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JAARTHEMA: ‘OnvoorSPELbaar’ 
 

‘Mama, we waren een spel aan het spelen en toen vond Illias ineens een oud boek in het lokaal waarin 

staat hoe we geheime codes kunnen kraken! We hebben ook ontdekt dat de tekening op de muur van 

ons lokaal een echte schatkaart is! Volgende week gaan we de schat zoeken, zei leidster Silke!’ Zo gek 

zouden alle Chirodagen moeten zijn! 

Waarom OnvoorSPELbaar? 

Chiro is spelen om het spel. Bijna een derde van de Chirogroepen geeft aan dat ze meer bezig zijn met 

nevenactiviteiten (om financiën te verzamelen) dan met activiteiten voor de leden. De voorbije jaren 

verstrengde de wetgeving m.b.t. ruimte, wat impact heeft op spelmogelijkheden voor kinderen en 

jongeren. Binnen het Chirokader lijkt spelen meer en meer naar de achtergrond te verschuiven en 

minder aandacht te krijgen op evenementen, weekends en cursussen. Tijd dus om een spotlicht op 

'SPEL' te richten. 

Daarnaast vervallen groepen vaak in tradities. De kampplanning lijkt verdacht hard op die van vorig jaar, 

en bij een spaghettiavond volgen we blindelings het draaiboek dat tien jaar geleden werd uitgeschreven. 

Elke Chirogroep mag dit jaar haar grenzen verleggen. We dagen lokale groepen uit om meer outside the 

box te denken bij het organiseren van die traditionele activiteiten. 

3 focuspunten 

Doe ’n keer zot! 

Doe eens wat anders: betrek onbekenden in je werking, gooi je leidingskring helemaal om, enz. We 

dagen zowel leden, leiding als kader uit om elke zondag iets nieuws te proberen. Onze 112.000 leden 

treden daarmee wekelijks uit hun comfortzone, zonder (emotionele) veiligheid uit het oog te verliezen. 

Tradities zijn er om te koesteren, maar verandering kan verfrissend zijn. Groepen worden door dit 

jaarthema geïnspireerd om deeltjes van hun werking eens van tafel te vegen en van nul te beginnen. 

Daarvoor bieden we impulsen, brainstormideeën en voorbeelden aan. We trekken dat actief open naar 

het hele Chirogebeuren en beperken ons dus niet tot zondagmiddag. 

Spel 

We zijn in de Chiro vaak bezig met nevenactiviteiten zoals administratie, contact met ouders, 

kasactiviteiten, enzovoort. Met dit jaarthema gaan we graag nog eens terug naar de basis van Chiro: 

spel. 

We zetten spel niet alleen centraal maar bekijken het ook met een nieuwe blik en brengen het 

‘onvoorspelbare’ in wat we al kennen. Dat doen we door bekende spelconcepten te combineren, te 

stimuleren om knotsgekke originele activiteiten in elkaar te steken of door tikkertje te spelen op 

ongewone plekken (het moet niet altijd moeilijk zijn). We denken groots en outside the box. Meer zelfs: 

we breken de doos af en maken er een wasmachiene van die ons plotseling naar een ander universum 

brengt. Elke zondagnamiddag geven we een onverwachte draai. 

Inleving en fantasie 

De leiding wordt uitgedaagd om tijdens het spel in te gaan op de fantasie van de leden. Om deze speelse 

ontdekkingstocht verder te zetten is het ook belangrijk dat we focussen op een sterke inleving. Jezelf 

deel voelen van het verhaal dat verteld wordt, biedt een uniek perspectief op het spel. 
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Daarbij is het soms nodig de planning wat los te laten en ruimte te maken voor vormen van vrij spel. 

Laat je daarbij als leiding ook volledig meesleuren door de fantasie van je leden. 

De intuïtieve methode (zie visietekst: 'Spelen') staat binnen dit jaarthema centraal. Er is ruimte om te 

proberen en gewoon te spelen. We breken de grenzen van het spelen open en leren onszelf, elkaar en 

de wereld daardoor kennen. 

 Om dat te bereiken, heb je niet altijd een uitgebreid decor, nieuwe verkleedkleren of grime nodig. Less 

is more en onszelf uitdagen om aan de slag te gaan met tafels, stoelen of gewoon een simpele stok is 

de boodschap. Je kan op verschillende manieren een namiddag vullen met pen en papier. De kracht zit 

in de koppeling met een sterke inleving en dat willen we graag laten zien! 

In de Chiro krijgen we de kans om knotsgekke gedachten in acties om te zetten. We maken dan ook 

graag werk van contexten waarin knotsgekke ideeën kunnen ontstaan en van nog meer ondersteuning 

bieden om die ideeën om te zetten in actie! 

Niet zomaar een zondag! 

Die drie focuspunten zijn belangrijke drijfveren voor vernieuwing. Vernieuwing creëert uitdaging, wat 

dan weer ruimte biedt om anders te werken. We geloven in de energie die nieuwe en verfrissende 

dingen kunnen bieden binnen de Chirowerking. We laten dat een heel jaar zien aan leden, leiding en 

kader. Dat is de drijfveer van het jaarthema ‘OnvoorSPELbaar’. 

We gaan voor nog zotter, we creëren elke week verwondering, we kiezen voor dat nieuwe jasje. We 

zetten het hele jaar op stelten. 

't Is tijd voor iets nieuws. 't Is tijd voor iets 'OnvoorSPELbaars'! 
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JAARTHEMALIED 
 

Een, twee, vier de fantasie 
Zie zo 

Zo kan het dus ook 
Ook zon, zonder ballen kan je knallen. BAM! 

 
Refrein 

Jij doet mee! Ik heb een onvoorspelbaar goed idee 
Jij doet mee! Jij bent het monster en ik ben de … 

Nana nana 
Naaj-nanana naaj 

ONVOORSPELBAAR 
 

Een maal drie plus vier is zeker ONVOORSPELBAAR 
Vijf, vijf dat gaat hier vooruit 
Uit niets maken we een zon- 

Dag die altijd even zot en onvoorspel… 
 

Zes, acht doe iets onverwacht 
Brul zacht 

Gooi eens alles om, 
Omdat jij kan kiezen wat nu echte Chiro is 

 
Refrein 

Jij doet mee! Ik heb een onvoorspelbaar goed idee 
Jij doet mee! Jij bent het monster en ik ben de fee 
Jij doet mee! Ik heb een onvoorspelbaar goed idee 
Jij doet mee! Jij bent het monster en ik ben de … 

Nana nana 
Naaj-nanana naaj 

ONVOORSPELBAAR 
 

Een, twee 
Drie, vier 
Vijf, vijf 

Zes, acht, onverwacht! 
 

Een, twee, vier de fantasie 
Drie, vier, spel in het vizier 

Vijf, vijf, dat gaat hier vooruit 
Zes, acht, onverwacht (en) 

 
Refrein 

Jij doet mee! Ik heb een onvoorspelbaar goed idee 
Jij doet mee! Jij bent het monster en ik ben de fee 
Jij doet mee! Ik heb een onvoorspelbaar goed idee 
Jij doet mee! Jij bent het monster en ik ben de … 

Nana nana 
Naaj-nanana naaj 

ONVOORSPELBAAR 
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WOORDJE VAN DE HOOFDLEIDING 
 

Beste Chirogrieten 
Beste ouders 
 
 

Na een beetje een bizar Chirojaar hebben we enorm hard genoten van tien onvergetelijke dagen kamp, 

een mooie afsluiter van het voorbije jaar. Ondertussen staan we te popelen om het nieuwe jaar in te 

vliegen en om er met onze 26-koppige leidingsploeg weer tegenaan te gaan! Dit jaar moesten we helaas 

afscheid nemen van twee fantastische leidsters, maar we kregen er vier geweldige grieten voor in de 

plaats! 

Ook bij de leden hopen we, tussen vele bekende gezichtjes, een heleboel nieuwe snoeten te ontdekken. 

De leidsters zetten dan ook alles op alles om jouw dochter een fantastisch Chirojaar te bezorgen! De 

gekste spelletjes worden gespeeld en de mooiste vriendschappen worden opgebouwd. 

Als groepsleidsters willen we jou alvast bedanken voor het vertrouwen in de Chiro en de leidsters. 

Moesten er toch nog vragen of problemen oprijzen, mag je ons altijd contacteren. 

Wij hopen op alweer een ongelooflijk en plezant Chirojaar samen met jouw dochter(s) want 

 

ALS JE ’T ONS VRAAGT: CHIRO! 

 

Vele Chirogroetjes 

Anke en Nena 
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WOORDJE VAN DE VéBé 
 

Het was me wat, het afgelopen Chirojaar. Vorig Chirojaar was het thema grenzeloos, net alsof ze wisten 

wat er ging gebeuren. Sommige grenzen werden gesloten, anderen werden geopend en nog andere 

werden verlegd. Chiro Sonneveld heeft alvast laten zien dat ze heel wat in hun mars hebben om grenzen 

te respecteren én ervoor te zorgen dat iedereen de tijd van zijn leven beleeft.  

De zomer is ondertussen voorbij, Corona jammer genoeg nog niet. Het nieuwe Chirojaar is gestart en 

nog steeds staan we voor een uitdaging. Maar van één ding zijn we zeker: er zal gespeeld worden! Met 

drie focuspunten in gedachten zullen de leidsters elke zondag omtoveren tot een plek waar alles kan, 

iedereen welkom is, niets moet en alles mag.  

Doe ne keer zot - om elk spel net dat tikkeltje extra te geven, zodat iedereen even alle zorgen vergeet 

en geniet van het moment.  

Niets is onmogelijk - afhankelijk van hoe je het bekijkt, waarbij we elkaar uitdagen om te bereiken wat 

we willen en geloven in elkaars kunnen.  

Fantasie doet leven - zodat we durven dingen anders te doen en durven anders te zijn. Zodat we 

allemaal schitteren in samen Chiro maken, samen Chiro doen en samen Chiro zijn! 

 

Iedereen is er klaar voor om elke zondag weer om te toveren tot Chirodag en ik vertrouw erop dat alles 

vlotjes gaat. Hoe onvoorspelbaar Corona ook is, Chiro Sonneveld can do this! 

 

Liefs, 

Isabelle, jullie VéBé 

 

Als er nog vragen zijn, stel ze gerust via isabelle.duquenne@yahoo.com of 0494/16 72 70. 

 

 

 

  

mailto:isabelle.duquenne@yahoo.com
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PRUTSKES 
 

Naam: Dayna Janssens 
 
Bijnaam: Danja 
 
Dit is mijn 16de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Stoelenkiekeboe 
 
Levensmotto: Laugh till your stomach hurts. 
 
Favoriete frituursnack: Boulet Special 
 
Mooiste Chiroherinnering: Aspitrant 2018 
 
Meebruller: Met liefs 

 

 

Naam: Frances De Leebeecke 
 
Bijnaam: Franches 
 
Dit is mijn 14de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Kattekewuif 
 
Levensmotto: Een dag niet gelachen, is een dag niet 
geleefd. 
 
Favoriete frituursnack: Chickenfingers 
 
Mooiste Chiroherinnering: Mijn laatste kamp als lid. 
 
Meebruller: Met liefs 

 

 

Naam: Lotte Vergauwen 
 
Bijnaam: Lotte Bottin 
 
Dit is mijn 15de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Arendsoog 
 
Levensmotto: Dat gaat niet, bestaat niet! 
 
Favoriete frituursnack: Kaaskroket 
 
Mooiste Chiroherinnering: Zingen rond het 
kampvuur, de leuke feestjes, vliegen uit het rad op 
tweedaagse,… 
 
Meebruller: Met liefs 
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Naam: Marthe Limbourg 
 
Bijnaam: Martha 
 
Dit is mijn 15de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Bestorm de brug 
 
Levensmotto: Just be happy. 
 
Favoriete frituursnack: Bitterballen 
 
Mooiste Chiroherinnering: Aspitrant 2018 
 
Meebruller: Ik blijf in Chiro geloven 

 
 

 

Naam: Marieke Van den Borre 
 
Bijnaam: Mareike 
 
Dit is mijn 17de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: 10-bal in fietsbanden 
 
Levensmotto: Blijven lachen! 
 
Favoriete frituursnack: Kippenvingers 
 
Mooiste Chiroherinnering: Het kamp is elk jaar 
opnieuw een hoogtepunt waar ik mooie 
herinneringen aan heb overgehouden! 
 
Meebruller: Met liefs 

 

 

Naam: Scarlet Tirez 
 
Bijnaam: Scarletta 
 
Dit is mijn 16de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Bestorm de brug 
 
Levensmotto: Sonneveld is niet voor even, maar voor 
het leven. 
 
Favoriete frituursnack: Boulette 

 
Mooiste Chiroherinnering: Het moment dat heel de 
refter Pitch Perfect zingt op kamp. 
 
Meebruller: ‘k Em veu mijn liefke 
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SPEELCLUB 
 

Naam: Judith De Visscher 
 
Bijnaam: Fisher 
 
Dit is mijn 16de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Miekesspel 
 
Levensmotto: Ik heb daar voor betaalt, dus ik eet dat 
op/doe dat. 
 
Favoriete frituursnack: Kaaskroket 
 
Mooiste Chiroherinnering: Uit het niets allemaal 
samen zingen in de refter. 
 
Meebruller: Mijn kleur en jouw kleur 

 

 

Naam: Louise Aelbrecht 
 
Bijnaam: Louigi 
 
Dit is mijn 14de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Vlaggenroof 
 
Levensmotto: Beter te laat dan nooit. 
 
Favoriete frituursnack: Bicky Burger 
 
Mooiste Chiroherinnering: Mijn twee laatste jaren als 
Aspi en het vijvermoment. 
 
Meebruller: Met liefs 

 
 
 

 

Naam: Marie Dujardin 
 
Bijnaam: Moiseken 
 
Dit is mijn 12de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Tik tak boem met alle speciallekes 
 
Levensmotto: ’t Is nu dat ge het moet doen! 
 
Favoriete frituursnack: Kaaskroket 
 
Mooiste Chiroherinnering: Kampvuurtjes, spontane 
momenten, verkleedpartijtjes, samen in de vijver,… 
 
Meebruller: ‘k Em veu mijn liefke 
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Naam: Melanie Van den Borre 
 
Bijnaam: Mel 
 
Dit is mijn 14de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Geblinddoekt dansen 
 
Levensmotto: Geniet met maten, nooit met mate. 
 
Favoriete frituursnack: Kaaskroket 
 
Mooiste Chiroherinnering: Mijn laatste 10 dagen als 
lid in Gruitrode. 
 
Meebruller: Het avondlied 

 

 

Naam: Sien Scheirlinckx 
 
Bijnaam: Denise 
 
Dit is mijn 15de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Blad, steen, schaar extreme 
 
Levensmotto: A chocolate a day keeps the doctor 
away! 
 
Favoriete frituursnack: Bitterballen 
 
Mooiste Chiroherinnering: Pitch Perfect zingen in de 
refter. 
 
Meebruller: Vivikune 
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KWIKS 
 

Naam: Cato Van Belle 
 
Bijnaam: Catjalo 
 
Dit is mijn 8ste Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Baseball 
 
Levensmotto: Gewoon genieten! 
 
Favoriete frituursnack: Kippenvingers 
 
Mooiste Chiroherinnering: Kayakpolo met de Tippers 
 
Meebruller: Lorensia 

 

 

Naam: Jozefien Aelbrecht 
 
Bijnaam: Gõsé 
 
Dit is mijn 16de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Vlaggenroof 
 
Levensmotto: Ik heb dat nog nooit gedaan, dus ik 
denk wel dat ik het kan! 
 
Favoriete frituursnack: Mexicano 
 
Mooiste Chiroherinnering: Met iedereen samen in de 
vijver zwemmen op kamp. 
 
Meebruller: Met liefs 

 

 

Naam: Manon Meskens 
 
Bijnaam: Manonie 
 
Dit is mijn 5de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Kiekeboe 
 
Levensmotto: Beter spijt hebben van wat je gedaan 
hebt dan van wat je niet gedaan hebt. 
 
Favoriete frituursnack: Boulet 
 
Mooiste Chiroherinnering: De mooie momenten en 
activiteiten tijdens de tweedaagse op kamp. 
 
Meebruller: Bivaklied 
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Naam: Nona Bosteels 
 
Bijnaam: Boni 
 
Dit is mijn 16de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Mijn Aspi kan dat 
 
Levensmotto: Why be moody when you can shake 
your booty 
 
Favoriete frituursnack: Kippenvingers 
 
Mooiste Chiroherinnering: Met iedereen Pitch 
Perfect zingen op kamp 
 
Meebruller: Meerdalbos 

 
 

 

Naam: Olga Eeckhout 
 
Bijnaam: Olga Polga 
 
Dit is mijn 11de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Maakt niet uit, zolang het maar 

ruig is.       
 
Levensmotto: Wie niet waagt,… 
 
Favoriete frituursnack: Saté samen met bitterballen 
 
Mooiste Chiroherinnering: Mijn laatste kamp als lid. 
 
Meebruller: Met liefs 
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TIPPERS 
 

Naam: Caitlin Lauwers 
 
Bijnaam: Cacai 
 
Dit is mijn 16de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Potteke stamp 
 
Levensmotto: Als het niet kan zoals het moet, dan 
moet het maar zoals het kan! 
 
Favoriete frituursnack: Viandel & Bitterballen 
 
Mooiste Chiroherinnering: Zingend op het 
kampterrein toekomen na mijn laatste tweedaagse 
als Aspi. 
 
Meebruller: Meerdalbos 

 

 

Naam: Freya Abbeel 
 
Bijnaam: Melkmeisje 
 
Dit is mijn 15de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Bestorm de brug 
 
Levensmotto: Geniet van de kleine dingen des 
levens! 
 
Favoriete frituursnack: Bitterballen 
 
Mooiste Chiroherinnering: Al die mooie 
leidingsmomentjes. 
 
Meebruller: Hoe het danst 
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Naam: Jante Saerens 
 
Bijnaam: Tante Jante 
 
Dit is mijn 14de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Alles behalve dode vis en 
arendsoog 
 
Levensmotto: Af en toe moet is durven springen! 
 
Favoriete frituursnack: Mexicano 
 
Mooiste Chiroherinnering: Met z’n allen in de vijver 
 
Meebruller: Tuimeling 

 
 

 

Naam: Lynn Vermeir 
 
Bijnaam: Truccerken 
 
Dit is mijn 16de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Honkbal 
 
Levensmotto: ’t Leven is beter aan een kampvuurke.. 
 
Favoriete frituursnack: Saté 
 
Mooiste Chiroherinnering: Er zijn er te veel om 
eentje te kiezen. 
 
Meebruller: Ik blijf in Chiro geloven 
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TIPTIENS 
 

Naam: Helene Hiel 
 
Bijnaam: Lenny & Heidi 
 
Dit is mijn 14de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Kattekewuif 
 
Levensmotto: Geluk zit in de kleine dingen. 
 
Favoriete frituursnack: Bamischijf 
 
Mooiste Chiroherinnering: Keukenploeg, leiding en 
leden samen in de vijver tijdens bontering, kamp 
2018. 
 
Meebruller: Afwaslied 

 
 

 

Naam: Hendrickje Hiel 
 
Bijnaam: Rikkert & Rik Pik 
 
Dit is mijn 18de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Mijn Aspi kan dat 
 
Levensmotto: Mijn poepke is als een fles bruisend 
water. Je draait de dop eraf en al de spuit komt eruit. 
 
Favoriete frituursnack: Bicky wrap 
 
Mooiste Chiroherinnering: Vijvermomentje op mijn 
eerste kamp als leidster. 
 
Meebruller: ‘k Em veu mijn liefke 

 

 

Naam: Nena Saerens 
 
Bijnaam: Sena Naerens 
 
Dit is mijn 16de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Miekesspel 
 
Levensmotto: Geef mij maar een sandwich! 
 
Favoriete frituursnack: Mexicano 

 
Mooiste Chiroherinnering: Dansen met de duifkes. 
 
Meebruller: Kamperen 
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ASPI’S 
 

Naam: Amber Van Der Meersch 
 
Bijnaam: Ambie 
 
Dit is mijn 14de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Powerhand 
 
Levensmotto: C’est la vie. 
 
Favoriete frituursnack: Kaaskroket 
 
Mooiste Chiroherinnering: Zingend toekomen na 
tweedaagse terwijl het buiten pikkedonker was. 
 
Meebruller: Met liefs 

 
 

 

Naam: Anke Van Sande 
 
Bijnaam: Vazan & Ankton 
 
Dit is mijn 17de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Pimpampeloeke 
 
Levensmotto: Leef van dag tot dag, niemand heeft je 
morgen beloofd. 
 
Favoriete frituursnack: Ragouzi 
 
Mooiste Chiroherinnering: Aspitrant 
 
Meebruller: Met liefs & Meerdalbos 

 
 
 
 

 

Naam: Emma Hiel 
 
Bijnaam: Elvis & Ems 
 
Dit is mijn 16de Chirojaar 
 
Leukste Chirospel: Miekesspel 
 
Levensmotto: Liever chaotisch gelukkig dan 
georganiseerd gestrest. 
 
Favoriete frituursnack: Viandel 
 
Mooiste Chiroherinnering: Iedereen in de vijver op 
kamp. 
 
Meebruller: Mijn kleur en jouw kleur 
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VéBé. 
 

Naam: Isabelle Duquenne 
 
Bijnaam: Roebella, Sanka, Duquies, The Big Beebie 
 
Dit is mijn 6de jaar als VéBé 
 
Leukste Chirospel: Vlaggenspel, varkenskot, 
stoelenspel, zolang het maar ruig is. 
 
Levensmotto: De kunst van het weten is weten wat 
te negeren. 
 
Favoriete frituursnack: Bicky Burger all the way! 
 
Mooiste Chiroherinnering: Mister X, The Beebies 
 
Meebruller: Als je dorst hebt (de Lebbeekse versie), 
Meerdaalbos, Avondvlaggegroet (daal nu bij het 
zinken), Ik blijf in Chiro geloven, Chirokameraden,… 
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CONTACTGEGEVENS LEIDING 
 

 Gsm-nummer E-mailadres 

PRUTSKES 
Dayna Janssens 
Frances De Leebeecke 
Lotte Vergauwen 
Marieke Van den Borre 
Marthe Limbourg 
Scarlet Tirez 

 
0491/88.17.14 
0472/05.12.06 
0471/83.25.03 
0489/62.46.54 
0470/05.16.42 
0470/32.76.81 

 
daynajanssens@gmail.com 
frances.deleebeecke@hotmail.com 
vergauwenlotte@hotmail.com 
marieke.vandenborre@gmail.com  
marthelimbourg@gmail.com 
scarlettirez@hotmail.be 

SPEELCLUB 
Judith De Visscher 
Louise Aelbrecht 
Marie Dujardin 
Melanie Van den Borre 
Sien Scheirlinckx 

 
0478/17.75.56 
0460/94.43.36 
0472/46.24.87 
0470/95.97.81 
0495/94.00.13 

 
devisscherjudith@gmail.com 
louise.aelbrecht123@gmail.com 
dujardinmarie99@gmail.com 
vandenborremelanie@gmail.com 
sienscheirlinckx@skynet.be 

KWIKS 
Cato Van Belle 
Jozefien Aelbrecht 
Manon Meskens 
Nona Bosteels 
Olga Eeckhout 

 
0471/84.68.23 
0498/50.87.13 
0488/81.39.14 
0470/06.31.19 
0486/17.66.84 

 
van.belle.cato@gmail.com  
jozefien.aelbrecht@gmail.com 
manon.meskens1@gmail.com 
nona.bosteels@telenet.be 
olgaeeckhout@gmail.com 

TIPPERS 
Caitlin Lauwers 
Freya Abbeel 
Jante Saerens 
Lynn Vermeir 

 
0471/53.66.69 
0476/03.51.91 
0488/33.47.47 
0470/02.04.58 

 
caitlin9@hotmail.be 
freya.abbeel@hotmail.com 
jante_saerens@hotmail.com 
lynn.vermeir@gmail.com 

TIPTIENS 
Helene Hiel 
Hendricke Hiel 
Nena Saerens 

 
0497/80.67.03 
0475/22.07.29 
0483/11.33.83 

 
hielhelene@gmail.com 
hendrickje.hiel1@gmail.com  
nena_saerens@hotmail.com 

ASPI’S 
Amber Van Der Meersch 
Anke Van Sande 
Emma Hiel 

 
0470/31.98.71 
0473/80.78.45 
0488/09.77.78 

 
amber.vdm@telenet.be 
ankevansande@hotmail.com 
emma.hiel@hotmail.com 
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mailto:hielhelene@gmail.com
mailto:hendrickje.hiel1@gmail.com
mailto:amber.vdm@telenet.be
mailto:ankevansande@hotmail.com
mailto:emma.hiel@hotmail.com
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AGENDA 
 

20/09 
 

Startdag 

27/09 
 

Eerste Chirozondag 

09/10 
 

Pensenkermis 

23/10 
 

Dag van de jeugdbeweging 

07/11 Nieuw Evenement 
 

14/11 
 

Sint-Maarten komt naar de Chiro 

21/11 
 

Christus Koning 

22/11 
 

Geen Chiro 

20/12 
 

Christmas Run 

27/12 
 

Kerstfeestje op de Chiro 

07/02 
 

Hutsepotfestijn 

20/02 
 

Chirobeats 

20/03 
 

Slag bij Lotus 

13/06 
 

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. 

 

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. Deze kan je achteraan in ons boekje vinden. 



 

INDIVIDUELE MEDISCHE STEEKKAART 
Met deze individuele medische steekkaart geven ouders alle noodzakelijke inlichtingen  

over hun kind aan de Chiroleiding. De leidingsploeg zal die informatie vertrouwelijk behandelen. 

 

 

OPGELET! 

Geef altijd de volgende zaken mee op bivak/weekend: 

- ISI+-kaart of identiteitskaart 

- Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds 

Die heb je nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoek. 
 

 
 

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN HET KIND 

Voornaam en familienaam: ................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 
 

Geboortedatum: .................................................................................................................................. 
Adres(sen): 

 
............................................................................................................................. ..................................................... 

 
.................................................................................................................................................................................. 

 

 
 

.................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................. 

 
Telefoonnummer(s): 

 
............................................................................................................................. ..................................................... 

 

 
 

.................................................................................................................................................................................. 

 
Mailadres(sen): 

 
.................................................................................................................................................................................. 

 

 
 

.................................................................................................................................................................................. 

 
Wie contacteren als ouder(s) en/of voogd(en) niet bereikbaar zijn? 

Naam: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Telefoonnummer: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

MEDISCHE GEGEVENS 

Naam en telefoonnummer huisarts:  
 

............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................... 

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen:  
 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus?  □ Ja, in het jaar .................................. □ Nee 

Uw kind lijdt aan: 

□ astma 
□ bedwateren 
□ epilepsie 
□ hartkwaal 
□ hooikoorts 
□ huidaandoening 
□ reuma 
□ slaapwandelen 
□ suikerziekte 

□ allergie voor bepaalde voedingsmiddelen:  
 

.......................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................... 
 

□ allergie voor bepaalde stoffen:  
 

.......................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................... 

□ allergie voor bepaalde geneesmiddelen: 
 

.......................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................... 
 

□ andere: 
 
.......................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................... 

 

  



Wat moet de leiding zeker weten over de bovenstaande aandoeningen? Wat moet er gebeuren in noodsituaties? 

 

 

Eet uw kind vegetarisch, halal of een ander specifiek dieet? 

□ Nee  □ Ja, namelijk: .................................................................................................................. 

 

Moet uw kind tijdens het verblijf geneesmiddelen innemen? 

□ Ja □ Nee   Zo ja: welke, hoe dikwijls en hoeveel? ........................................................................................................................................... ................................................................ 

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
Kan uw kind zwemmen? 
□ Ja  □ Nee 

Is uw kind vlug moe? 
□ Ja  □ Nee  

Kan uw kind deelnemen aan sport en spel afgestemd op zijn/haar/hun leeftijd? 
□ Ja  □ Nee 
 
Leiding mag – behalve EHBO – niet op eigen initiatief medische handelingen uitvoeren. Zonder toestemming van de ouders mogen 

ze zelfs geen pijnstillende of koortswerende medicatie toedienen, zoals Perdolan, Dafalgan of aspirines. Hieronder kunt u hen die 

toestemming geven zodat ze voor dergelijke zorgen niet naar een arts moeten. 

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan ons kind een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende 

en koortswerende medicatie toe te dienen*: 

□ Ja  □ Nee 

* Gebaseerd op aanbeveling Kind & Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts/Toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang 

ANDERE INLICHTINGEN 
 

............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind is het belangrijk om dat door te geven aan de leiding zodat zij altijd op 

de gepaste manier kunnen reageren. Bij een volgend weekend/kamp zal gevraagd worden om de gegevens opnieuw in te vullen. 

Contactgegevens worden bijgehouden in het online Groepsadministratieportaal (GAP) en zijn nodig voor de dagelijkse werking. De 

basisgegevens (één adres, één telefoonnummer en één mailadres, vanaf ketileeftijd bij voorkeur van de jongere zelf) worden 

doorgestuurd naar Chirojeugd Vlaanderen. De informatie over de gezondheidstoestand van het kind wordt bijgehouden door de 

leidingsploeg en wordt dus niet doorgegeven, tenzij aan (medische) hulpverleners. De leidingsploeg heeft afspraken gemaakt om 

daar vertrouwelijk mee om te gaan. De dieetvoorkeur wordt uiteraard doorgegeven aan de kookploeg. 

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en gaat akkoord met de verwerking ervan. 

 

Datum: ..................................................................................................... 

Handtekening(en) 


