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Beste leden en ouders, 

 

In dit boekje kan je wat algemene informatie terugvinden over onze Chirowerking. Zo vind je 

hier terug wie de leiders zijn, wat we zoal organiseren dit jaar, hoe je een uniform kan 

bestellen, hoeveel het kost om lid te worden en nog veel meer! Indien je na het lezen van dit 

boekje nog vragen hebt, kan je altijd terecht bij de leiders of kan je een kijkje nemen op onze 

website, waar ook een agenda te vinden is. 

Maar eerst en vooral zijn er nog enkele zaken die we via deze weg kwijt willen. 

 

We hebben weer een schitterend kamp achter de rug! Hiervoor zouden we de (kook)ouders 

en leden nog eens willen bedanken voor het heerlijke eten, de 10 leuke dagen en het 

vertrouwen in Chiro Dworp. Weet dat het bivak niet zo tof, of überhaupt mogelijk, geweest 

was zonder jullie! Special thanks to Bakkertje (Louis Bosmans) Stiffler (Stef Bosmans) en 

Hoetaké (Jesse Van Roy) want zij namen dit jaar afscheid van ons en worden van harte 

bedankt voor hun jarenlange toewijding aan de Chiro! 

Dit jaar verwelkomen we ook 2 nieuwe leiders: Yann Brynaert en Nathan Gigante. 

Ook zouden we ons graag even richten tot Wito De Greef en Pieter Moons, onze volwassen 

begeleiding van vorig jaar. Ook jullie worden bedankt, voor de tijd en energie die jullie in 

onze Chiro staken. Helaas zijn zij gestopt, maar gelukkig hebben we met Jurgen een 

geweldige vervanger gevonden. 

Het doet ons enorm deugd om te zien hoeveel mensen ons steunen en hoeveel vertrouwen 

wij wel niet krijgen van jullie. Daarom beloven we er dit jaar weer een spetterend jaar van te 

maken. 

Veel leesplezier en tot binnenkort!! 

 
 
 
 
  



1) Hoe weten jullie wanneer het Chiro is?  

 

Allereerst is er een agenda beschikbaar op onze website (www.chirodworp.be) in die agenda 

zal altijd staan of het wel of geen Chiro is. Uiteraard willen we zoveel mogelijk Chirozondagen 

laten doorgaan, maar dit zal niet altijd mogelijk zijn door onder andere examenperiodes, 

feestdagen of leidingsweekends. 

 

Af en toe gebeurt het dat er geen Chiro is voor een bepaalde groep. In dat geval zullen de 

leiders van die groep de kinderen en de ouders op de hoogte brengen. Indien je zou twijfelen 

of het wel of niet Chiro is, kan je het ook altijd vragen aan één van de leiders van uw kind. 

Om misverstanden maximaal te vermijden, worden meestal mails rondgestuurd indien er 

geen Chiro is. Hou jullie e-mail dus regelmatig in het oog, wij houden jullie graag up-to-date. 

Indien je twijfelt, contacteer dan gerust de hoofdleiding of één van de leiders van uw kind, of 

stuur een e-mail naar jongens@chirodworp.be. 

 

2) Waar kan ik zo’n Chiro-uniform vinden? 

 
Kousen, broeken, T-shirts, hemden, schoenen en nog veel meer kunnen jullie vinden in de 

winkel ‘De Banier’. De dichtstbijzijnde winkel in Brussel is er niet meer, maar er zijn ook 

winkels op andere plaatsen zoals in Aalst, Leuven of Gent.  

Sinds enkele Chirojaren is het niet meer mogelijk om de Chirokleren van “De Banier” bij ons 

aan te kopen. We verkopen enkel nog onze gepersonaliseerde Chiro T-shirts en pullen. Wij 

hebben pasmaten liggen in de Chirolokalen zodat er geen verkeerde maten worden besteld. 

Bestellen kan je doen via de website. Indien je vragen hebt kan je altijd terecht bij Jaan 

Lintermans.  
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Het gebeurt dat kinderen pas later in het jaar komen of dat mensen te laat bestellen. In maart 

worden nogmaals bestellingen opgenomen. Hieromtrent word je op de hoogte gehouden via 

mail, er zal zeker en vast ook een mededeling op de site staan. 

 

Enkele zaken zijn verplicht vanaf de sloebers, de speelclubjes hebben nog geen verplichtingen 

inzake de uniformen: 

2 paar kousen (of 1 paar lange Chiro kousen), Chiro short en bovenstuk (t-shirt, hemd of pull) 

van de Chiro zijn verplicht te dragen. De kousen hoeven niet noodzakelijk van De Banier te 

zijn. Korte kousen, onder de enkel, tellen niet mee. 

Elke Chirozondag gaat van start met een formatie, deze begint om 14u stipt. Tijdens zo’n 

formatie zullen we onder andere controleren wie in orde is met zijn uniform. Degene die niet 

in orde is, zal gestraft worden met 10x pompen. Wie te laat is op formatie zal 15x pompen 

moeten uitoefenen. 

 
 
 
 
 

3) Wie zijn de hoofdverantwoordelijken van Chiro 

Dworp? 

  Indien u met vragen zit of een probleem wilt melden, kunt u zich steeds wenden tot één van 

onze hoofdleiders. Dit Chirojaar moeten we afscheid nemen van Jesse Van Roy en Arnaud 

Bloemaert als hoofdleiders. Jaan Lintermans zal samen met Cas Ceuppens het roer bedienen 

van onze Chiro 

 

Jaan Lintermans: GSM: +32487016399 
 

Cas Ceuppens GSM: +32493197897 
 

 

 
 
 



 
 

4)  Welke activiteiten organiseren wij zoal? 

 

Jammer genoeg groeit ook bij ons het geld niet op de rug. We moeten dit jaar dan ook een 

aantal   activiteiten organiseren. Het geld dat we hiermee verdienen, spenderen we deels aan 

het bivak en aan de aankoop van nieuw materiaal.  

Hieronder vinden jullie een overzicht van wanneer welke activiteit doorgaat en een korte 

uitleg bij iedere activiteit. 

 

1. ZONDAG 11 SEPTEMBER: LEIDINGSVERDELINGSSPEL 

2. ZONDAG 18 SEPTEMBER: CHIRO 

3. ZONDAG 25 SEPTEMBER: STARTDAG 

4. ZONDAG 2 OKTOBER: CHIRO 

5. ZONDAG 9 OKTOBER: CHIRO 

6. ZONDAG 16 OKTOBER: GEEN CHIRO 

7. ZONDAG 23 OKTOBER: CHIRO 

8. ZONDAG 30 OKTOBER: CHIRO 

9. ZONDAG 6 NOVEMBER: GEEN CHIRO 

10. EETFESTIJN (nog te bepalen) 

11. DIA-AVOND BIVAK (nog te bepalen) 
12. ZONDAG 14 MEI: ONTBIJT OP BED  

13. 21/07/2023 – 31/07/2023: BIVAK 

Een uitgebreidere lijst met dagen vindt u op: 
https://sintjan.chirodworp.be/agenda/ 
 

 

 
   Overgang 
 
Op deze dag laten we de laatstejaars van elke groep overgaan naar hun volgende groep. Zo 

zullen speelclubjes overgaan naar de sloebers, de sloebers naar de rakkers, de rakkers naar 

de toppers, enz. Op deze zondag zullen ze wel moeten bewijzen dat ze er klaar voor zijn, 

door allerhande leuke en minder leuke opdrachten uit te voeren (de doop). Het is wel de 

bedoeling dat iedereen die overgaat hierop aanwezig is, anders zal hij dit alleen op een 

andere zondag moeten doen.    

 

https://sintjan.chirodworp.be/agenda/


  



Startdag  
 

Op deze dag vieren we de officiële opening van ons Chirojaar. Al enkele jaren doen we dit 

gescheiden van de meisjes omwille van enkele redenen, maar dit zal ons zeker niet minder 

plezier bezorgen. De startdag zal dit jaar doorgaan van 10u tot 16u. Het concept van de 

startdag bestaat uit het feit dat dit voor nieuwe leden of kindjes die met de Chiro willen 

beginnen een soort van kennismaking kan betekenen met het hele Chirogebeuren. 

Hieruit volgt onze vraag aan iedereen om zoveel mogelijk vriendjes mee te nemen naar de 

startdag, want hoe meer zielen hoe meer vreugd! 

Jaarmarktfuif 
 

De jaarmarktfuif is DE fuif van het jaar waar iedereen in Dworp en omstreken naar uitkijkt. Na 

even afwezig te zijn is de jaarmarktfuif terug en dit wordt een spetterende editie. Op zaterdag 

15/10 gaat de jaarmarktfuif door met voorafgaand de fantastische kinderfuif zodat ook de 

jongste kindjes de beentjes kunnen loszwieren.  

 

Jaarmarktstand 
 

Op de grote jaarmarkt van Dworp 18/10 zullen jullie onze jeneverstand terugvinden waar je 

kan genieten van een frisse pint met een spelletje ‘nagelke klop’.  

 

Leidingsweekend 1 
 

Op dit eerste weekend begeven we ons naar een locatie ver van Dworp. Eerst en vooral 

vergaderen we over de recente gebeurde activiteiten. Het is belangrijk voor de Chirowerking 

dat we een evaluatie maken van elke activiteit zodat we deze in de toekomst kunnen 

verbeteren. Na deze vergaderingen is het tijd om het groepsgevoel aan te wakkeren door de 

nieuwe leiding te dopen (inderdaad), niet alleen de leden moeten gedoopt worden. Dit is een 

ritueel om de nieuwe leiders volledig te integreren in de leidingsploeg. Op de zondag van dit 

weekend zal het geen Chiro zijn.  

  



Ontbijt aan bed 
 

Mannen en kinderen, leg je vrouw en moeder maar eens goed in de watten en verras ze met 

een luxe-ontbijt! Ook dit jaar kunnen jullie kiezen tussen het kinderontbijt, het 

volwassenontbijt en uiteraard het super de luxe champagne-ontbijt. Bubbels verzekerd. 

 
 
 
Dia-avond Bivak 
 

Op deze avond kunnen jullie alle mooie foto’s van het bivak bezichtigen. Hier zullen ook alle 

gevonden ‘verloren voorwerpen’ tentoongesteld worden. Dit jaar zijn het er heel wat, dus 

nog geen paniek! Dat je alle verloren spullen zal terugvinden, is wel geen garantie. 

 

Jaarlijks Eetfestijn 
 

Dit geldt als één van de belangrijkste evenementen van het jaar en is ook één van de grootste 

bronnen van onze inkomsten. Keer op keer stellen we vast dat dit nog niet alle ouders op de 

been brengt. Wij willen om die reden iedereen nog eens aansporen om de weg naar ‘Ons 

Huis’ zeker te zoeken. Ook dit jaar zal er weer overheerlijk eten opgediend worden en maak 

je kans op één van de vele tombolaprijzen. 

 

Leidingsweekend 2 
 

Op dit tweede leidingsweekend gaan we met de leiding naar een locatie die dicht bij de kampplaats 

gelegen is. Zo kunnen we deze inspecteren en onze programma’s afstemmen op de omgeving. Op dit 

weekend vergaderen we ook over al de verschillende activiteiten die gepland zijn op het bivak. Tevens 

houden we al een algemene evaluatie over het voorbije Chirojaar. 

 

Bivak 
 

Sommige noemen het ‘de verlossing’, anderen de beste tien dagen uit hun leven... Normaal 

gezien wordt dit het ‘bivak’ genoemd. Jullie krijgen hier meer info over later op het jaar. Ik 

kan jullie nu al meedelen dat het zal doorgaan van 21/07 tot 31/07 (zoals elk jaar trouwens). 

Hou deze periode dus zeker vrij van vakantie, want geen enkel lid mag dit missen! 

 

  



5) Wie geeft er nu eigenlijk leiding bij de 

Chirojongens van Dworp? 

 
Speelclub (1ste & 2de leerjaar) 
 

Arnaud aka “O-leg” 
 

● Arnaud Bloemaert  
● Halleweg 350, 1500 Halle  
● Gsm 04 79 08 45 88 

 

Yann aka “Jan” 
 

● Yann Brynaert 
● Bruineputstraat 38, 1653 Dworp 
● Gsm 04 72 19 40 80 

 
 

Sloebers (3de & 4de leerjaar)  
 
Ward aka “Warry” 
 

● Ward Demunter  
● Alsembergsesteenweg 398, 1653 Dworp  
● Gsm 04 89 09 09 67 

 
Rakkers (5de & 6de leerjaar) 
 
Cas aka “Doc” 
 

● Cas Ceupens 

● Lotsesteenweg 109, 1650 Beersel  

● Gsm 04 93 19 78 97 
 

 

Nathan aka “Gaythan” 
 

● Nathan Gigante 
● Rue Gaston Bary 50, 1310 La Hulpe 
● Gsm 04 74 43 82 74 

 
Toppers (1ste & 2de middelbaar)  
 



De toppers krijgen dit jaar elke zondag 2 nieuwe oud-leiding die met hun een spel zullen 
spelen. Voor vragen kan u terecht bij de hoofdleiding. 
 

Kerels (3de & 4de middelbaar) 
 

Sam Wittesaele aka “Dikke 101” 
● Sam Wittesaele 
● Kondelveldstraat 8, 1651 Lot 
● Gsm 04 72 84 74 72 

 

Aspis (5e & 6e middelbaar) 
 
Jaan aka “Naaajjj” 
 

● Jaan Lintermans 
● Molenveld 11, 1653 Dworp 
●  Gsm 04 87 01 63 99 

 

  



6) Hoe betalen we het lidgeld? 
 

Dit jaar bedraagt het te betalen bedrag 35 euro. Dit is enerzijds voor het lidgeld, maar ook 

10 kaarten voor het eetfestijn zijn hier inbegrepen. (10 kaarten met een eetwaarde van 

1,10 euro per kaart). Dit lidgeld (35 euro) kunnen jullie storten op, BE37 7865 7055 8428, 

met vermelding van de NAAM VAN HET KIND + DE AFDELING waarin hij zit. Indien u 

hierover nog vragen heeft of nog extra informatie wil kan u steeds contact opnemen met 

één van de leiders. De leider die zich ook dit jaar bezig houdt met “de kas” is Sam 

Wittesaele, ook bij hem kan je steeds terecht. 

 

 



7) De wist-je-datjes 

 
  Wist je dat… 
 
  … Arnaud zijn lievelingsdier een arnaujevaar is? 
 
… De leiding een nieuwe variant heeft op schaar, steen, papier? 
 
… De reiger een nieuwe upgrade heeft gekregen? 
 
… Seppe, Stef en Nick om de beurt Ward ondersteunen bij de Sloebers 
 
…  Ward wel eens een prot durft te laten 
 
…  Nathan bang is van het donker 
 
… Yann graag citroenen eet 
 
… Naaj een klasbak is 
 
… Sam een beetje op Donkey Kong lijkt als hij in een kart zit 
 
… Cas ook een knuffelbeertje meeneemt om te slapen 
 
… Arnaud op hetzelfde uur als de speelclubbers gaat slapen op bivak? 
 
… onze Chiro de beste Chiro is van het land??? 
 
… we met pijn in ons hard afscheid namen van 4 topleiders? 
 

  



8) Slot 

Hopelijk heeft dit boekje jullie een beetje kunnen helpen in het begrijpen van onze 

Chirowerking. Uiteraard kunnen we niet alle info in dit kleine boekje steken; daarom zullen 

jullie geregeld en op tijd mails ontvangen van ons met extra info, bijkomende activiteiten 

en zo verder. Als u ooit nog vragen heeft of u wenst extra informatie te krijgen, aarzel dan 

zeker en vast niet om ons eens te contacteren, dan beantwoorden wij uw vragen met veel 

plezier! Om mooi af te sluiten met dit boekje zouden wij jullie nu al graag bedanken voor 

het vertrouwen in onze Chirowerking! Wij zullen ervoor zorgen dat iedereen een 

supertoffe tijd zal beleven in de beste Chiro van het land!!! Voor de kinderen en ouderen 

zijn er op de laatste pagina’s spelletjes.  

Veel succes en groetjes,  

De leiding 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Gelieve even notie te nemen van onze sponsors, zij zijn allemaal van harte bedankt! 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


