
In de Marge 
 
Hallo allemaal,  
 
Wij zijn helemaal klaar om, samen met jullie, met een grote dosis 
enthousiasme een nieuw chirojaar te starten. Bij het begin van een nieuw 
chirojaar hoort natuurlijk heel wat informatie. Wij vragen dan ook aan alle 
leden en hun ouders deze pagina’s aandachtig door te nemen.  

Wat is in de marge en waarvoor dient dit? ‘In de marge’ is een vaste 
rubriek in de Amezeida waar alle belangrijke informatie voor de komende 
twee maanden in vermeld staat. Deze rubriek is dus steeds verplicht 
leesvoer!  

Een Chirozondag: wanneer en waar?  

De Chiro begint elke zondag om 14.30u stipt, er is opvang voorzien vanaf 
14.00u. Iedereen wordt verwacht aan de chirolokalen in de Kleine 
Kerkstraat. Rond 16.30u wordt er even gepauzeerd en is er de 
mogelijkheid om iets te drinken. Voor de schappelijke prijs van 0,60€ kan 
je cola, fanta, sprite of water krijgen. Speelclub en Rakwi stoppen om 
18.00u, Tito om 18.30u en Kaspi om 19.00u.  

De lokalen in de Frans Smoldersstraat 15 (tussen de voetbalvelden) zijn 
voorbehouden voor Tito en Kaspi. De lokalen in de Kleine Kerkstraat 13a 
zijn voor de Speelclub en Rakwi. Iedereen wordt om 14.30 verwacht aan 
de lokalen in de Kleine Kerkstraat. 

Werving: 

Ons nieuw chirojaar starten doen wij steeds op onze traditionele manier! 
We trekken met kar en fiets door Woluwe-dorp en laten iedereen weten 
dat de Chiro leeft in Woluwe. Dit jaar vindt onze werving plaats op 
zaterdag 21 september. Iedereen verzamelt om 12.45u aan de hemen in 
de Kleine kerkstraat, in uniform en met de fiets. De speelclubbers mogen 
thuisblijven, zij worden opgehaald met de kar op afgesproken punten. De 
eerste Chirodag eindigt voor alle leden om 18.00u (kinderen worden 
opgehaald in de Frans Smoldersstraat). Vergeet je kind geen centje mee 
te geven zodat ze na de tour een drankje kunnen drinken en een chipsje/ 
snoepje kunnen eten.  

 

 



Chiro Kick Off – Open air:  

Op 21 september gaat van 14u-18u onze jaarlijkse Chiro Kick Off door. 
Na de werving kunnen alle leden zich amuseren op de springkastelen, op 
de dansvloer enz. Onder onze begeleiding gaan ze een supertoffe 
namiddag beleven. Natuurlijk wil dit niet zeggen dat broertjes, zusjes, 
nichtjes, neefjes, vriendjes en vriendinnetjes niet welkom zijn. Ook de 
ouders zijn welkom om iets te komen drinken op ons gezellig terras. De 
inkom voor onze Kick Off bedraagt 2 euro vanaf 3 jaar en is gratis voor 
leden. ’s Avonds gaat onze Open Air door, waar iedereen vanaf keti-
leeftijd zich kan uitleven op de dansvloer. Het belooft een ongeloofelijk 
feestje te worden! (VVK is te verkrijgen bij leiding, Aspi’s en Keti’s).  

Inschrijvingen: 

Inschrijvingen voor het niet Chirojaar gebeuren online. Je vindt het 
inschrijvingsformulier op onze website www.chirowoluwe.be . Je 
inshrijving is volledig in orde na overschrijving. De prijs voor een heel jaar 
vertier en plezier bedraagt: 

- 1 kind: 50 EUR 
- 2 kinderen:  95 EUR 
- 3 kinderen: 140 EUR 

Iedereen die ingeschreven is, is voor een jaar verzekerd voor ongevallen 
veroorzaakt tijdens activiteiten, evenals voor overlijden en invaliditeit, voor 
burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Op weg naar de Chiro en 
terug zijn de leden verzekerd, gemotoriseerde leden echter niet.  

Uniform 

In de Chiro hebben we een verplicht uniform: donkerblauw chirohemd, 
korte chirobroek (jongens)/ korte chirobroek- of rok (meisjes), donkere 
kousen en donkere stevige schoenen (botinnen). De speelclubbers 
dragen een rood chiro T-shirt i.p.v een hemd. De chiroriem is vanaf heden 
niet meer verplicht. Dit uniform dragen wij wanneer we naar de Chiro 
komen, om onze Chirozondag te beginnen met een opening. Wij vragen 
de ouders wel om hun kinderen speelkledij mee te geven die tegen een 
stootje kan, waarin zij de hele namiddag kunnen ravotten. Je kan zelf een 
uniform gaan halen in de chirowinkel ‘De banier’ of je kan het bestellen bij 
de leiding tijdens de KICK OFF.  

 



Kamp 

Handig om je vakantie te plannen is dat je nu reeds weet wanneer we op 
kamp gaan. Onze kampperiode is van 21-31 juli. Meer info volgt hier nog 
over. Zorg dat je er zeker bij kan zijn! 

Algemene vriendjesdag 

Heb jij een vriendje of vriendinnetje die graag eens mee wil komen kijken 
naar wat onze chiro juist is en doet? Op 6 oktober organiseren wij een 
algemene vriendjesdag waar iedereen welkom is om een hele zondag 
mee te ravotten.  

Dag van de jeugdbeweging 

Trek op 18 oktober jouw chiro-uniform aan. Laat iedereen op school zien 
hoe fier jij bent om in de chiro te zitten! 

Halloweensoepverkoop 

Op zondag 27 oktober zijn jullie allemaal van harte welkom om ’s avonds 
samen met ons een lekkere tas pompoensoep (gemaakt door de leiding) 
te drinken. Jullie zijn welkom vanaf 18u om jullie te verwarmen aan de 
soep of aan de vuurtjes en voor een gezellige babbel.  

 

Hou zeker onze site (www.chirowoluwe.be) in het oog! Tot zondag!  

 

Groetjes, de leidingsploeg van Chiro Woluwe 

 

 


