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Een nieuw jaar!
Jaarthema
‘Iedereen chirnonaut’

Dit jaar zorgt Chiro Nationaal weer voor een prachtig thema: Iedereen
Chironaut.
Ziggy is een gek ruimtewezentje dat van een verre planeet duizenden
kilometers gereisd heeft om op planeet Aarde te geraken. Hij is naar hier
gekomen om te spelen want op zijn thuisplaneet zijn er veel te veel regels.
Waar kan hij beter spelen dan bij de leukste jeugdbeweging van de hele
wereld, de Chiro!
Ziggy komt dus uit de ruimte, want hier op aarde is er meer plaats om te
spelen. Het gaat dit jaar dus ook over kinderen en jongeren meer ruimte geven
om te spelen zowel in de Chirolokalen als in hun eigen buurt. Bedoeling is om
eens op andere plaatsen dan het vertrouwde bos te spelen bijvoorbeeld op een
grote parkeerplaats of op een oude legerbasis. Dit natuurlijk allemaal in alle
veiligheid. Wij willen met onze Chiro zeker meegaan in dit concept want het is
ongetwijfeld supercool om eens ergens anders verstoppertje of balleke stamp
te spelen dan aan onze eigen lokalen.
Kortom: bij de Chiro, en zeker bij onze Chiro, is er zeker en vast ruimte genoeg
om te spelen.
Want Chiro Tongerlo, dat is leven!
Voor meer info over het jaarthema verwijzen we jullie graag door naar de site
van Chiro Nationaal:
https://chiro.be/iedereen-chironaut

Nieuwe leiding

Maureen

Saartje

Floor

Jasper

Lena

Amber

Jan

Thys

Jan Willem

Lenne

Alexander

Nieuwe VB
De volwassen begeleider (VB) ondersteunt de leidingsploeg en geeft raad
wanneer dit nodig is. Tot vorig jaar was dit de taak van Carine. We willen haar
bedanken voor haar harde inzet. Elf jaar lang was ze een toegewijde en geliefde
VB. Nu geeft Carine de fakkel door aan Koen. Hij is onze nieuwe VB en gaat er
samen met de leiding voor zorgen dat alles in goede banen verloopt. Koen,
welkom bij Chiro Tongerlo!

Koen

Wat is Chiro?
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.
De chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen. Via
spelen laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden
we hen een kijk op zichzelf en op de wereld.
De Chiro is meer dan spel: we zijn een leerschool voor het leven. Vertrekkend
uit de leefwereld van kinderen en jongeren, streven we met hen naar een
chirodroom: een wereld waarin de chirowaarden zoals graag zien,
rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan.
Chiro is geen eiland, maar is betrokken zijn op brede gemeenschap. We zetten
jongeren aan om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving.
We vormen hen om tot geëngageerde en kritische wereldburgers.
Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging: CHIRO.

Afdelingen
Sloepie’s
Als je 6-7 jaar oud bent, mag je je bij de Sloepie’s. Elke zondagnammidag van
14-17u je fantastisch hard komen amuseren!
Speelclub
De Speelclubbers zijn kindjes van 8-10 jaar oud. Ook zij beleven elke zondag
van 14-17u een bangelijke chironamiddag!
Rakwi’s
De 10-12 jarigen zijn de Rakwi’s. Elke zondag van 14-17u amuseren zij zich van
kop tot teen! Iedere keer staan ze klaar om ertegenaan te gaan!
Tito’s
Wanneer je zondags een uurtje langer bij de Chiro kan blijven, hoor je bij de
Tito’s. Deze 12-14 jarigen beleven elke zondag van 14-18u een spetterende
dag!
Keti’s
Als je nog steeds niet genoeg hebt van al deze zondagen, kunnen de 14-16
jarigen terecht bij de Keti’s. Ook zij beleven van 14-18u elke zondag opnieuw
een onvergetelijke dag!
Aspi’s
Tenslotte hebben we de 16-18 jarigen. Net zoals de Keti’s en Tito’s gaan de
Aspi’s elke zondag van 14-18u een supercoole dag tegemoet!

Uniformen
Bij Chiro is het traditie om een uniform te dragen.
Het uniform bestaat uit een T-shirt, een short of rok en een trui.
Het uniform is niet verplicht, maar er is niets zo leuk om samen hetzelfde
uniform te dragen. Ook tijdens uitstapjes is het leuk om gezien te worden als
een herkenbare, hechte chirogroep!
U kan terecht bij chirowinkels (Banier) in de buurt.
Voor een chiro-uniform of leden T-shirt, kan u zaterdag 14 oktober 2017
terecht op onze pasdag.
Als Chiro hebben wij ook onze eigen T-shirt en trui. Deze kan je echter niet
aankopen in de banier, enkel op onze pasdag.

De Banier Antwerpen

De Banier Leuven

Kipdorp 30
2000 Antwerpen
+32 3-202 24 71
Openingsuren:
maandag: 9:30 - 13:00, 13:30 - 18:00
dinsdag: 9:30 - 13:00, 13:30 - 18:00
woensdag: 9:30 - 13:00, 13:30 18:00
donderdag: 9:30 - 13:00, 13:30 18:00
vrijdag: 9:30 - 13:00, 13:30 - 18:00
zaterdag: 9:30 - 13:00, 13:30 - 17:00

Jan-Pieter Minckelersstraat 29
3000 Leuven
+32 16-29 97 84
Openingsuren:
maandag: 09:30 - 18:00
dinsdag: 09:30 - 18:00
woensdag: 09:30 - 18:00
donderdag: 09:30 - 18:00
vrijdag: 09:30 - 18:00
zaterdag: 09:30 - 18:00

De Banier Turnhout
Sint Antoniusstraat 37
2300 Turnhout
+32 14-42 15 13
Openingsuren:
maandag: 9:30 - 13:00, 13:30 - 18:00
dinsdag: 9:30 - 13:00, 13:30 - 18:00
woensdag: 9:30 - 13:00, 13:30 18:00
donderdag: 9:30 - 13:00, 13:30 18:00
vrijdag: 9:30 - 13:00, 13:30 - 18:00
zaterdag: 9:30 - 13:00, 13:30 - 18:00

Inschrijvingen
Bij de start van een nieuw chirojaar wordt 28 euro lidgeld gevraagd. Dit bedrag
kan je overschrijven op het rekeningnummer BE 37 7333 4307 9128 met
als vermelding voornaam, naam en afdeling van uw kind. Hierin zit de
verzekering van de leden voor een heel jaar en spelmateriaal voor activiteiten.
Je kan je kind inschrijven op onze chirosite:

www.chirotongerlo.be
Gelieve dit in orde te brengen voor 8 oktober
Ook dit jaar zal de algemene communicatie via de site en facebook verlopen,
alleen de echte last minute zaken zullen via sms gebeuren. Dus is het aan te
raden om geregeld onze site te bekijken!
Elke zondag wordt er van de leden gevraagd om 50 cent mee te brengen. Dit is
voor een drankje en een koekje.

Ouderraad
De ouderraad is een groep ouders die mee betrokken zijn in de organisatie van
de Chiro. Zij geven ons raad en helpen bij grote activiteiten zoals de Bonte
avond of de Chirofeesten. Waar wij heel dankbaar voor zijn! Als je als ouder
geïnteresseerd bent om bij de ouderraad te komen, kan je je wenden tot
Koen coppens: 0495 52 05 57

Terugblik
Chirokamp 2017
Deze zomer zijn we niet zo ver van huis op chirokamp geweest. In Dessel!
Dessel is nog geen 30 km van Chiro Tongerlo dus zijn aspi’s, keti’s en tito’s met
de fiets naar de kampplaats gereden! Gelukkig moesten de rakwi’s en de
speelclub niet met de fiets, pfffuw! Na vijf dagen ravotten, kwamen de sloepi’s
en waren we helemaal compleet! Tien dagen spelletjes spelen, lekker eten en
amuseren vindt Chiro Tongerlo helemaal top! Het is dus wel zeker dat dit jaar
een topeditie was! Maken we er volgend jaar in Meeuwen-Gruitrode ook weer
een memorabel kamp van?

Chirofeesten 2017
Vrijdag 25 augustus stond de hele tent vol. De jaarlijkse Chirofeesten gingen
weer van start. Dit jaar was het geen gewone editie. Nee, het was een speciale
editie, want de Chirofeesten bestaan al veertig jaar!!! Natuurlijk trok onze
feesttent weer veel volk dat tijdens deze speciale gelegenheid de dansbenen
kwam strekken. Ambiance op dag één van de Chirofeesten? Check!
Op zaterdag verwelkomden we het jongere volk voor de spetterende jeugdfuif.
De DJ’s deden weer hun uiterste best en ook Eva De Roo viel in de smaak bij
het publiek! En of dat het plezant was! Dag twee in volle glorie afgesloten!
Op zondag hadden we dan weer een ‘rustigere’ dag. Er kwamen weer veel
ouders en kinderen naar onze chiro om zich te ontspannen en er kwam ook
veel volk opdagen voor het toernooi. Dit jaar was het toernooi opgebouwd uit
veel verschillende disciplines zoals o.a. levende sjotterkast, volleybal,… De
kleinere kinderen konden zich laten omtoveren tot prinses of ridder bij de
schminkstand en ze konden zich helemaal laten gaan op het springkasteel. Ook
met de clown konden keihard lachen. Na de laatste optredens sloten we onze
40e editie van de Chirofeesten af met een glimlach op ons gezicht.
Natuurlijk heeft een groot feest veel mensen nodig die een handje helpen en
we zouden hen graag bedanken. Onze sponsors voor hun financiële steun, de
ouderraad voor de hulp achter de toog, Carine en Koen voor het coördineren
en natuurlijk alle aanwezigen om van deze 40e editie een topeditie te maken!
Tot volgend jaar!

Gegevens van de leiding
SLOEPI
Glen michiels
Janthe Backx
Maureen Nagawa
Nand Vermeulen
Saartje Vanderwaeren

0495 86 45 82
0499 13 98 70
0476 23 34 09
0476 80 46 60
0473 35 50 12

g.michiels007@gmail.com
janthebackx@hotmail.com
maureen.nagawa.MN@gmail.com
nandvermeulen@hotmail.com
sa.vdw@hotmail.com

SPEELCLUB
Floor Melis
Jasper Wynants
Lena Cools
Lene Bens
Lore Van den Eynde

0492 55 19 66
0470 09 38 95
0492 57 05 14
0497 24 13 13
0471 48 17 83

floormls@hotmail.com
jasper.wynants1@gmail.com
lena.cools@hotmail.com
lene-bens@hotmail.com
lorevde1998@hotmail.com

RAKWI
Amber Bens
Jan-Willem Thevissen
Marie Van den Berghe
Stien Wynants
Thys Verlinden

0470 87 88 12
amber-bens@hotmail.com
0474 25 81 41
0479 92 31 21 marieke.vandenberghe@hotmail.be
0476 82 76 54
stien.wynants@outlook.com
0468 22 68 58
thysverlinden99@outlook.com

TITO
Bernice Verhulst
Jan Caers
Jana Melis
Lenne Helsen

0479 10 35 60
0474 17 27 93
0495 80 00 40
0491 29 63 79

verhulst-vanhemelen@skynet.be
jan.caers@hotmail.com
melisjana@yahoo.com
lennehelsen@gmail.com

KETI
Alexander Thevissen
Enola Briers
Hugo Wouters
Jip Caers

0477 06 42 53
0468 10 02 10
0470 37 78 13
0474 20 92 12

alexanderthevissen@gmail.com
enola.briers@hotmail.com
hugowouters@hotmail.be
jip.caers@hotmail.com

ASPI
Jef Van den Berghe
Marie Thevissen
Pieter-Jan Michiels

0479 03 06 40
0479 01 55 14
0473 85 61 60

jef.van.den.berghe@hotmail.be
mariethevissen@hotmail.com
pieterjanmichiels@hotmail.com

belangrijke data
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 oktober: pasdag
20 oktober: dag van de jeugdbeweging
3 nov : chirofuif
5 nov : GEEN CHIRO
12 november : 11.11.11 actie
26 nov : Christus koning
3 dec : De Sint op bezoek
25 december : GEEN CHIRO
31 dec : nieuwjaarszingen (GEEN CHIRO)
De leiding komt nieuwjaarszingen, misschien komen we ook wel aan jou
deur .. . De opbrengst van het nieuwjaarzingen schenken we dit jaar aan
een goed doel.

• 7 januari: nieuwe jaar inzetten met chocomelk en
jenever
• 1 april: GEEN CHIRO
Vrolijk Pasen!

•
•
•
•
•
•
•
•

15 april : kwarekkendag
28 – 29 april : bonte dagen
29 april : GEEN CHIRO
12-13 mei : Tongelse Dorpsfeesten
13 mei : GEEN CHIRO
24 juni : laatste chirodag voor de grote vakantie
11-21 juli : Chirokamp
24-26 aug : chirofeesten

