontaan beginnen zingen in de refter op kamp. 

  

Naam: Dayna Janssens 

Bijnaam: Danja  

Studierichting: Farmaceutische wetenschappen  

Hem vind ik de knapste man ooit: Shawn Mendes 

Dit is mijn 15de Chirojaar. 

Mijn levenswijze: Laugh till your stomach hurts. 

Mijn grootste angst: Hoogtevrees 

Mijn mooiste Chiroherinnering: Aspitrant 2018 

 

 

Naam: Marthe Limbourg 

Bijnaam: Martha 

Studierichting: Logopedische en audiologische 

wetenschappen  

Hem vind ik de knapste man ooit: Chris Wood 

Dit is mijn 14de Chirojaar. 

Mijn levenswijze: Just be happy. 

Mijn grootste angst: Onweer 

Mijn mooiste Chiroherinnering: Aan het kampvuur liedjes 

zingen. 
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Naam: Olga Eeckhout 

Bijnaam: Olga Polga  

Studierichting: Kinesitherapie en 

revalidatiewetenschappen  

Hem vind ik de knapste man ooit: Lukas Lynggaard 

Tønnesen  

Dit is mijn 10de Chirojaar. 

Mijn levenswijze: De leven toch. 

Mijn grootste angst: Kikkers  

Mijn mooiste Chiroherinnering: Toen we als Aspi een 

grap uithaalden bij de Tippers/Tiptiens. 

 

 

Naam: Caitlin Lauwers  

Bijnaam: Cacai 

Studierichting: Lager onderwijs 

Hem vind ik de knapste man ooit: Leonardo DiCaprio 

(als Jack in Titanic).  

Dit is mijn 14de Chirojaar.  

Mijn levenswijze: Edde ka? Steekt e vuurken in a maa!  

Mijn grootste angst: Wespen en bijen 

Mijn mooiste Chiroherinnering: Na een lange 

tweedaagse, op mijn laatste aspikamp, in den donker het 

aspirantenlied zingen onder de sterrenhemel.  
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KWIKS 

  

Naam: Freya Abbeel  

Bijnaam: Melkmeisje 

Studierichting: Psychologie 

Hem vind ik de knapste man ooit: Theo James 

Dit is mijn 14de Chirojaar.   

Mijn levenswijze: Dat is wat je noemt gelukkig zijn. 

Mijn grootste angst: Blijkbaar de hoogtes bij Wipe-

out.  

Mijn mooiste Chiroherinnering: De spontane 

momenten die niemand maar dan ook echt niemand 

ziet aankomen en je enkel met de Chiro meemaakt. 

 
 

Naam: Lynn Vermeir 

Bijnaam: Truccerken 

Studierichting: Secundair onderwijs 

Hem vind ik de knapste man ooit: Error, file not 

found. 

Dit is mijn 15de Chirojaar. 

Mijn levenswijze: Spelen in multiplier of gezellig aan 

't campfire, das Chiro he! 

Mijn grootste angst: Horrorfilms 

Mijn mooiste Chiroherinnering: Random kiekeboe 

spelen met de leiding op leefweek. 
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Naam: Amber Van Der Meersch 

Bijnaam: Ambie 

Studierichting: Criminologie 

Hem vind ik de knapste man ooit: Keegan Allen  

Dit is mijn 13de  Chirojaar.  

Mijn levenswijze: C’est la vie. 

Mijn grootste angst: Slangen en nachtspel. 

Mijn mooiste Chiroherinnering: Al zingend toekomen 

op de kampplaats na tweedaagse, terwijl het buiten 

pikkedonker was.  

 

 
Naam: Hanne Hiel  

Bijnaam: Hannie/Hans  

Studierichting: Sociaal werk 

Hem vind ik de knapste man ooit: Harry Styles 

(2013/2014)  

Dit is mijn 9de Chirojaar. 

Levenswijze: Dat komt allemaal wel goed.  

Mijn grootste angst: Waargebeurde horrorfilms. 

Mijn mooiste Chiroherinnering: Mijn 2 schitterende 

jaren als leiding.  
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TIPPERS 
 

 

Naam: Scarlet Tirez 

Bijnaam: Scarletta 

Studierichting: Leerkracht secundair onderwijs bio-

esthetiek en gezondheidsopvoeding 

Hem vind ik de knapste man ooit: Liam Hemsworth 

Dit is mijn 15de Chirojaar. 

Mijn levenswijze: Meedoen is belangrijker dan 

winnen. 

Mijn grootste angst: Dat ik ooit van de Chiro zal moet 

gaan. 

Mijn mooiste Chiroherinnering: Samen luidkeels 

meezingen op de muziek van Pitch Perfect dat het je 

kippenvel geeft! 

 

 

Naam: Marieke Van den Borre 

Bijnaam: Mareike  

Studierichting: Psychologie 

Hem vind ik de knapste man ooit: Scott Eastwood 

Dit is mijn 16de Chirojaar.  

Mijn levenswijze: Wat maakt ons sterk?! 

TEAMWERK!  

Mijn grootste angst: Hoogteparcours  

Mijn mooiste Chiroherinnering: Het moment waarop 

zowel de leiding, leden als keukenploeg samen in de 

vijver springen.  
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Naam: Sien Scheirlinckx 

Bijnaam: Denise 

Studierichting: Geneeskunde 

Hem vind ik de knapste man ooit: Theo James  

Dit is mijn 14de Chirojaar. 

Mijn levenswijze: A chocolate a day keeps the 

doctor away!  

Mijn grootste angst: Vastzitten in een lift.  

Mijn mooiste Chiroherinnering: Met iedereen Pitch 

Perfect zingen in de refter op kamp.  

 

 Naam: Nona Bosteels 

Bijnaam: Boni/ Nona De Pona  

Studierichting: Verpleegkunde  

Hem vind ik de knapste man ooit: Theo James  

Dit is mijn 15de Chirojaar.  

Mijn levenswijze: Why be moody, when you can 

shake your booty.  

Mijn grootste angst: Hoogtevrees  

Mijn mooiste Chiroherinnering: Alles wat te maken 

heeft met zingen op kamp, zeker in de refter! Dit zijn 

momenten om nooit meer te vergeten.  
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TIPTIENS 

Naam: Lotte Vergauwen  

Bijnaam: Lotte Bottin 

Studierichting: Communicatiewetenschappen 

Hem vind ik de knapste man ooit: Noah Centineo 

Dit is mijn 14de Chirojaar. 

Mijn levenswijze: I could give up on chocolate, but i'm not 

a quitter. 

Mijn grootste angst: Ongelukkig zijn. 

Mijn mooiste Chiroherinnering: Uit het draaiwiel vliegen 

op tweedaagse of de vele weenmomentjes bij het 

kampvuur. 

  

Naam: Cato Van Belle                                                         

Bijnaam: Catjalo 

Studierichting: Sociaal werk 

Hem vind ik de knapste man ooit: Chandler Bing in zijn 

jonge jaren. 

Dit is mijn 7de Chirojaar. 

Mijn levenswijze: Het leven is te kort om saaie sokken te 

dragen. 

Mijn grootste angst: Orka’s  

Mijn mooiste Chiroherinnering: Elk Chiromoment wordt 

een mooie herinnering dat voor altijd in mijn hartje zal 

zitten.  

 

 

Naam: Marie Dujardin  

Bijnaam: Moiseken 

Studierichting: Lager onderwijs 

Hem vind ik de knapste man ooit: Theo James 🔥 

Dit is mijn 11de Chirojaar. 

Mijn levenswijze: Pensen is love, pensen is life! 

Mijn grootste angst: Oud worden en krimpen. 

Mijn mooiste Chiroherinnering: Het zingen en dansen op 

de stoelen! 
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ASPI’S  

Naam: Ellien De Geest  

Bijnaam: Rudy  

Studierichting: Banaba Spoed en intensieve zorgen  

Hem vind ik de knapste man ooit: Brammeke Corthals  

Dit is mijn 18de en laatste Chiro jaar!  

Mijn levenswijze: Je bent nooit volledig waardeloos. Je 

kan nog altijd gebruikt worden als slecht voorbeeld. 

Mijn grootste angst: Alleen oud worden. 

Mijn mooiste Chiroherinnering: Na een zonnige 

Chirozondag blijven plakken op de Chiro met een glaasje 

sangria in mijn hand. 

 

 

 

Naam: Judith De Visscher  

Bijnaam: Fisher/ Judith Prudith  

Studierichting: Ik neem even een pauzeke.  

Hem vind ik de knapste man ooit: “ooit” is een groot 

woord maar als ik echt moet kiezen Orlando Bloom.  

Dit is mijn 15de Chirojaar. 

Mijn levenswijze: Ik heb daar voor betaalt, dus ik eet dat 

op!  

Mijn grootste angst: Honden en nog veel meer. 

Mijn mooiste Chiroherinnering: Alle kampvuur 

momentjes waar we samen zingen en genieten.  

 
 Naam: Hendrickje Hiel  

Bijnaam: Rikkert  

Studierichting: Handelswetenschappen 

Hem vind ik de knapste man ooit: Tyler Posey  

Dit is mijn 17de Chirojaar 

Mijn levenswijze: Je waardeert pas iets als je het niet 

meer hebt. Toiletpapier is daar een goed voorbeeld van.  

Mijn grootste angst: Duiven  

Mijn mooiste Chiroherinnering: Krinkel 2017 
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VéBé. 
 

  

Naam: Isabelle Duquenne  

Bijnaam: Roebella, The Big Beebie, Duquies 

Beroep: Leerlingbegeleidster en ondersteuner in het 

secundair onderwijs 

Hem vind ik de knapste man ooit: Ben Huylebroeck 

Dit is mijn 5de jaar als VéBé. 

Mijn levenswijze: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik 

denk dat ik het wel kan! 

Mijn grootste angst: Dat er iets gebeurt met mijn 

kinderen. 

Mijn mooiste Chiroherinnering: Tweedaagse met de 

Aspi’s en op een boot slapen, rechtdoortocht met de 

Prutskes op dagtocht en 9 km stappen, enkel! 

Natuurloop met de Aspi’s en de Carlos, The beebies on 

tour en nog zoveel meer eigenlijk.  
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CONTACTGEGEVENS LEIDING 
 Gsm-nummer E-mailadres 

PRUTSKES 
Anke Van Sande 
Frances De Leebeecke 
Helene Hiel 
Jozefien Aelbrecht 
Nena Saerens 

 
0473/80.78.45 
0472/05.12.06 
0497/80.67.03 
0498/50.87.13 
0483/11.33.83 

 
ankevansande@hotmail.com 
frances.deleebeecke@hotmail.com 
hielhelene@gmail.com 
jozefien.aelbrecht@gmail.com 
nena_saerens@hotmail.com 

SPEELCLUB 
Caitlin Lauwers 
Dayna Janssens 
Emma Hiel 
Marthe Limbourg 
Olga Eeckhout 

 
0471/53.66.69 
0491/88.17.14 
0488/09.77.78 
0470/05.16.42 
0486/17.66.84 

 
caitlin9@hotmail.be 
daynajanssens@gmail.com 
emma.hiel@hotmail.com 
marthelimbourg@gmail.com 
olgaeeckhout@gmail.com 

KWIKS 
Amber Van Der Meersch 
Freya Abbeel 
Hanne Hiel 
Lynn Vermeir 

 
0470/31.98.71 
0476/03.51.91 
0489/01.40.13 
0470/02.04.58 

 
amber.vdm@telenet.be 
freya.abbeel@hotmail.com 
hannehiel@gmail.com 
lynn.vermeir@gmail.com 

TIPPERS 
Marieke Van den Borre 
Nona Bosteels 
Scarlet Tirez 
Sien Scheirlinckx 

 
0489/62.46.54 
0470/06.31.19 
0470/32.76.81 
0495/94.00.13 

 
marieke.vandenborre@gmail.com  
nona.bosteels@telenet.be 
 scarlettirez@hotmail.be 
sienscheirlinckx@skynet.be 

TIPTIENS 
Cato Van Belle 
Lotte Vergauwen 
Marie Dujardin 

 
0471/84.68.23 
0471/83.25.03 
0472/46.24.87 

 
van.belle.cato@gmail.com  
vergauwenlotte@hotmail.com 
dujardinmarie99@gmail.com  

ASPI’S 
Ellien De Geest 
Hendricke Hiel 
Judith De Visscher 

 
0499/16.36.38 
0475/22.07.29 
0478/17.75.56 

 
ellien_degeest@icloud.com 
hendrickje.hiel1@gmail.com 
devisscherjudith@gmail.com 

 

  

mailto:ankevansande@hotmail.com
mailto:frances.deleebeecke@hotmail.com
mailto:hielhelene@gmail.com
mailto:caitlin9@hotmail.be
mailto:daynajanssens@gmail.com
mailto:emma.hiel@hotmail.com
mailto:marthelimbourg@gmail.com
mailto:amber.vdm@telenet.be
mailto:freya.abbeel@hotmail.com
mailto:hannehiel@gmail.com
mailto:nona.bosteels@telenet.be
mailto:ellien_degeest@icloud.com
mailto:hendrickje.hiel1@gmail.com
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AGENDA 
15/09 
 

Startdag 

22/09 
 

Eerste Chirozondag 

28/09 – 29/09 
 

Trapsgewijs voor Tiptiens en Aspi’s, Prutskes t.e.m. Tippers hebben wel Chiro. 

11/10 
 

Pensenkermis 

18/10 
 

Dag van de jeugdbeweging 

10/11 
 

Sint-Maarten komt naar de Chiro 

16/11 
 
17/11 
 

Chirobeats + kinderfuif 
 
Geen Chiro 

23/11 
 

Christus Koning 

24/11 
 

Geen Chiro 

15/12 
 

Kerstfeestje op de Chiro 

22/12 
 

Christmas Run 

23/02 
 

Hutsepotfestijn 

21/03 
 

Slag bij Lotus 

14/06 
 

Ontbijtmanden voor Vaderdag 

10/08 – 20/08 Chirokamp! (Ook dit jaar worden er geen uitzonderingen gemaakt om het kamp 
vroegtijdig te verlaten. Enkel een herexamen, ernstige ziekte of een overlijden is een 
geldig excuus). 
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Extra informatie 
Bij het inschrijven van uw dochter gaat u ermee akkoord dat er doorheen het jaar foto’s gemaakt 

worden van uw kind en dat deze gepubliceerd worden op onze Facebookpagina. Indien u dit liever 

niet wenst, geef ons dan zo snel mogelijk een seintje. 

Voor meer informatie kan u steeds terecht op onze website of Facebookpagina. Mochten er toch 

vragen of onduidelijkheden zijn, kan u ons altijd aanspreken op zondag of contacteren via mail/gsm 

(zie contactlijst hierboven). 

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de klusjesdagen of deel uitmaken van de vzw? Mail 

dan als de bliksem naar vzwchirosonneveld@gmail.com. Elk jaar zijn we op zoek naar nieuwe 

krachten om ons team te versterken. Vele handen maken licht werk! 

Chiro-uniform 
Waaruit bestaat het Chiro-uniform? 

- Chirorok/Chiroshort 

- Rode Chiro T-shirt 

- Donker blauwe Chirokousen 

- Donkere schoenen 

- Chirohemd 

Op zondag is het enkel verplicht om je Chirorok te dragen. Op evenementen of voor het kamp is de 

volledige outfit verplicht. Wij beschikken over tweedehandskledij, dus kom zeker eens een kijkje 

nemen alvorens je naar de Banier trekt. 
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Medische steekkaart 
Het is verplicht om de medische steekkaart in te vullen en af te geven op de eerste Chiro-zondag aan 

de leidsters van jouw dochter. Zo zijn we doorheen het jaar op de hoogte van eventuele kwaaltjes, 

allergieën of ziektes.  
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