
Chirojongens Staden:
Infoboekje 2019-2020

Dit boekje is van:

..............................................................................



 

1. Contactgegevens Leiding.
          

           

            Kabouters: 
            •      Wim Top (0473/ 84 96 06)  
            •      Noah Decoster (0471/ 38 47 95)
            •      Michiel Zyde (0474/ 05 51 33)
            •      Adriaan Derveaux (0496/ 80 47 21)

            Sloebers:
            •      Mil Belloy (0471/47 98 80)
            •      Gijs Vermeulen (0496/ 29 87 13)
            •      Jordy Callewaert (0495/ 17 04 35)

            Rakkers:
            •      Laurens Muylle (0499/ 73 07 08)
            •      Jonas Stubbe (0498/ 13 43 55)
            •      Willem Denys (0477/ 39 10 70)

            Toppers:
            •      Thibaut Muylle (0499/ 73 07 09)
            •      Wout Barbier (0494/ 75 06 29)
            •      Walt Claes (0474/ 50 38 08)

            Kerels: 
            •      Wannes Maertens (0491/ 51 36 30) 
            •      Cas Samoy (0477/ 05 08 90)
            •      Daan Vandamme (0472/ 49 17 44)

            Aspi’s:
            •      Wieland Derveaux (0496/ 80 47 22)
            •      Robbe Grymonprez (0472/ 66 22 69)
     

             Volwassen Begeleider: 
          •    Jan bryon (0468/16 80 01)



•      Het is belangrijk voor de verzekering dat uw zoon op zondag rechtstreeks
       naar de Chiro komt en ‘s avonds ook rechtstreeks terugkeert.
       Hierbij dient de kortste weg naar huis gevolgd te worden.

•      Gelieve uw zoon niet voor 13u45 naar de Chiro te sturen. 
       Vanaf 13u45 is de leiding aanwezig voor toezicht.

•      Om veiligheidsredenen houden wij graag onze oprit vrij. Dus gelieve uw
       zoon te laten uitstappen aan het begin van de oprit en NIET met uw
       wagen tot op het chiro-terrein te rijden.

•      Het lidgeld dat grotendeels bestaat uit de verzekeringskost bedraagt 30
       euro per werkjaar. Dit geld dient dit jaar gestort te worden op het 
       rekeningnummer van de chiro. (zie verder)

•      Een drankje of een wafel kan bij ons verkregen worden om 16u .   
       Een drankje kost €1,00 en een wafel €0,50.
       Natuurlijk mag uw zoon zelf een drankje of een koek meebrengen van  

thuis. We vragen wel om geen snoep of (duur) speelgoed mee te geven     
met uw kind.

•      Speelkledij (reservekledij) is zeker aangeraden want bij nat weer kan ons 
       terrein er nogal modderig bijliggen met als gevolg de kleren ook.                        

Ook de  voorziene activiteiten gaan bij vuil weer meestal door, mooie 
       kleren worden dus sowieso vuil.

2. De zondagmiddag.



Het uniform is verplicht vanaf de Rakkers en dit houdt in dat uw zoon een 
chirohemd, korte chirobroek en chirosokken draagt. In de zomer mag het 
hemd thuisgelaten worden en kan men een chiro T-shirt dragen. Deze kledij 
kan verkregen worden in de chirowinkel ‘de Banier’ in Roeselare.

Wij verkopen zelf ook tweedehands chirohemden en broeken. Dit iedere 
zondag tussen 13u45 en 14u. De kostprijs voor hemd/broek bedraagt 
12,50 euro. 

Hemden/broeken die te klein/groot voor uw zoon zijn kopen we ook aan 
om dan terug te verkopen. 
Deze prijs bedraagt ook 12,50 euro.

• 

• 

• 

3. Uniform.

Zoals gewoonlijk dient er ook dit jaar een lidgeld van 30 euro betaald te 
worden. Dit bedrag wordt door ons gebruikt om de verzekeringkosten te 
dekken en spelmateriaal aan te kopen. Indien dit nog niet gebeurd is, ver-
zoeken we jullie vriendelijk om dit bedrag over te maken op ons 
rekeningnummer.

B E92  7370  4 6 83  9323
met vermelding van “naam, voornaam, afdeling”

• 

4. Lidgeld.



• Vanaf 6 jaar ben je welkom in de Chiro. Je sluit gewoon aan bij je eigen 
leeftijdsgroep of afdeling. Kort een overzicht:

5. Afdelingen.

Afdeling Leeftijd? Chiro? Kleur? Afdelingsfiguurtje

Kabouters

Sloebers

Rakkers

Toppers
Kerels
Aspi’s

1e-2e Leerjaar     

3e-4e Leerjaar     

4e-5e Leerjaar     

1e-2e Middelbaar     

3e-4e Middelbaar     

5e-6e Middelbaar     

14-17.30

14-17.31

14-18.30

14-18.30

14-19.00

14-19.30

paars

geel
groen

rood

blauw
oranje

Rupsje Ribbel

Mazzel
Sjoepap

Flam en Spetter

Bo de Bever
Freek de Egel

Boris de bever Freek de Egel

Mazzel

Flam en Spetter

Rupsje Ribbel

Sjoepap

5e-6e

0

00

00



08/03/20: Chiro 
14/03/20: Quiz  
15/03/20: Geen Chiro
22/03/20: Chiro
29/03/20: Chiro

05/04/20: Chiro
12/04/20: Geen Chiro
19/04/20: Chiro
26/04/20: Aspithemadag

03/05/20: Chiro
10/05/20: Chiro
17/05/20: Geen Chiro
24/05/20: Geen Chiro
31/05/20: Geen Chiro

07/06/20: Geen Chiro
14/06/20: Geen Chiro
21/06/20: Chiro
28/06/20: Chiro

03/07/20:  Reservaat
05/07/20: Geen Chiro
12/07/20: Geen Chiro
18/07/20:   Bezoekdag
19/07/20    Bezoekdag
18/07/20:   Kamp te 
29/07/20:  STADEN

02/08/20: Geen Chiro
09/08/20: Geen Chiro
16/08/20: Geen Chiro
22/08/20: Geen Chiro
23/08/20: Geen Chiro
27/08/20: Daguitstap

21/09/19: Chiro Zingt
22/09/19: Geen Chiro
29/09/19: Startdag

06/10/19: Chiro
13/10/19: Chiro
20/10/19: Chiro
26/10/19: Zombietrail
27/10/19: Geen Chiro

03/11/19: Chiro
10/11/19: Chiro
17/11/19: Chiro
24/11/19: Chiro

01/12/19: Sinterklaas
08/12/19: Chiro
15/12/19: Geen Chiro
22/12/19: Geen Chiro
29/12/19: Geen Chiro

05/01/20: Geen Chiro
12/01/20: Geen Chiro
19/01/20: Geen Chiro
26/01/20: Chiro

02/02/20: Chiro
09/02/20: Chiro
16/02/20: Chiro
23/02/20: Chiro

28/02/20   Kampverkenning
01/03/20   Geen Chiro

06/09/20: Laatste Chiro
13/09/20: Geen Chiro
18/09/19:  Feestweekend!
20/09/20:   Feestweekend!  
27/09/20: Chiro

04/10/20: Startdag 

6. Kalender.



7. Algemeen.

Adres: Hospitaalstraat 14 8840 Staden

E-mail: chirojongens.staden@outlook.com
E-mail verhuur (materiaal en hemen):  verhuurzonneburcht@gmail.com

Groepsleider: Adriaan Derveaux (0496/80 47 21)

Volwassen begeleider: Jan bryon (0468/16 80 01)

Rekeningnummer: B E92  7370  4 6 83  9323

(Volg ons ook op  onze facebookpagina en website voor de nieuwste weetjes, 
foto’s, updates….)

• 

• 
• 
 
• 
• 

• 



8. Woordje Jan.

Voila si ! .We zijn weer vertrokken! .

Het planningsweekend is achter de rug, ’t was gezell ig om samen met zo’n enthousiaste bende 
samen rond de tafel te zitten, nadenkend over hoe en wat, wanneer en waarom,. . . 
Ontdekkend vooral, nieuwe ideeën, voortvloeiend uit iets kleins en werkend naar iets groots.

Leuke vooruitzichten, op kamp naar het buitenland, een feestweekend in 
september: 70 jaar Chirojongens Staden!! Zelfs de voorbereiding hieraan is een feest. 
Nieuwe gezichten ook in de leidingsploeg. Wees welkom Jordy, Wil lem, Wout en Walt. 

We mochten al zien hoe gedreven jul l ie wel zijn in het leiding geven op zondag.
Een andere kijk op sommige zaken is verfrissend en welgekomen. 
Jonge mensen zien verantwoordelijkheid opnemen doet deugd en geeft me moed om door te 
gaan!
Samen maken we er een TOP-jaar van. Daarvan ben ik overtuigd.
Voor minder doen we het niet. 

Samen onderweg (dit komt veel terug) maar is waarvoor we staan. 
We doen het SAMEN en zijn ONDERWEG, samen is het leuker, samen kunnen we veel aan, 
samen maken we er werk van, samen.

En onderweg, dat zijn we zeker. Onderweg met vrienden, onderweg naar morgen, 
onderweg naar volwassenheid, onderweg!

VEEL PLEZIER dit jaar in ALLES wat je DOET,

Jan Bryon
Volwassen Begeleider chirojongens Sint-Jan Staden



BERICHT VAN ALGEMEEN NUT:

Zoals velen van jullie wel weten of voor wie het nog onbekend is, ieder jaar opnieuw 
organiseren wij in september Chiro Zingt. 

Chiro Zingt is voor ons hét evenement van het jaar waar sfeer en gezelligheid de 
steunpilaren zijn van onze Chiro. Dit jaar bestaan wij 70jaar! 
Inderdaad, je leest het goed! 70jaar vol plezier, enthousiasme, engagement en nog 
zoveel meer. Daarom organiseren wij dit jaar een feestweekend!

Dit weekend zal plaatsvinden op 18/09/20 - 20/09/20 dus markeer deze data al 
zeker in jullie agenda! Wat dit weekend zoal inhoudt zullen we nog niet verklappen 
maar geloof ons, het zal een weekend worden om nooit meer te vergeten!

Om ons 70jaar bestaan nog eens in de bloemetjes te zetten verkopen wij limited edition 
t-shirts voor jong en oud! 1 t-shirt kost 15euro.

Wie graag een t-shirt had gewenst hoeft enkel dit invulstrookje in te vullen en af te 
geven aan de leider van uw zoon. De t-shirts kunnen enkel betaald worden via 

overschrijving op ons rekeningnummer: B E92  7370  4 6 83  9323 .

Ik ( voor-en-achter-naam) ................................................................................................................................................................................................................

wil graag de Chiro steunen door een/meerdere t-shirt(s) te bestellen: 

                            

                                                    

Overgeschreven op ........................ / ........................ / ........................

Aantal            /             Maat

                                                     

.............................                          S

.............................                          M

.............................                          L

.............................                         XL

.............................                         XXL

Aantal            /             Leeftijd

                                                     

.............................                            6-8

.............................                           8-10

.............................                          10-12

.............................                          12-14                       



Drukkerij

Chirowinkel


