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GEGEVENS 

Chiro Don Bosco Schoten 

Hendrik Consciencestraat 2b 

2900 Schoten 

E-mail: info@chirodonboscoschoten.be 

Site: www.chirodonboscoschoten.be 

Facebook: Chiro Don Bosco Schoten 

Instagram: chirodonbosco_schoten 

Afdelingen: 

Afdeling Geboorteja(a)r(en) 

Ribbels 2015 en 2016 

Speelclub 2013 en 2014 

Rakwi’s 2012 en 2011 

Tito’s 2010 en 2009 

Keti’s 2008 en 2007 

Aspi’s 2006  

 

 

Gegevens VB’s Gegevens groepsleiding 

 

Tinne Weckx 

GSM: 0474 91 20 46 

 

Wouter Vinck 

GSM: 0475 70 02 90 

 

vb@chirodonboscoschoten.be 

 

Nellie Brzozowska 

GSM: 0468 26 63 56 

nellie@chirodonboscoschoten.be 

 

Sare Vermander 

GSM: 0483 57 64 81 

sare@chirodonboscoschoten.be 

http://www.chirodonboscoschoten.be/
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Gegevens leiding 2022 – 2023: 

 

RIBBELS 

Hannelore Hoefnagels  

GSM: 0468 32 19 24  

Mail: hannelore@chirodonboscoschoten.be 

 

Tieme Dierckens  

GSM: 0479 58 34 83 

Mail: tieme@chirodonboscoschoten.be 

 

 

 

SPEELCLUB 

Nellie Brzozowska 
GSM: 0468 26 63 56 

Mail: nellie@chirodonboscoschoten.be 

 

Sare Vermander 

GSM: 0483 57 64 81 

Mail: sare@chirodonboscoschoten.be 

 

Niels Meerbergen 

GSM: 0474 08 64 98 

Mail: niels@chirodonboscoschoten.be 

 

mailto:sare@chirodonboscoschoten.be
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RAKWI’S 

Jorgan Lauwerens  

GSM: 0493 93 45 39 

Mail: jorgan@chirodonboscoschoten.be 

 

 

                                                                                 Sean Baekelmans  

                                                                               GSM: 0484 61 86 53  

Mail: sean@chirodonboscoschoten.be 

 

TITO’S 

Ben Buijsen 

GSM: 0474 06 81 90  

Mail: ben@chirodonboscoschoten.be 

 

Lotte Van Hees 

GSM: 0471 85 42 90 

Mail: lotte@chirodonboscoschoten.be                                                    

KETI’S 

Emilie van Parys  

GSM: 0468 27 52 73 

Mail: emilie@chirodonboscoschoten.be 

 

 

ASPI’S 

Frauke Vermander  

GSM: 0483 39 98 06 

Mail: frauke@chirodonboscoschoten.be 

mailto:jorgan@chirodonboscoschoten.be
mailto:sean@chirodonboscoschoten.be
mailto:ben@chirodonboscoschoten.be
mailto:emilie@chirodonboscoschoten.be
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DE CHIROZONDAG 

 Alle afdelingen hebben Chiro van 14u00-18u00. Voorzie een rugzak 

met een vieruurtje (drank + koekje/fruitje) en een regenjas (zeker voor 

de jongste groepen). 

De eerste weken zal de leiding vragen om de medische fiches opnieuw 

te tekenen. Als er dingen zijn die de leiding zeker moet weten, vergeet 

dan niet om dit persoonlijk nog even te melden.  

We zouden jullie willen vragen om zeker op tijd te zijn op de Chiro. Dit 

betekent tussen 13u45-13u55 aankomen en niet om 14u00 nog 

binnen wandelen. Zo kunnen we meteen verzamelen voor de opening.  

 

VERHUUR ZAAL 

In ons Chirogebouw bevindt er zich ook een grote zaal. Deze zaal 

kan gehuurd worden voor verschillende evenementen zoals een 

trouwfeest, verjaardagsfeest, communie, geboortefeest, … 

Moest je geïnteresseerd zijn, dan kan je terecht bij: 

 

Ernie Verbist 

Rodeborgstraat 77 

2900 Schoten 

GSM: 0493 52 77 79 

Mail: ernie.verbist@gmail.com 

 

Mailen naar de Chiromail heeft dus geen nut; wij sturen je dan ook 

door naar Ernie! :)  



 

RIBBELS 
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SPEELCLUB 

 

Scan de QR-code en ontdek wat er 

tevoorschijn komt!  
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RAKWI’S 

Hey lieve Chirovrienden! 

Zijn jullie klaar voor een fantastisch nieuw Chirojaar? Hebben jullie je 

Chirokleren en stoute schoenen al klaarstaan? Hopelijk zien we jullie 

elke zondag met een glimlach op ons Chiroplein!  

Jullie nieuwe leiding heeft er alvast super veel zin in!!  

Groetjes de beste leiding van Chiro Don Bosco en omstreken, 

Jorgan en Sean 
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TITO’S 
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KETI’S 

Heyyy Keti’s 

Ik heb super veel zin in het komende Chirojaar! We gaan ons super 

goed amuseren en er staan allemaal leuke activiteiten op de 

planning. 

Dit jaar verleggen we onze grenzen, krijgen jullie meer 

verantwoordelijkheid en worden we de leukste, coolste, grappigste, 

stoerste, sterkste groep van de hele Chiro. 

Xoxo 

Emilie 
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ASPI’S 
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KOEKIES 

mailadres: vermander-vriens@hotmail.com  
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HET OUDERCAFE 
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JAARTHEMA:  

CHIROHIRO’S 

Waarom Chirohiro's? 

Chirowerk is meer dan enkel spelletjes spelen. Een ribbel die voor het eerst een 

toneeltje maakt. Een aspi die zich kwetsbaar opstelt. Een leid.st.er die de fuif 

coördineert. Een oud-leid.st.er die de financiën beheert. Een kadervrijwilliger die 

iets bijleert over diversiteit. Elke Chirodag opnieuw geven we het beste van 

onszelf en worden we stap voor stap beter op onze eigen manier. In de Chiro 

zitten, is als het ware een zoektocht naar je eigen superkrachten. Dit werkjaar 

gaan we die zoektocht allemaal samen aan! 

Chirohiro’s, want Chiro, daar is toch een hoek af. Het hoeft niet allemaal perfect te 

zijn. Een beetje speels, daar zijn we niet vies van. We mogen fouten maken en 

samen groeien we verder naar een betere versie van onszelf en van de 

Chirogroep. En ook: laat een ribbel eens ‘Chiroheroes’ schrijven, dan kom je 

sowieso op Chirohiro’s uit :D. 

De drie pijlers van Chirohiro's 

Iedereen is een Chirohiro met unieke krachten! 

Of je nu naar superhelden kijkt in films, series, comic books of speelgoed, elke 

superheld heeft altijd een uniek talent. Iets waar ze mee uitblinken, dat ze 

inzetten om het goede te doen in de wereld. 

In de Chiro is dat ook zo. Iedereen heeft eigen talenten die je kan inzetten om 

je eigen werking een stukje te versterken en mooier te maken. 

In dit jaarthema willen we iedereen stimuleren om op zoek te gaan naar een 

eigen superkracht. Leden moeten de vrijheid krijgen om hun kwaliteiten te 

ontdekken op veel verschillende manieren. Ze worden daarbij geholpen door 

hun leid.st.ers, die hun superkracht als Chiroleiding inzetten. Door gevarieerde 

activiteiten te organiseren met elke week opnieuw een leuke insteek, krijgen de 

leden de kans om hun superkracht te vinden. 

De leid.st.ers krijgen op hun beurt de kans om zichzelf verder te ontplooien. 

Ze geven hun Chirowerking een persoonlijke toets en kunnen ook tijdens 

evenementen of tijdens de leidingskring schitteren door hun eigen ding te doen. 

“There is a superhero in all of us. We just need the courage to put on the cape.” 

- Superman (Superman) 
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Chirohiro's zijn nooit alleen! 

Superhelden zijn krachtig op zichzelf maar ze weten ook allemaal: 'Teamwork 

makes the dream work!' Kijk maar naar de Avengers, de Power Rangers, ROX of 

Justice League. In de Chiro staan we nooit alleen. Als we een probleem hebben, 

mogen we er zeker van zijn dat er achter ons een superheldenteam klaar staat 

om ons te versterken waar we hulp kunnen gebruiken. 

Het vertrouwen in onze Chirovrienden geeft ons de veiligheid om ons 

kwetsbaar op te stellen als we ons onzeker voelen en een helpende hand van 

pas komt. 

“Why do we fall sir? So that we can learn to pick ourselves up.” - Alfred Pennyworth 

(Batman) 

Onze verschillen zijn geen zwakte, maar net een verrijking! Een diversiteit aan 

perspectieven geeft een meerwaarde aan elke discussie of organisatie van 

Chiroactiviteiten. We praten op een open manier met elkaar en slaan de handen 

in elkaar om samen aan Chiro te doen! 

“I will fight for those who cannot fight for themselves.” - Diana Prince (Wonder 

Woman) 

Ervaren Chirohiro's geven het goeie voorbeeld! 

De Chiro bestaat al heel lang. Dat heeft er voor gezorgd dat er door de jaren 

heen Chirohiro’s zijn die elkaar gevonden hebben in bepaalde 

gemeenschappelijke interesses. Die kadersuperhelden ontfermen zich over 

grote regio's van lokale Chirogroepen of bundelen hun krachten om de 

Chiro te versterken in inhoudelijke thema's. 

Die Chirohiro’s willen we tijdens dit jaarthema extra in de spotlights zetten. Op 

die manier willen we onze bestaande kennis en expertise blijven aanbieden aan 

onze volledige jeugdbeweging. 

Ervaren Chirohelden kan je ook dichter bij huis vinden. Lokale groepen hebben 

Chirohiro’s in de oud-leiding die nog altijd klaar staan om te helpen wanneer 

leiding hen nodig heeft. Ook hun expertise willen we met ‘Chirohiro’s’ in de kijker 

zetten! 

“With great power comes great responsibility.” - Ben Parker (Spider Man) 
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JAARTHEMALIED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strofe 1 
Oh, ik kan goed blussen 

Bel me als het ergens brandt 
Red ik dan de wereld 

Met m'n gieter in de hand 
 

Ik ben supergrappig 
Ik lach altijd om mezelf (HAHA) 

Ik ken veel goeie moppen 
Die ik niemand ooit vertel 

 
Refrein 1 

Ik ben een Chirohiro (4x) 
 

Strofe 2 
Iedereen kan slapen 

In hun bed of op de bank 
Maar ik tel al schapen 

Liggend op een houten plank 
 

Thuis spreek ik twee talen 
Niet alleen het Nederlands 

En ga 'k een boodschap halen 
Dan bedank ik in het Frans (MERCI!) 

Refrein 2 
Je bent een Chirohiro (4x) 

 
Strofe 3 

Oh kon ik maar vliegen 
Als een vogel naar de zon 
Dan nam ik zonnestralen 

Mee voor jou als ik dat kon 
 

Oh we zullen springen 
En we springen superhoog 

Samen in de wolken 
Glijden van een regenboog 

 
Bridge 

Ieder talent van groot tot klein 
Maakt je uniek, laat het maar zien 

De Chiro is om je heen 
Hier ben je nooit alleen 

En mag iedereen zichzelf zijn 
 

Refrein 3 
Wij zijn de Chirohiro's (8x) 
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UNIFORMEN 

Onze Chirokledij is een uitdrukking van onderlinge verbondenheid. 

Dat onze speelse kledij ook een uitdrukking is van een vorm van 

gelijkwaardigheid, spreekt voor zich. 

Het Chiro-uniform bestaat uit: 

 T-shirt marcel trui hemd rok/bermuda short 

Don Bosco  

Op bestelling 

€7 

nee 

 €27 

nee 

   

De Banier 

kind/volw. 

 

€18/€20 

 

€16 

€43/€46 

€50/€55 

 

€35/€40 

 

€35/€40 

€40 (enkel 

volw.) 

 

Adres De Banier (= Chirowinkel): Kipdorp 30 te Antwerpen 

(http://www.debanier.be/chiro/kledij.html) 

T-shirts en truien van Chiro Don Bosco zijn verkrijgbaar op de 

Chiro zelf; vanaf 13u45. Broeken en rokken van de Banier vind je in 

Antwerpen.  

We vragen aan alle leden vanaf Speelclub om ’s zondags piekfijn in 

uniform te verschijnen. Voor Ribbels voldoet één uniformstuk!  

2DE–HANDSUNIFORMEN 

Wij hebben een beperkt aanbod aan tweedehandsuniformen die u 

aan democratische prijzen kunt aankopen bij de verantwoordelijken 

van de uniformen. T-SHIRT: 5 euro  TRUI: 7 euro ROK/BROEK: 10 euro 

Ook zijn wij nog steeds op zoek naar mensen die thuis nog 

uniformstukken hebben liggen die bv. een paar maatjes te klein zijn, 

niet meer gedragen worden wegens een nieuw stuk, … Deze zijn 

meer dan welkom voor andere kinderen die nog geen uniform 

hebben! Alvast bedankt! 
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INSCHRIJVEN 

Voor dit werkingsjaar ben je pas ingeschreven als je lidgeld betaald 

is EN je medische fiche getekend is. 

Een lid dat zich aansluit bij de Chiro, betaalt elk werkingsjaar lidgeld. 

Met dit lidgeld wordt je kind onder andere verzekerd. Ook gaat er 

een deeltje naar de afdelingskassa (voor bv. spelmateriaal) en de 

groepskassa (voor bv. aankoop tenten, onderhoud gebouw, …).  

 

Het lidgeld bedraagt 30 euro! Gelieve dit bedrag voor 16 oktober 

2022 te storten op volgend rekeningnummer met vermelding van de 

naam en afdeling(en) van jullie kind(eren): 

 

 

NOG NIET BETAALD NA 16 OKTOBER = NIET MEER VERZEKERD! 

!! Heb je een UITPAS? Neem dan even contact op met de leiding van 

de afdeling van jullie kind(eren) !! 

 

Voor nieuwe leden: een nieuw lid mag drie weken proberen. Als 

hij/zij daarna graag wil blijven, dient het lidgeld voor de 

eerstvolgende zondag betaald te worden.  

 

 

IBAN: BE 52 3770 2620 6609 

BIC: BBRUBEBB 
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BIVAK 

Bivaksparen 

We bieden de mogelijkheid om gedurende het hele jaar elke 

maand/zelfbepaalde periode een klein bedrag te storten op de 

rekening van de Chiro, zodat de bivakprijs op het einde van het jaar 

geen te grote kost is. Mocht het kamp niet doorgaan, krijgt u al het 

reeds gestorte geld terug. 

Graag storten op onderstaand rekeningnummer met duidelijke 

vermelding van de naam en afdeling van het kind: 

 

TROOPER 

Huh? Gratis de Chiro steunen? Hoe kan dat?  

Wel, dat kan via de Trooperpagina van onze Chiro. Hoe doe je dat?  

1. Onze Chiro heeft een unieke Trooperpagina: 

trooper.be/chirodonbosco 

2. Op deze pagina staan links naar webshops.  

3. Als je via die links op onze Trooperpagina naar 

de webshop surft, weet de shop automatisch 

dat je onze Chiro wilt steunen. 

4. De link doet het werk en jij kan gewoon shoppen zoals je 

normaal shopt. Zonder ook maar 1 euro extra uit te geven! 

5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar de 

Chiro (gemiddeld 4 procent). Iedereen blij!  

IBAN: BE 52 3770 2620 6609 

BIC: BBRUBEBB 
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BELANGRIJK 

• Heb je vragen? Voelt je kind zich niet goed in de Chiro? Spreek 

ons aan of stuur een mailtje! 

• In het begin van het Chirojaar en voor we op bivak vertrekken 

vragen we om de medische fiches van je kind(eren) in te vullen 

en te tekenen. Besteed hier voldoende tijd en aandacht aan, want 

wij baseren ons op wat je hierop invult. Verandert er iets 

doorheen het jaar? Geef dat dan meteen door aan de 

afdelingsleiding! 

• Kosten van lidgeld, weekends en het bivak kan je via het 

ziekenfonds terugtrekken. Druk de nodige documenten af en laat 

deze invullen door de leiding! 

  

KALENDER 

Hier hebben we alle belangrijke data al opgesomd.  

Moesten er nog belangrijke data bijkomen, dan zullen deze worden 

aangekondigd in het krantje dat alle ouders maandelijks ontvangen 

of via mail!  

Datum  Speciale activiteiten 

ZATERDAG 16 september 2023 Opkuisdag 

ZONDAG 17 september 2023 Startzondag 

  

OKTOBER 2022 ASPIWISSEL  

ZONDAG 2 oktober 2022 Gewoon Chiro  

ZONDAG 9 oktober 2022 Gewoon Chiro + Afdelingsweekend Tito en Aspi 

ZONDAG 16 oktober 2022 Gewoon Chiro + deadline betalen lidgeld 

VRIJDAG 21 oktober 2022 DAG VAN DE JEUGDBEWEGING!!!!! 

ZONDAG 23 oktober 2022 Gewoon Chiro + Afdelingsweekend Keti 
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ZONDAG 30 oktober 2022 Gewoon Chiro + Afdelingsweekend Rakwi 

ZONDAG 6 november 2022 Bommazondag 

ZONDAG 13 november 2022 Gewoon Chiro 

ZONDAG 20 november 2022 Christus Koning (aangepaste uren) 

ZONDAG 27 november 2022 Gewoon Chiro + Afdelingsweekend Speelclub 

ZATERDAG 3 december 2022 Avondchiro: Sinterklaas bezoekt de Chiro 

ZATERDAG 10 december 2022 Avondchiro: Tito, Keti en Aspi 

ZONDAG 11 december 2022 Gewoon Chiro : Ribbel, Speelclub en Rakwi 

ZATERDAG 17 december 2022 Avondchiro: Tito, Keti en Aspi 

ZONDAG 18 december 2022 Gewoon Chiro: Ribbel, Speelclub en Rakwi 

ZONDAG 25 december 2022 Bommazondag (kerstvakantie) 

ZONDAG 1 januari 2023 Bommazondag (kerstvakantie) 

ZATERDAG 7 januari 2023 Avondchiro  

ZATERDAG 14 januari 2023 Avondchiro 

ZATERDAG 21 januari 2023 Avondchiro: Keti en Aspi 

ZONDAG 22 januari 2023 Gewoon Chiro: Ribbel, Speelclub, Rakwi, Tito 

ZONDAG 29 januari 2023 Gewoon Chiro + Afdelingsweekend Ribbels 

ZONDAG 5 februari 2023 Gewoon Chiro 

ZONDAG 12 februari 2023 Gewoon Chiro + TITO ACTIVITEIT 

VRIJDAG 17 februari 2023 UNZIPPED 

ZONDAG 19 februari 2023 Bommazondag (krokusvakantie) 

20-26 februari 2023 ASPIBIVAK 

ZONDAG 26 februari 2022 Gewoon Chiro 

ZONDAG 5 maart 2022 Gewoon Chiro 

10-12 maart 2023 Groepsweekend  

ZONDAG 19 maart 2023 Gewoon Chiro 

ZONDAG 26 maart 2023 Gewoon Chiro 

ZONDAG 2 april 2023 Bommazondag (paasvakantie) 

ZONDAG 9 april 2023 Bommazondag (paasvakantie) 

ZONDAG 16 april 2023 Gewoon Chiro 

21-23 april 2023 Ketiweekend 

ZONDAG 23 april 2023 Bommazondag (bivakweekend) 

ZONDAG 30 april 2023 Gewoon Chiro 

WEEKEND 7 MEI 2023 Feestweekend  

ZONDAG 14 mei 2023 Gewoon Chiro + ZIPMOMENT 

ZONDAG 21 mei 2023 Bommazondag 

ZONDAG 28 mei 2023 Gewoon Chiro  

ZATERDAG 3 juni 2023 Avondchiro + ZIPTOERNOOI 

ZATERDAG 10 juni 2023 Avondchiro 

ZATERDAG 17 juni 2023 Avondchiro 

Zondag 25 juni 2021 Laatste Chirozondag (aangepaste uren) 

18 – 28 juli 2023 Bivakperiode/ Ribbels: 22-28 juli 2023 

23-24 augustus 2023 ZOMERBAR 

VRIJDAG 25 augustus 2023 Bedankingsfeestje  

27-28 augustus 2023 ZOMERBAR 
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WETTELIJK VERPLICHTE 

INFORMATIE VRIJWILLIGERS 

Chiro Don Bosco Schoten informeert haar vrijwilligers via het startboekje, haar krantje, bivakboekje 

en via haar website. Chiro Don Bosco Schoten brengt haar vrijwilligers op de hoogte van volgende 

zaken: 

Wij als Chirogroep verzekeren onze vrijwilligers. Wees gerust: de Chiropolis dekt de leden en 

leiding ruim voldoende. 

Elke vrijwilliger van Chirojeugd-Vlaanderen vzw is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, 

ongevallen en rechtsbijstand.  

Tijdelijke vrijwilligers zoals ouders, oud-leiding, kookploeg, enz... zijn automatisch mee verzekerd! 


