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Chiro voor beginners 

De anciens onder ons kennen natuurlijk al lang het reilen en zeilen binnen chiro 

Sint – Filippus.  Voor de nieuwelingen onder ons geven we met plezier een korte 

introductie 

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België.   Ze bestaat uit 

een kleine duizend groepen en een regionale en Vlaamse structuur die deze 

groepen ondersteunt. 

Chiro Sint – Filippus is één van deze groepen.  Ze bestaat uit een jongens- en 

een meisjeschiro waar jongeren elke zondag met hun leeftijdsgenootjes spelletjes 

spelen, op tocht gaan en zoveel meer.   

Naast de ruim 60 leden die jongenschiro Sint – Filippus telt, stellen we jullie 

graag nog volgende mensen voor: 

De leiding De groepsleiding 

De leiding is een bende enthousiaste 
vrijwilligers die elke zondag een 
superleuk programma voorbereidt. 

Daarnaast vergaderen ze samen ook 
elke week op de leidingskring (LK) om 
de werking van de Chiro in goede 
banen te leiden. 

De groepsleiding organiseert en 
coördineert de leidingsploeg.  Ze 
bereiden vergaderingen voor, 
beantwoorden alle vragen en 
behouden het overzicht. 

De Vervangleiding 

Verschillende oud leiders hebben een 
beurtrol op zich genomen om zo veel 
mogelijk zondagen onze kleine 
leidersploeg te komen versterken 

De volwassen begeleiding (VB) 

Tussen al het jeugdig geweld, kan het soms geen kwaad advies te krijgen van 
iemand met al iets meer levenservaring.  Dit is dan ook de taak van de VB.  Hij 
is aanwezig op de LK’s en grote activiteiten.  Je vindt hem ook ’s zondags aan 
de Chiropoort waar hij, naast de leiding, het perfecte aanspreekpunt vormt bij 
eventuele problemen. 
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Onze afdelingen:  

Elke week opnieuw valt er voor alle jongens tussen 6 en 18 jaar heel wat te beleven in onze chiro - 

meestal samen met leeftijdsgenoten, soms ook met de hele groep.    

Vanaf  het werkjaar waarin je 6 wordt,  ben je welkom in onze chiro.   Dan  sluit  je gewoon aan bij 

je eigen leeftijdsgroep.  En als je 18 jaar bent, hoeft het niet te stoppen: daarna kan je leider 

worden!  

Het begin van de maand oktober is het startdag of “den overgang”.  Dan gaan de oudste leden van 

elke afdeling over naar de volgende groep.  Die zondag is de chiro altijd gedaan om 17u voor 

iedereen.  

Binkels (6-8 jaar) Dit jaar geboortejaar 2010-2011 
Samen met de leiding duiken ze onder in een fantasiewereld van draken en 

ridders.  Ze leren allemaal nieuwe spelletjes die ze samen met hun 

leeftijdsgenootjes met veel plezier spelen.  Hun fantasie en creativiteit wordt 

aangewakkerd en tot leven gebracht.  

Sloebers trekken al eens op tocht vol spelletjes, plezante liedjes en gekke 

opdrachten.  Ze spelen ook veel groepsspelen en samenwerkingsspelen.  Er wordt 

ingespeeld op het spontane spel van de sloeber om vanuit dit spontane spel toffe 

activiteiten op te zetten.  Met een zandberg, een boom,… zijn ze uren zoet. 

Rakkers (10-12 jaar) geboortejaar 2007-2006 
Deze rakkers worden verwacht om samen het aapje uit te hangen, of om de 

gekste creaturen in klei te maken.  Ze ravotten zich doorgaans te pletter, trekken 

er al eens op uit met de fiets, en lopen zich de ziel uit het lijf bij een supergroot 

bosspel.  In het geniep lachen ze met de meisjes, of vertellen ze een vieze mop. 

Toppers (12-14 jaar) geboortejaar 2005-2004 
Toppers maken al eens een uitstap met de fiets of bus om een groot zoekspel te 

doen.  Pleinspelen vinden ze ook best leuk, vooral wanneer er wat tactiek aan te 

pas komt.  Ze zijn zeker niet bang om zich nog eens goed vuil te maken. 

 

Kerels (14-16 jaar) geboortejaar 2003-2002 
Een bende met een eigen mening die hen siert, vraagt een sterk inlevingsvermogen 

van hun leiding. Vlotten bouwen, knotsgekke competitiespelen, dropping,…hier zijn 

kerels dol op.  Ook gesprekken rond actualiteit, samenleving boeit hen enorm.  Hier 

zijn ze dan ook kerel voor. 

Aspiranten (16-18 jaar) geboortejaar 2001-2000 
Aspirant ben je full-time.  Een goede sfeer in een hechte groep, daar wordt keihard aan 

gewerkt. Van hevige (kracht)spelen, stevige discussies tot groots opgezette projecten. 

Engagement is bij hen belangrijk. Zij mogen dan ook al eens iets meer dan de anderen. 



4 
 

Lid worden: 

Voor de eerste keer naar de Chiro: 

Lid worden in onze jongenschiro is heel eenvoudig.  Je komt op zondag om 

13.45u naar de jongenschiro.  Je zal al snel een leider tegenkomen die jou wil 

verwelkomen in zijn groep.  Mama of papa vullen dan een papier in waar jouw en 

hun gegevens opstaan in geval van nood.  Vanaf dan gaan je drie zondagen om 

te proberen in.  Gemakkelijk hé! 

Je bent verzekerd van zodra je eens meedoet.  Na drie keren proberen, vragen 

we dan om je lidgeld te betalen. Dat bedraagt  €50 voor een heel jaar. 

 

 

Minimumleeftijd: 

Af en toe krijgt het nationaal secretariaat van de chiro de vraag of kleuters 

aangesloten mogen worden. Het antwoord hierop is nee. Waarom kan het 

niet?Het is pas echt zinvol om in groep met kinderen samen te spelen vanaf het 

eerste leerjaar.   Kinderen krijgen in het eerste leerjaar heel wat vaardigheden 

mee,die van pas komen in de jeugdbeweging. We hebben hierover een afspraak                                                                    

gemaakt met Scouts en Gidsen Vlaanderen en KLJ. 

Tamboerskorps: 

Sinds kort bestaat er ook een trommelkorps waar iedereen zich mag aansluiten 

vanaf 12 jaar. Deze mensen oefenen om 13u30 net voor de aanvang van de 

chirozondag Als je uw talenten nog meer wil laten ontwikkelen kom dan maar 

eens kijken er is vast een instrument dat je kan bespelen 
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Wanneer en waar? 

Zondags (volgens de jaarplanning) ben je welkom op het chiroplein  en mag je 

meteen meedoen!  Als de leiders andere plannen hebben voor die zondag (zoals 

sportdag, kerstzondag, enz…) laten ze je dit op tijd weten via een briefje, een 

mail of een sms. 

  “birthdayzondag” Deze zondag is bedoeld voor jarige die een heus 

verjaardagsfeestje plannen in de lokalen van de chiro. Hier word de jarige 

samen met zijn vriendjes verwacht en worden ze geannimeerd door de 

leiding. Ze krijgen uiteraard  om 12u frisdrank en pannekoeken. Dit start 

dan om 11 uur en om 14u kunnen ze  deelnemen aan een chirozondag tot 

18 u. Dit word geheel gedragen door de chiro en kost de ouders enkel de 

moeite om de jongens om 11 uur aan de lokalen af te zetten; ( enkel 4-uurtje 

moet wel meegenomen worden) 

Uniform: 

Je hebt maar één blik nodig om te weten:  dat is chiro. Je herkent ons aan onze 

chirokleren. We zien er allemaal anders uit maar toch is het duidelijk dat we 

samen horen. En dat is nu net waarom we voor een chiro-uniform kiezen. 

En het kostenplaatje? Chiro nationaal kiest ervoor hun kledij te maken in 

bedrijven die een eerlijke prijs betalen aan hun arbeiders, in sociaal eerlijke 

omstandigheden.Een sweater, broek , hemd, T-shirt, kost afhankelijk van de 

maat ongeveer  90 euro voor de kleinsten en 110 euro voor de grootsten. Je kan 

deze kopen in de chirowinkel, ‘De Banier’.  (Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, 

www.debanier.be)  

Graag zien we onze nieuwe leden uiterlijk tegen het kamp in uniform.    

Een chiro-trui of chiro-hemd 

• Een rood chiroT-shirt   

http://www.debanier.be/
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• Een beige chiro-broek  

• Effen kousen of chiro sokken 

• Met wat geluk zit jouw maat nog in ons ‘tweedehandsassortiment’.  

Hiervoor mag je 1 van de leiders of  de vb aanspreken.   

Indien u oude chiro-uniformen graag wil doneren aan de chiro, zijn wij daar héél 

blij mee. Daar kunnen nieuwe leden eventueel mee geholpen worden tegen een 

zacht prijsje (deze centen worden uiteraard opnieuw nuttig gebruikt voor 

spelmateriaal)  

 

Nieuw dit jaar: Je kan een drankje kopen om het 4-uurtje door te spoelen.                              

Cola, Ice tea aan 1 euro 

Dit zijn blikjes van 0.33cl. 

 

Financieel 

Lidgeld: 

Het lidgeld voor een Chirojaar bedraagt dus  €50,-.  Daarin zit de verzekering 

mee inbegrepen.  Met het andere deel betalen de leiders verf, ballonen, 

plakband,  een ijsje op het einde van een lange tocht,  een cadeautje voor in het 

muziekpak, enz…                                                                                                                        

De leiders komen een keer in het begin van het jaar langs om u beter te leren 

kennen en om te vragen dit bedrag over te maken op onze Chirorekening.            

Op het einde van het Chirojaar komen de leiders nogmaals langs om te vragen of 

uw zoon of dochter meegaat op kamp.                                                                         

Om misverstanden te voorkomen vragen wij alles via overschrijving over te 

maken: BE 57 7895 7221 4435 
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Verzekeringen: 

In het lidgeld zit het bedrag van de verzekering ingebrepen.  Uw kind is dan 

verzekerd door Chiro Nationaal voor drie risico’s: 

Burgerlijke aansprakelijkheid 

Als je door een (niet bedoelde) fout schade berokkent aan anderen of hun bezit, 

dan ben je hiervoor burgerlijk aansprakelijk.  Bij de leiding houdt het hier niet op.  

Zij kunnen aansprakelijk gesteld worden voor een organisatie- en toezichtsfout. 

De Chiroverzekering geldt ten volle voor organisatie- en toezichtsfouten van 

leidingsmensen.  De kosten die zo’n fout meebrengt, worden dus terugbetaald.  

In de overige gevallen wordt de burgelijke aansprakelijkheid in de eerste plaats 

verzekerd door de familiale verzekering. 

Indien er geen familiale verzekering is, dan springt de Chiroverzekering bij.  Zij 

hanteert dan wel dezelfde voorwaarde als die familiale verzekering. D.w.z. met 

een franchise van ongeveer €240.  Dit bedrag evolueert met de index mee. 

Deze verzekering geldt tijdens alle activiteiten die georganiseerd worden door de 

Chiro.  De burgerlijke aansprakelijkheid werkt niet op weg van en naar de Chiro-

activiteiten. 

Ongevallen 

Bij een ongeval moeten er steeds twee elementen aanwezig zijn.  Vooreerst moet 

er sprake zijn van een plotse gebeurtenis.  Ten tweede moet er sprake zijn van 

een ‘aantasting van de lichamelijke gaafheid’. (een gebroken been, een 

snijwonde, …) 

Er zijn enkele uitzonderingen waarin de polis de kosten niet terugbetaalt: 

- Bij ziekten die geen gevolg zijn van een ongeval 

- Bij zelfdoding 

- Als je een ongeval krijgt onder invloed van drugs of alcohol 

- Als je je lenzen verliest 
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Voor brillen geldt een speciale regeling.  Schade aan brillen is enkel verzekerd 

voor zover zij gedragen worden op het ogenblik van het ongeval. (De maximale 

terugbetaling van het montuur bedraagt €25.  De glazen worden volledig 

terugbetaald) 

Je bent verzekerd tijdens elke activiteit, georganiseerd door de Chiro: 

zondagmiddag, het bivak, de leidingskring, een knutseldag ter voorbereiding van 

het bivak, … de ongevallenverzekering werkt ook voor mensen die op weg zijn 

van of naar de activiteit (de kortste weg!) 

De verzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug dat de 

ziekteverzekering niet terugbetaalt. 

 

Rechtsbijstand 

Deze service hoort bij de burgelijke aansrpakelijkheid.  Het kan zijn dat iemand 

jou burgerlijk aansprakelijk wilt stellen, maar dat jij niet akkoord bent.  Het kan 

ook zijn dat jij iemand anders burgerlijk aansprakelijk wil stellen, maar dat die niet 

akkoord gaat.  In dergelijke gevallen moet een rechter beslissen wie gelijk heeft.  

Bij zo’n rechtzaak zal de verzekering voor jou een advocaat voorzien. 

Hoe geven wij een ongeval aan? 

Bij ongeval contacteren wij de ouders.  We zullen u vragen met uw kind naar de 

dokter / ziekenhuis te gaan en het medisch getuigschrift te laten invullen. Wij 

bezorgen u daarvoor de nodige documenten.  Indien het over een ernstig ongeval 

gaat, neemt de leiding het initiatief een ziekenwagen te laten komen.  Uiteraard 

wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. 

Dit medisch getuigschrift bezorgt u aan de groepsleiding.  Zij zorgen ervoor dat 

het ongeval aangegeven wordt bij Chiro Nationaal. 

Nadat de formulieren opgestuurd zijn, krijgt u een brief van de 

verzekeringsmaatschappij met de melding dat het ongeval aangegeven werd en 

welk dossiernummer dit ongeval gekregen heeft. 
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In ieder geval betaal je zelf de eerste kosten die je maakt bij de dokter, het 

ziekenhuis of de apotheker.  Als je aangesloten bent bij de mutualiteiten, laat je je 

eerst door hen terugbetalen.  Vervolgens stuur je het borderel van de 

mutualiteiten en de kostennota’s naar de verzekeringsmaatschappij. 

De vergoeding wordt rechtstreeks aan het slachtoffer uitbetaald.  Voor de 

burgelijke aansprakelijkheid volstaat het een brief met de nuttige gegevens naar 

de verzekeringsmaatschappij te sturen.  Daarmee bedoelen we de plaats, de 

datum, de omstandigheden, de identiteit van de betrokkenen met hun familiale 

polisnummer een beschrijving van de feiten. 

 

Mutualiteit: 

De ziekteverzekering moedigt de jeugd graag aan samen te spelen en te 

bewegen.  Daarom betalen zij de bedragen van sommige activiteiten terug.  

Informeer zeker bij de mutualiteit waarbij u bent aangesloten wat mogelijk is. 

Fiscaal attest: 

De dag dat uw binkel, sloeber of rakker op kamp vertrekt, ontvangt u van de 

leiders een fiscaal attest (enkel voor jongens tot 12 jaar!).  Hierop staan de 

bedragen dat u uitgaf aan extra activiteiten.  (het weekend en het kamp o.a.) 

Deze kan u inbrengen bij uw belastingen.   

Indien uw zoon niet mee op kamp gaat maar wel mee op groepsweekend ging, of 

u kreeg het die dag niet, gelieve u  dan even bij de groepsleider  te informeren. 
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Verhuur 

De leidingsploeg krijgt geregeld de vraag of we banken, tafels, … e.d. uitlenen.  

Sinds dit jaar willen we graag enkele materialen ter beschikking stellen voor een 

kleine huurprijs. Volledige lijst ter beschikking bij Yves.  Indien u deze materialen 

wil huren, neemt u het best contact op met  leider Yves (0497/03.12.99)  

Materiaal Prijs per stuk waarborg 

Tafel €5 
€20 / tafel 
Max €150 

Bank €2.5 
€10 / bank 
Max €100 

Gaspit 
(excl. gasfles) 

€20 €50 

Bakplaat 
(excl. gasfles) 

€20 €50 

Grote pot €5 €50 

 

Verhuur lokaal 

Dagprijs = 75 euro  met een waarborg van 300 euro  (behalve op zondag) 

Mee op kamp / weekend? 

Wat is een afdelingsweekend? 

Elke afdeling gaat in de loop van het jaar op weekend.  Meestal slaap je dan in 

lokalen van een andere chiro.  Samen met je leiders en je afdeling speel je 

misschien wel een spannend bosspel of stadsspel, of ga je op 

‘geurenspeurtocht’, ...  Bovendien kan je al eens oefenen om in een slaapzak op 

een luchtmatras te slapen, voor op kamp!   
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Wat kost een afdelingsweekend? 

Meegaan op afdelingsweekend is fiscaal aftrekbaar voor kinderen onder de 12 

jaar.  Je krijgt via de Chiro een attest om in te dienen bij de belastingen. 

Een afdelingsweekend kost: (ongeveer) 

Binkels € 25 

Sloebers € 25 

Rakkers € 25  

Toppers € 30 

Kerels € 30 

Aspiranten  € 30 
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Wat is een Chirokamp?  

Vanaf  de sloebers gaan kinderen en hun leiding tien dagen kamperen op een 

plaats met veel speelruimte en natuur, ergens in België.  De binkels komen pas 

later aan  (op de 5de dag).  Ze doen er leuke activiteiten, maken er veel plezier en 

blijven er slapen in grote tenten.   De leiders voorzien alle dagen activiteiten per 

afdeling.    Maar er zijn ook activiteiten met de hele chirogroep, zoals het  

kampvuur, massaspelen, sloerakkidag (door de aspi’s), groepsdag, enz.  

Afhankelijk van het jaartal gaan wij in de periode van 1 tot 11 augustus (oneven 

jaartallen) of van 11  tot 21 augustus (even jaartallen) op kamp. 

Dit jaar van gaan we van 11 tot 21 augustus ( de binkels van 15 tot 21 aug.) 

Er gaan ook volwassenen mee om te koken voor iedereen.  Je kunt het aan de 

leiding doorgeven als je zoon er iets niet mag eten via de medische fiche (te 

vinden op: https://chiro.be/info-voor-leiding/veiligheid/ehbo  → individuele 

medische steekkaart of in het bivakfluppeke) of wanneer ze langskomen bij u 

thuis om te ontvangen. De kookploeg houdt daar dan rekening mee.  

Wat kost een chirokamp? 

Op kamp gaan kost wel wat geld. Er moet eten en spelmateriaal gekocht worden, 

en de groep moet huur betalen voor het terrein.  We proberen de prijs voor 

iedereen betaalbaar te houden.  Een chirokamp kost al gauw 13 euro per dag. 

Voor een 2de zoon (als hij geen binkel is)  is er een vermindering van €5.   

Meegaan op kamp is fiscaal aftrekbaar voor kinderen onder de 12 jaar.  Je krijgt 

van de groepsleiders de dag van het vertrek een attest om in te dienen bij de 

belastingen. 

prijs kamp € 130 

vermindering 2de zoon (niet voor 
binkel) 

€ 5 korting 

Prijs kamp binkel € 85 

https://chiro.be/info-voor-leiding/veiligheid/ehbo
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Kalender: 

Uitstappen, bivak en bijzondere chirodagen 

Christus Koning (26 november) 

Het jaarlijkse Chirofeest waarbij de nieuwe leiding hun belofte aflegt. 

We starten de zondag met een misviering waarop alle ouders en kinderen 

welkom zijn. De chiroleden eten samen en spelen een groot spel.  De chiro is die 

dag gedaan om  17u. 

 

Herfstkapriolen (28, 29, 30 september 2018) 

Dit is ons jaarlijks groepsfeest.  Het start op vrijdagavond en eindigt op 

zondagavond.  Je hoeft je dat weekend zeker niet te vervelen.  De leiders, oud-

leiders, ouders en sympathisanten slaan de handen in elkaar om een duit bij 

elkaar te krijgen om de chirowerking (oa het kamp) te bekostigen.  Dat weekend 

kan je komen eten in het Chirorestaurant, kan je je zoon komen bewonderen 

tijdens de optredens en de kampsfeer komen opsnuiven bij de diavertoning. 

Doorlopend kan je heerlijke bieren komen degusteren in onze bodega. 

 

Afdelingsweekend 

Van vrijdagavond tot zondagmiddag:  twee dagen van huis spelen in een typische 

Chirosfeer.  

Binkels houden dit op het eigen terrein en slapen in een heuse legertent die 

speciaal voor hen wordt ingericht als slaaptent ( net zoals op bivak zal gebeuren) 

Zo is de grote onbekende stap om mee op bivak te gaan een beetje eenvoudiger 

geworden.  
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In 2018 bestaat onze jongenschiro 75 jaar 

Uiteraard wordt dit gevierd en we hebben daar reeds 2 weekends voor voorzien. 

Het 1ste weekend is gepland op  16/17 februari  zondag 18 mei is het Chiro 

Het  2de weekend is gepland op   11/12/13  mei 

Gelieve deze 2 weekends vrij te houden want er staan wel heel bijzondere 

activiteiten gepland.  Voor jong en oud, voor oud leden, leden, symphatisanten 

en ouders. Het beloofd heel wat ambiance. 

 

kamp (11 tot  21 augustus 2018) 

Tien dagen leven op het ritme van de wind en van de zon als hoogtepunt en 

tevens afsluiter van ons Chirojaar.  Het is wel de bedoeling dat je 10 dagen lang 

mee op kamp gaat. (uitgezonderd binkels, zij gaan vanaf 15 aug. op kamp).   
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Contact:  

Fluppeke Drie keer per jaar krijgt je zoon van de leiders een 

‘Fluppeke’ mee naar huis (November – februari – juni).  

Hierin schrijven de leiders een artikeltje gericht aan de 

afdeling van jouw kind.  Maar ook belangrijke weetjes 

voor mama’s en papa’s staan hierin.  Lezen maar! 

Website   http://www.jongenschirofilippus.be                                          

Actie en reactie                 jongenschiro.sintfilippus@gmail.com 

Facebook Je kan ‘jongenschiro Sint Filippus’ ook terugvinden op 

facebook.  Op deze pagina vind je leuke foto’s van 

onze activiteiten. Indien u wenst dat  foto’s van uw kind 

hier niet op verschijnen, gelieve dit uitdrukkelijk aan de 

groepsleiding of VB’s te melden. 

                                          Ook hebben we een facebookgroep:                                 

‘chiro Sint-Filippus jongens’ 

e-mail  Onze leiders zullen je af en toe een mailtje sturen in 

verband met onze activiteiten.   Jullie mogen ons ook 

steeds mailen op het adres  van de leiders 

    

http://www.jongenschirofilippus/
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  Binkels       - Jonas Koppen 0497/14 45 85 

                        jonas.koppen@hotmail.com 

                     - Jens Van Ocken 0484/ 24 44 90 

                        jensvanocken@gmail.com     

         

 Sloebers    -  Emmanuel Soares 0488/67 98 41 

                       soares.emmanuel@hotmail.com 

                    -  Quinten Materné  0495/49 06 43 

                       materne.quinten@hotmail.com 

      

 Rakkers     -  Wout  Smets  0478/ 08 47 12 

                        woutsmets97@gmail.com  

                    -  Tibo Vanzurpele 0486/ 89 83 87 

                        tibovz@hotmail.com 

                         

  Toppers    -  Jeroen Verberck   0471/ 01 86 59 

                        jeroen.verberck@gmail.com 

     -   Tomas Janssens  0493/73 19 47 

          tomas.janssens@hotmail.com 

 

 Kerels       -  Robbe Janssens 0498/80 48 46 

                      robbe.janssens147@gmail.com 

                   -  Ben Soares   0477/ 61 48 08                       

                      ben.soares@hotmail.com 

 

                            

 Aspiranten  -  Yves De Mey  0497/03 12 99 

                         elyveso@hotmail.com   

           

 

 

 VB                -   Eric Verberck      0471/46 41 57 

                          verberck.eric@gmail.com 

Binkels:       

  

  

  

  

  

  

  

VB 
Rik Jochems 

 

VB 
Eric Verberck 

 

mailto:jonas.koppen@hotmail.com
mailto:soares.emmanuel@hotmail.com
mailto:tibovz@hotmail.com
mailto:robbe.janssens147@gmail.com
mailto:ben.soares@hotmail.com
mailto:verberck.eric@gmail.com
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 oktober november 

1   

2   

3   

4  Abend Am Rhein 

5  AAR 

6   

7 leidersweekend  

8 Overgang /startzondag  

9   

10   

11   

12  chiro 

13   

14   

15 chiro  

16   

17   

18   

19  chiro 

20 Dag vd jeugdbeweging  

21   

22 chiro  

23   

24   

25  sinterklaasstoet 

26  Chiro/ Kristus koning 

27   

28   

29 chiro  

30 herfstverlof  

31   
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  december januari 

1   

2   

3 Sinterklaas chiro  

4   

5   

6  3 koningen 

7  chiro 

8   

9   

10 chiro  

11   

12   

13   

14  chiro 

15   

16   

17 chiro  

18   

19   

20   

21  chiro 

22   

23   

24 Krakmoment geen chiro  

25   

26   

27   

28  chiro 

29   

30   

31 Geen chiro  
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  februari maart 

1   

2   

3  chiro 

4 chiro  

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11 chiro chiro 

12   

13   

14   

15   

16 75 jaar chiro  

17 75 jaar chiro  1ste weekend  

18 Sfolzondag    chiro chiro 

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25 chiro chiro 

26   

27   

28   

29   

30   

31     
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  april mei 

1 Pasen geen chiro  

2   

3   

4   

5  Vormsel  (rakkers) 

6  chiro 

7   

8 Geen chiro  

9   

10  1ste kommunie (binkels) 

11  75 jaar chiro   2de weekend 

12  75 jaar chiro  2de weekend 

13  75 jaar chiro 2de weekend 

14   

15 chiro  

16   

17   

18   

19   

20  chiro 

21   

22 chiro  

23   

24   

25   

26   

27  chiro 

28   

29 chiro  

30   

31   
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  juni juli 

1   

2   

3   

4 chiro  

5   

6   

7   

8  Geen chiro 

9   

10 chiro  

11   

12   

13   

14   

15  Geen chiro 

16   

17 chiro  

18   

19   

20   

21   

22  Geen chiro 

23   

24 verrassingsreis  

25   

26   

27   

28   

29  Geen chiro 

30  voorwacht 

31  voorwacht 
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  augustus september 

1 bivak meisjes  

2 Bivak m chiro 

3 Bivak m kaartenverkoop 

4 Bivak m kaartenverkoop 

5 Bivak m kaartenverkoop 

6 Bivak m kaartenverkoop 

7 Bivak m 
 8 Bivak m 
 9 Bivak m chiro 

10 Bivak m kaartenverkoop 

11 bivak jongens kaartenverkoop 

12 bivak j kaartenverkoop 

13 bivak j kaartenverkoop 

14 bivak j  

15 bivak binkels  

16 bivak j chiro 

17 bivak j kaartenverkoop 

18 bivak j kaartenverkoop 

19 bivak j  kaartenverkoop 

20 Bivak j  kaartenverkoop 

21 Camion uitladen  

22 
 

 

23   chiro 

24    

25   
 26  Geen chiro   

27     

28     

29   Herfstkapriolen 

30   Herfstkapriolen  

31    
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  Oktober 

1  

2  

3  

4  

5  

6 leidingsweekend 

7 Startzondag/ overgang 

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14 chiro 

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21 chiro 

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  chiro 

29  

30  

31  

 


