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Wat is chiro? 
 
De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en Brussel. Iedereen is 
welkom vanaf 6 jaar. 
 
Chiro is ravotten, spelen, buiten zijn...  
 
Chiro is het dragen van chirokleren en geen uniform. We lijken anders maar toch 
hetzelfde, het is duidelijk dat we samenhoren.  
 
Chiro is elke week weer een dolle activiteit, van denderende pleinspelen en 
grootse groepsspelen, over sompige beektochten en verrassende zoektochten, 
naar luidkeelse zangstondes en creatieve expressies.  
 
Chiro is een ganse namiddag spelletjes in onze afdeling spelen. Er mag dat ietsje 
meer dan thuis en veel meer dan op school! Vuil zijn is geen schande en elkaar 
schilderen kan ook eens “leuk” zijn in plaats van “stout”! Samen met je vriendjes 
kan je je helemaal uitleven!  
 
Chiro is spelen en daarvan leren, zonder het te weten. Het is een plek waar je 
kan lachen, dromen en plannen maken, en kattenkwaad zal uithalen. Dat zeker. 
 
Chiro is waar je de boel op stelten zet, maar in groep alles opruimt, waar je de 
tijd vergeet, maar in groep herinneringen maakt. 
 
Chiro is een plek waar je niet de beste, de snelste of de slimste moet zijn, 
maar gewoon mag 'zijn'. Helemaal jezelf. 
 
Chiro is ook jaarlijks een spelen- of zeedag, een supertof weekend en een 10-
daags dolgedraaid kamp! 

 
 



Liefste Chirowietjes 

Naar jaarlijkse traditie werd ook vorig Chirojaar afgesloten met een knaller van formaat. Na 
een geslaagd kamp konden we met ons allen genieten van een spetterend kampvuur waarbij 
iedereen het beste van zichzelf gaf tijdens een zelf ineengestoken dansje. Helaas moesten 
we na het kamp ook afscheid nemen van maar liefst 9 enthousiaste Chiroleiders en leidsters. 
Leiding die elke zondag vol energie klaar stonden om er een super namiddag van te maken, 
onze evenementen hielpen voorbereiden en zoveel meer. 1 ding is zeker, ze zullen gemist 
worden!

Maar niet getreurd! We verwelkomen dit jaar ook nieuwe leiding! Na het Chirokamp 
stonden 5 nieuwe Chiroleiding te popelen om aan een nieuw avontuur te beginnen. We zijn 
er alvast van overtuigd dat ook zij niet zullen teleurstellen!

Een nieuw werkjaar betekent ook een nieuw jaarthema. Dit jaar is dit “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!

De komende weken hebben we al heel wat in petto. Op zondag 6 oktober vindt opnieuw ons 
Hamfestival plaats. Lekkere hammetjes, verse frietjes en een buffet vol heerlijke groenten. 
Dat wordt smullen! Dit jaar steken we dit evenement ook in een totaal nieuw jasje. De 
Chiroleden krijgen de kans om hun kampvuur dansjes te tonen aan hun ouders en er zal een 
aftermovie van het Chirokamp worden getoond. 

Daarnaast vindt op 27 oktober opnieuw onze vriendjesdag plaats. Hierbij mag iedereen z’n 
vriendjes meenemen om eens te komen proeven van onze Chiro en een supertoffe 
namiddag te beleven. Begin alvast met jullie vrienden uit te nodigen hiervoor! 

Zoals jullie zien hebben we de laatste tijd dus zeker niet stilgezeten. Nu zijn jullie aan de 
beurt! We hopen jullie ook dit jaar elke zondag massaal te mogen verwelkomen. Zo kunnen 
we er samen met jullie opnieuw een spetterend jaar van maken vol plezier en goede 
vriendschappen!

Vele Chirogroetjes 😊 

Nele & Louis



Dag lieve chiroleden,
Het fantastisch kamp lijkt al een ver verleden…

Tijd voor alweer een nieuwe start
Deels gevuld met vreugde deels met smart…

Smart voor de leiding die ons verlaat,
Vreugde want nieuwe staan paraat…

En dankzij onze superleuke leden,
Waarmee we het nieuwe jaar betreden…

Wordt het weer een seizoen vol leuke dingen,
Zullen we veel lachen, spelen en ook zingen…

Ik voel me vereerd dit mee te mogen maken,
En zal er dan ook intens over waken…

Dat alles deftig verloopt zoals het hoort,
Deftig, maar ook wel een klein beetje gestoord…

Indien vragen of bemerkingen kan iedereen bij mij terecht,
Ik kan wel blaffen maar bijt niet echt…

Uw VB Daniel Bentz,
0471 44 84 84 



Grenzeloos Chiro
Dit jaar is ons jaarthema ‘Grenzeloos Chiro’. Met 'Grenzeloos Chiro' willen we 
buiten onze eigen Chirogrenzen gaan en andere jeugdbewegingen ontmoeten 
over de landsgrenzen heen!
Waarom ‘Grenzeloos Chiro’? In spel kunnen we elkaar vinden: iedereen speelt. 
Overal zijn er jeugdbewegingen met dezelfde doelen bezig: kinderen en 
jongeren laten organiseren, leren, ervaren, spelen. We willen daarom 
internationaal onze blik verruimen en uit onze comfortzone stappen. 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.
2. Samen sterk! : 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.
3. Chiro, dat is wat ons bindt! : 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. Via die gelijkenissen willen we werken 
aan verbondenheid.

Zoals elk jaar is er dit jaar ook een figuur die ons meeneemt in ons jaarthema.
Dit jaar is het Robin Rugzak. Tijdens zijn grote reis rond de wereld neemt hij 
jullie mee op sleeptouw. Hij neemt jullie mee op grote avonturen en vele 
ontmoeting over heel de wereld. 



Jaarthemalied – Grenzeloos Chiro

'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 
En wie je bent, dat maakt niet uit 
De grenzen openen voluit 
Pak je zak, trek eropuit 
Refrein (2x)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maud :   

1ste jaar leiding                                

maud.soenen@outlook.com          

0472 50 22 01 

 

Elias :  

3de jaar leiding 

elias.derodder@hotmail.com  

0479 24 08 71 

 

Justine :                                                    

3de jaar leiding 

justine.du@skynet.be  

0491 43 45 10 

 

Febe : 

3de jaar leiding 

febe.decadt@hotmail.com 

0479 41 10 82 
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  Ella    Nele  Josephine   Emma 

Ella:  

2de jaar leiding 

elladevlaminck@hotmail.com 

0495 54 06 35 

 

Nele: 

5de jaar leiding 

Nele.gekiere@gmail.com  

0498 02 78 66 

 

Josephine: 

1ste jaar leiding 

josephine.vanderhaeghe@telenet.be 

0495 52 81 59 

 

Emma: 

1ste jaar leiding 

emma.vandenbussche20@gmail.com 

0471 64 47 12 

 

 

 

 

 

mailto:elladevlaminck@hotmail.com
mailto:Nele.gekiere@gmail.com
mailto:josephine.vanderhaeghe@telenet.be
mailto:emma.vandenbussche20@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Margaux Dem.  Robbe  Kato 

  

Margaux Dem.:  

2de jaar leiding 

margaux.demeul@outlook.com 

0493 30 28 30 

 

Robbe: 

2de jaar leiding 

robbe.beirinckx@hotmail.com  

0495 79 31 31 

 

Kato: 

1ste jaar leiding 

kato.uyttenhove@outlook.com 

0493 55 07 98 
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                   Drieke    Louise   Brecht 

 

Drieke:  

3de jaar leiding 

driekes99@outlook.com 

0492 79 10 09 

 

Louise:  

5de jaar leiding 

louise.supply@hotmail.com 

0478 81 22 62 

 

Brecht:  

1ste jaar leiding 

vannestebrecht1@gmail.com 

0486 49 81 50 
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    Kaïsma  Margaux Dedrie 

Kaïsma: 

7de jaar leiding 

kaisma-huyghebaert@hotmail.com 

0473 18 18 13 

 

Margaux Dedrie:  

3de jaar leiding 

margauxdedrie@hotmail.com 

0495 36 47 73 
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  Chloé   Leonie   Louis 

Chloé: 

3de jaar leiding 

chloeblommaert@hotmail.com 

0483 13 07 22 

 

Leonie: 

2de jaar leiding 

leonienollet@hotmail.be 

0471 55 23 41 

 

Louis: 

5de jaar leiding 

demeulenaerelouis@gmail.com 

0494 40 25 23 

 

mailto:chloeblommaert@hotmail.com
mailto:leonienollet@hotmail.be
mailto:demeulenaerelouis@gmail.com


Bedankt voor jullie jarenlange inzet!

                              

    Anne-Louise Gevaert                 Seppe Willaert                       Lynn Vermeulen
          6 jaar leiding                           4 jaar leiding                            4 jaar leiding

                          

   Remy Devlaminck                       Elise Willaert                             Siel Ternest
       4 jaar leiding                            5 jaar leiding                             5 jaar leiding

                            

     Patricia Kargbo                           Marte Reynaert                    Hermien Dedrie
      4 jaar leiding                               4 jaar leiding                           2 jaar leiding



ONS UNIFORM 

 

We zitten in een jeugdbeweging en zijn daar natuurlijk heel erg fier op!! Het 

Chiro-uniform staat symbool voor onze grote Chirofamilie. Het drukt 

verbondenheid uit en op die manier worden wij op verplaatsing altijd snel 

herkend. 

 

      Wat wordt er van onze leden verwacht? 

• Een Chiro T-shirt zien wij graag bij elk lid: Zeker op weekend en op kamp 

en liefst ook tijdens de Chiromiddagen. 

• Vanaf de Tito’s ( 1 ste & 2 de middelbaar) verplichten wij alle leden op 

zondag hun volledig uniform te dragen : een Chiro T-Shirt, maar ook een 

rok/short. 

• Er zijn ook truien van Chiro Zilverberg verkrijgbaar, maar deze zijn niet 

verplicht. Ze dragen bij tot de herkenning van onze leden. 

• Zondag = speeldag. Kom dus zeker niet naar de Chiro met je mooiste 

kleren aan!! 

 

      Waar en wanneer kunnen jullie een uniform aanschaffen? 

• Onze blauwe herkenbare T-shirts zijn zoals altijd weer in het begin van 

het jaar te koop : op zondag na de Chiro omstreeks 17 uur. Een kidsmaat 

kost 8 euro, voor een gewone maat wordt 10 euro gevraagd. ( small, 

medium, large) 

• Onze truien kan je op hetzelfde moment verkrijgen voor 25 euro. 

Doorheen het jaar kunnen ze ook besteld worden, net als de T-shirts. 

• Andere Chirokledij kan je verkrijgen in de officiële Chirowinkel, De 

Banier. Deze vind je in de Delaerestraat 16 te Roeselare. Daar kunt u 

hemden, schoenen, truien, kousen, kentekens… kopen , maar deze zijn 

zeker niet verplicht. Uit ervaring mogen wij wel zeggen dat deze kledij 

altijd van erg goede kwaliteit is. 

 



Waartegen ben je verzekerd? Hieronder enkele 
puntjes ter verduidelijking.

 

1. De burgerlijke aansprakelijkheid

Iemand begaat een fout, met lichamelijke of 
stoffelijke schade als gevolg. Wanneer je kind 
schade berokkent aan ‘een derde’ (= andere kinderen van de Chiro of 
materialen vreemd aan de groep), dan valt dit niet ten laste van de Chiropolis, 
maar wel van je eigen familiale verzekering. Dat is bij wet geregeld in 1992 en 
concreet gemaakt door een overeenkomst tussen de 
verzekeringsmaatschappijen. Bij materiële schade moet je altijd zelf een 
vrijstelling betalen van ongeveer 200 euro. Als je geen familiale polis hebt, zal 
de Chiroverzekering de schade betalen op dezelfde manier als de familiale 
polis, dus ook met vrijstelling voor materiële schade van 200 euro die je zelf 
moet betalen.

2. Ongevallenverzekering

Het gaat hier over gewond raken door een plotse gebeurtenis. Bij een ongeval 
stuurt de leiding in principe binnen de 8 dagen een ongevalsaangifte en een 
medisch attest naar Interdio, de verzekeringsmakelaar van de Chiro. ( wij 
vragen in de praktijk dat jullie, ouders dit doen aangezien het doktersbezoek 
vaak later gebeurt en het blad mogelijks niet tijdig toekomt) Als ouder ontvang 
je dan een brief met een dossiernummer. Nadat je alle kosten voor dokters, 
apothekers, kliniek etc. betaald hebt, ga je naar jouw mutualiteit. Die betaalt 
haar aandeel terug en levert een formulier af waarop de bijdrage vermeld staat 
die je zelf betaald hebt. Stuur dat naar Interdio, Kempische Steenweg 404,3500 
Hasselt, met vermelding van je dossiernummer en je eigen rekeningnummer.

Apothekerkosten kunnen ingediend worden met het formulier BVACN ( 
voorheen 704N). De waarborg bedraagt maximaal 24789,35 euro per ongeval 
bovenop de tussenkomst van de mutualiteit. De terugbetaling gebeurt voor 
zover de medische behandeling door het Riziv wordt erkend.



LET OP : een ziekte tijdens een bivak is geen ongeval en valt onder de gewone 
terugbetalingen via de mutualiteit. Schade aan een bril is enkel verzekerd als 
dat gepaard gaat met lichamelijke letsels. Voor tandprothesen wordt per tand 
maximaal 371,84 euro terugbetaald met een maximumtotaal van 1 487,36 
euro.

Meer dan 95 procent van alle voorvallen waarin de Chiroverzekering 
tussenkomt, vallen onder deze categorie.

3. Overlijden en blijvende invaliditeit

In geval van een overlijden ontvangen de nabestaanden 4957,87 euro en 
maximaal 1 859,20 euro voor begrafeniskosten. In geval van blijvende 
invaliditeit wordt een eenmalig bedrag van maximum 12 394,68 euro betaald. 
Het bedrag wordt uitgekeerd in verhouding tot de graad van invaliditeit.

4. Materiële schade

Persoonlijke bezittingen van je kind ( kleren, rugzak, fiets etc.) zijn niet 
verzekerd door de Chiropolis. Als je je auto gebruikt voor de Chiro is dat op 
eigen verantwoordelijkheid. De schade berokkend aan ‘een derde’ is ten laste 
van je eigen autoverzekering. Eigen schade door eigen fout is volledig zelf te 
betalen.

5. Hoe zit het met nieuwe leden?

Ook nieuwe leden zijn verzekerd. Zij zijn immers ‘kandidaat-lid’. Als er dan een 
ongeval gebeurt, kan de verzekeringsmaatschappij onderzoeken of het wel 
degelijk om een kandidaat-lid gaat. Daarop verplicht onze Chiro kandidaat-
leden om zich binnen de vier weken in te schrijven. Bij ongevallen is er dan 
geen discussie mogelijk, noch met de verzekeringsagent, noch met de ouders. 
Wie na vier weken niet ingeschreven is, beschouwen wij niet meer als 
kandidaat-lid.

6. Attesten

Wij hebben ervoor gekozen om enkel attesten uit te delen voor deelname aan 
ons bivakkamp en dus geen attesten uit te reiken voor deelname aan de 
wekelijkse activiteiten of de weekends.



Waarom?

Als Chirogroep ben je niet verplicht om attesten uit te delen. Ze zorgen voor 
nog meer administratie. Als wij voor elke betalende activiteit een attest geven, 
schrijven we al snel vierhonderd attesten per jaar uit.

Dit is de zoveelste maatregel waardoor Chirogroepen extra papierwerk krijgen. 
( Bv: Sabam en Billijke Vergoeding, ambulante handel…)

7. Inschrijvingsgeld

Dit jaar bedraagt ons inschrijvingsgeld 35 euro. We rekenen dit jaar dus 5 euro 
meer aan en dat bedrag gaat integraal naar onze vzw, hiermee kunnen ze onze 
gebouwen onderhouden en zo een veilige omgeving creëren voor uw zoon of 
dochter. Het inschrijvingsgeld moet na het inschrijven betaald worden en pas 
nadat de 35 euro is betaald, is uw kind ingeschreven voor één jaar.

8. Vrijetijdspas

Met de vrijetijdspas kunnen je kinderen of jongeren goedkoper deelnemen aan 
vrijetijdsactiviteiten in Roeselare. Heel wat diensten en verenigingen geven 
korting aan mensen met een vrijetijdspas: De Spil, ARhus, Zapper, STAP, SASK, 
CVO Roeselare, dienstencentra en tal van Roeselaarse verenigingen (vraag 
ernaar bij jouw vereniging*). Ook onze vereniging, chiro Zilverberg, verleent 
deze korting. Deze vrijetijdspas is alleen te verkrijgen wanneer je in Roeselare 
woont en je bent dus ingeschreven in het bevolkingsregister of in het 
vreemdelingenregister en het wordt enkel uitgedeelt aan gezinnen met 
financiele problemen. Chiro Zilverberg wil namelijk ook een kans geven aan 
kinderen die in een financieel moeilijke situatie zitten. Je kunt de pas 
aanvragen bij één van de volgende instellingen:

• CAW Centraal West-Vlaanderen - deelwerking Roeselare
• VOC Opstap 
• Vrijetijdspunt
• Welzijnshuis  

We willen dat de leiding bezig kan zijn met spelen, zich amuseren door 
boeiende en leuke activiteiten te organiseren voor de kids en daar alle nodige 
tijd voor heeft.

https://www.roeselare.be/sites/default/files/bijlage/Folder%202019%20GVD.pdf
https://www.caw.be/locaties/caw-centraal-west-vlaanderen-vzw/
http://www.cawcentraalwestvlaanderen.be/onthaal-roeselare
http://www.vocopstap.be/
https://www.roeselare.be/vrijetijdspunt
https://www.roeselare.be/welzijnshuis-0



