
De Chirowerking



Wat is Chiro nu eigenlijk?

•De Chiro is:
• Een plek waar je kan spelen,
• Waar je je kan uitleven met andere kinderen uit de buurt.
• Spelen en daarvan leren, zonder het te weten.
• Een plek waar je kan lachen, dromen en plannen maken.
• En kattenkwaad zal uithalen. Dat zeker.
• Waar je de boel op stelten zet, maar in groep alles opruimt.
• Waar je de tijd vergeet, maar in groep herinneringen maakt.
• Een plek waar je  niet de beste, de snelste of de slimste moet zijn, maar 

gewoon mag 'zijn'. Helemaal jezelf.

We proberen dit elke zondag waar te maken van 14u tot 17u! 



DE AFDELINGEN



DE SPEELCLUB

SPEELCLUB MEISJES SPEELCLUB JONGENS

Vanaf het 1ste tot het 3de leerjaar 
Leiding: Kaat en Marie

Vanaf het 1ste tot het 3de leerjaar 
Leiding: Jesse en Ottelien



DE RAKWI
KWIKS RAKKERS

Vanaf het 4de tot het 6de leerjaar 
Leiding: Daan en Samuel

Vanaf het 4de tot het 6de leerjaar 
Leiding: Amber, Roos en Sofie



DE TITO

TIPPERS TOPPERS

Vanaf het 1ste tot het 2de middelbaar 
Leiding: Nel en Soeteken

Vanaf het 1ste tot het 2de middelbaar 
Leiding: Jorre 



DE KETI’S

Tiptiens Kerels 

Vanaf het 3de tot het 4de middelbaar 
Leiding: Robin

Vanaf het 3de tot het 4de middelbaar 
Leiding: Marlies



DE ASPI’S 

Vanaf het 5de tot het 6de middelbaar 
Leiding: Wannes



Drankkaarten 

Rond 15:30 is het tijd voor “chips en drinken”

1 drankkaart kost 20 euro (Bij de inschrijving van 35 euro zit een eerste 
drankkaart van 10 euro inbegrepen

Chips = 1 kruisje 

Drank = 2 kruisjes  

50 cent per kruisje



UNIFORMEN



5 EURO 

15 EURO 

35 EURO 



Hoe kan ik een nieuw uniform krijgen?

•Mail sturen naar uniformen@chirosintjan.be met het 
uniform dat u zou willen kopen. Op zondag zal Ottelien 
het uniform klaarleggen. 

•Het geld overschrijven op de Chiro rekening (BE60 
0682 3216 4170).

mailto:uniformen@chirosintjan.be


De Banier
Vaartstraat 14, 3500 Hasselt  

Rok 
33-36 euro 

Korte broek
36 euro 

Badges
2 euro 

Bermuda
33-36 euro 

Kousen
11,95 euro 



COMMUNICATIE



Communicatiemiddelen 

- Foto’s 
- Laatste nieuwtjes 
- Evenementen 

- Foto’s 
- Wedstrijden 

- Communicatie 
binnen eigen groep 

- Info evenementen 
- Betalingen (drankkaart, 

bivak) 
- Specifieke vragen 

Chiro Sint Jan @chirosintjan_kuringenhei



Handige e-mailadressen
Contact groepsleiding (Marlies Reenaers en Wannes Elens)

via groepsleiding@chirosintjan.be 

Vraag voor de leiding van een groep? 

→ Vb. leiding.speelclubjongens@chirosintjan.be

Contact VB’s via  vb@chirosintjan.be

Een vraag? mededelingen@chirosintjan.be

mailto:groepsleiding@chirosintjan.be
mailto:leiding.speelclubjongens@chirosintjan.be
mailto:vb@chirosintjan.be
mailto:mededelingen@chirosintjan.be


Betalingen 

•Alles gebeurt via 
overschrijving (drankkaart, 
uniformen, bivak…) 

•Rekeningnummer:

BE60 0682 3216 4170



BIVAK 2023: Langdorp 
(Aarschot)



Waar en Wanneer?

▪ Van dinsdag 21 juli 2022
tot vrijdag 31 juli 2022

▪ Heidebloem in 
Langdorp (Aarschot)

▪ Infomoment 
op 23 april 2023



Hoe verblijven we daar?

•10 dagen vol Chiro van Speelclub tot Aspi

• Speelclub en Rakwi verblijven in het gebouw

•Vanaf Tito slapen de leden in tenten



BivakInschrijvingen 

• Starten vanaf 23 april 2023

•Medische fiche (verplicht!) 



CHIRO SINT-JAN ZOEKT 



KOOKOUDERS

● Ben je culinair aangelegd en wil 
je in een TOP kookploegteam 
terecht komen? Laat zeker het 
zeker weten! 



VB’S

●Ben je een echte 
bruggenbouwer?

●Geef je vaak wijze raad?
●Wil je de contactpersoon zijn 

tussen leiding, leden en ouders?



KLUSJESOUDERS

● Ben je een echte 
manusje-van-alles?

● Wil je graag de Chirolokalen 
opknappen?

● Wil je graag de Chiro 
ondersteunen? 



We want you!

• Schilder/bouwvakker/zelfstandige/drukker… en bereid om ons te 
ondersteunen? Of heb jij andere talenten? Laat het ons zeker weten! 

•Wilt u ons sponsoren op onze eetdag? 





CHRISTUS KONING: 
19 NOVEMBER 2022



WAFELVERKOOP 
Vanaf 20 NOVEMBER 2022



EETDAG: 26 FEBRUARI 2023



PAASEISPEL: 10 APRIL 2023



DRIEDAAGSE: 14-16 APRIL 2023



BIVAK: 21-31 JULI 2023



BBQ: 26 AUGUSTUS 2023


