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Gegevens Leiding 

 

Speelclub 

Rakwi 

Tito 

Keti 

Aspi 

Groepsleiding/vb’s 

Frédéric Geerardyn 
0496 60 45 84 

Stien Müller 
0472 95 14 70 

Marnic Loos 
0471 41 71 81 

Tycho Peetermans 
0470 63 33 32 

Lena Dreesen   
0479 94 38 72 

Charlotte Claessens 
0498 07 89 30 

Eline Marcelis  
0474 12 73 35      Mathijs Boey  

0478 02 30 45 

Tom De Beule 
0485 48 04 58 

Evelien Bosmans 
0479 42 03 14 

Kobe Geersheuvels 
0478 75 07 35 

Stijn Noben 
0489 40 67 59 

Tom De Beule 
0485 48 04 58 

Tycho Peetermans 
0470 63 33 32 

Gert Dreesen 
0474 96 86 73 

Petra Arckens 

0476 56 05 33 
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Welkomstwoordje 

 

Hey allerleukste leden, ouders, vrienden en 

vriendinnen!!! 

De chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en Brussel. Het 

is een plek waar je kan spelen en waar je je kan uitleven met andere 

kinderen uit de buurt. Bij ons, Chiro Woka, kan je dromen, lachen en 

plannen maken (en veel kattenkwaad uithalen)! We zetten de boel op 

stelten, om dan alles terug op te ruimen. Bij chiro Woka vergeten we 

de tijd, en maken we veel herinneringen. Het gaat er bij ons niet om 

wie de beste, de snelste of de slimste is; bij Woka hoor je erbij zoals je 

bent, je mag er helemaal jezelf zijn.  

Bij elke start van een nieuw chirojaar krijgen jullie dit super, mega, 

coole infoboekje van onze Chiro. Hierin vinden jullie alles wat jullie 

moeten weten i.v.m. belangrijke data, speciale chiro evenementen 

zoals Christus Koning, kamp, afspraken en nog zoveel meer. Ook 

informatie over evenementen georganiseerd door de leidingsploeg of 

chirovrienden kan u hierin terugvinden.  
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Eerste Chiro Zondag                                     9 september 

 

Het startschot voor het nieuwe chirojaar wordt gegeven op de 2de zondag van 

september. Op deze dag zoeken de leden uit wie hun nieuwe leiding is en 

maken ze kennis met de nieuwe groep. We verwelkomen ook alle nieuwe 

leden die eens willen uitproberen of de chirospirit diep vanbinnen aanwezig 

is.   

Om de nieuwe leidingsploeg, volwassenen begeleiding (vb’s) en de 

vriendenkring (beter) te leren kennen nodigen we de ouders graag uit op een 

drink vanaf 13:30u. Om 14:00u start voor de leden de zoektocht naar de 

nieuwe leiding (alle info over afspraken, einduren is terug te vinden bij 

“afspraken zondag”). Op deze eerste zondag kan je ook om 13:30u bij de 

leiding terecht om een uniform aan te kopen (dit is contant, voor meer 

informatie zie “chirokleren”) 

Voor de leden die mee op kamp zijn geweest en hun halve koffer kwijt zijn 

zullen ook de verloren voorwerpen nog eens openliggen. 

 

  



4 
 

Brunch kookploeg                                       23 september 

 

Dag van de jeugdbeweging                             19 oktober 

 

Op 19 oktober is het de dag van de jeugdbeweging! Iedereen mag die dag in 

Chiro kleren naar school of werk gaan. Het is traditie voor de oudere leden 

om op deze dag eerst te ontbijten aan het centraal station van Antwerpen. 

Dit is georganiseerd door het verbond Antwerpen.  
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Christus Koning                                            18 November 

 

In november vieren we elk jaar Christus Koning, dit is de officiële feestdag 

van de chiro waarbij alle chiro’s in heel Vlaanderen feesten. Die dag spreken 

we af in Wommelgem (locatie volgt) om met alle groepen samen een groot 

spel te spelen. Later die dag eten we met alle leden, ouders, chiro 

sympathisanten, chirovrienden pistolets. Daarna volgt een super leuke dia 

presentatie met de langverwachte foto’s van ons afgelopen geweldige kamp! 

We sluiten de avond af met een hapje en een drankje. 

14:00: Uur van afspraak + begin spelen.  

16:30: ontvangst ouders.  

17:00: Pistolets eten.  

18:30: Kampdia’s Het eind uur van Christus Koning wordt nog meegedeeld. 

Wij vragen jullie om jullie in te schrijven via mail naar 

groepsleidingchirowoka@gmail.com en te betalen via overschrijving voor 11 

november.  

Meer info hierover kan u vinden op onze website. 
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Aspiranten overname                                        20 januari 

 

Op deze dag staan de 

aspiranten voor een dag in 

leiding. Dit is onze oudste 

afdeling (17-18 jarigen) die het 

komende jaar (of het jaar 

daarna) de leidingsploeg 

aanvult. Zo kunnen ze oefenen 

voor wanneer het zover is. 

 

Winter en Zomeractiviteit              13 januari en 16 juni 

 

In de winter en zomer organiseert de vriendenkring een activiteit voor de 

ouders en leden van de Chiro. Deze activiteit is ter vervanging van de winter 

en zomerwandeling. Wat de activiteit is zal nog met jullie gedeeld worden via 

de website. Met deze activiteit bezorgt de vriendenkring de kinderen een 

leuke Chiro middag met alle vrienden en vriendinnen en geeft de leiding een 

extra studiedag tijdens de examens. 
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Kerstsalon                                                      28 december 

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we met Chiro Woka ons sfeervol 

kerstsalon in de oude lokalen. 

Het gaat om het welbekende sjotterkasttoernooi. Zoals de naam van dit 

evenement al doet vermoeden wordt er op deze avond gestreden om de 

eerste plaats van beste sjotterkast team. Om deel te kunnen nemen, dient 

men zich aan het begin van de avond (20u30) als team van 2 personen in te 

schrijven tegen een kleine vergoeding. Ga dus maar al op zoek naar een 

goede (of minder goede) ploegmaat en wees erbij op deze avond vol 

spanning en actie! 
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Groepsdag                                                            31 maart 

 

Op deze dag gaan we een dagje weg met heel de Chiro. Zo gingen we in het 

verleden al naar de zee, de lilse bergen,... We spelen leuke groepsspelen en 

brengen de afdelingen dichter bij elkaar door alle leeftijden te mengen. Meer 

informatie krijgen jullie via de website. 
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Wokafeesten                                                           28 april 

 

Zoals elk jaar organiseren we samen met de vriendenkring de wokafeesten 

om het bestaan van onze chiro te vieren. 

Om 12.00 uur starten we met een overheerlijke BBQ die georganiseerd wordt 

door de vriendenkring van Chiro Woka. Inschrijven kan door te mailen voor 

17 april. Hierover krijgt u nog een brief! 

Verder voorzien wij voor de leden en voor de ouders aangepaste activiteiten 

zoals springkastelen, optredens/muziek en zoals de traditie gebiedt 

organiseren we er ook het jaarlijkse volleybaltoernooi. 

Tussen 14u en 16u is er nog altijd de mogelijkheid tot kampinschrijving. 

Documenten i.v.m. de inschrijving zullen ter plaatse aanwezig zijn. Fiscale 

attesten, voor kinderen onder de 12 jaar zijn dan ook te verkrijgen. 
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Kamp                                                                     21-31 juli 

 

Om een geweldig chirojaar af te sluiten gaan wij 
in juli op kamp! Wij gaan met alle afdelingen 
samen op kamp en slapen allemaal in tenten. 
Jullie leiding zorgt voor een spetterende afsluiter 
door de vele leuke programma’s die zij voor jullie 
gaan voorzien. 

De bagage brengen jullie binnen op 18 juli tussen 
18u en 20u! 

Op 21 juli zetten we het kamp in met een viering 
in het kerkje naast de Chiro en u ziet uw kind 
terug op 31 juli rond 14u30. Voor de speelclub 
start het kamp op 24 juli en er wordt voor hun verwacht dat de ouders ze 
naar het kampterrein brengen. 

De rakwi’s vertrekken na de viering met de bus richting het kampterrein. De 
tito’s, keti’s en aspi’s vertrekken met de fiets dus zie dat jullie fiets in goede 
staat is tegen dan. 

Voor dit kamp moeten jullie zich inschrijven. Dit kan op de wokafeesten. Jullie 
zijn pas ingeschreven als jullie hier zijn geweest EN het kampgeld hebben 
betaald. Gelieve de kampprijs VOOR 30 juni 2019 over te schrijven op 
rekeningnummer: BE50 7775 9506 9818 met vermelding van naam en 
afdeling. 

Hoeveel bedraagt het kampgeld? 

Voor de speelclub 90 euro.  

Voor rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s 
bedraagt het kampgeld 125 €. 

 Vanaf het derde kind -15 euro korting. 
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Napraatje                                                                    31 juli 

 

Op 31 juli komen wij terug van het kamp. Die avond wordt er een drink 

gegeven door de vriendenkring om met leden, ouders, leiding, oudleiding, 

vb’s, kookploeg en vriendenkring samen nog wat na te praten over het 

voorbije kamp. Deze drink is aan de chirolokalen. Er zal ook een frietkraam 

aanwezig zijn om een hapje te eten. Ook de verloren voorwerpen van het 

kamp worden opengelegd. Zo kan je eens kijken wat je bent vergeten. 

Woka Reborn 

 

Elk jaar organiseren wij met de 

chiro een feestje voor jongeren 

vanaf 16 jaar. We kunnen met 

veel dankbaarheid zeggen dat 

Woka Reborn zoals vorig jaar niet 

georganiseerd wordt door de 

leiding maar door een groepje 

ijverige ouders en 

sympathisanten. De datum van 

‘het feestje van het jaar’ wordt 

nog meegedeeld. 
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Afspraken zondag 

 

Vanaf 13u45 zal de leiding klaarstaan en zijn alle chirofanaten welkom! Het 
startsignaal wordt ’s zondags om 14:00u gegeven. Iedereen is er op tijd en in 
volledig chiro uniform.  

Het eind uur is voor de speelclub en rakwi’s om 17:30u, voor de tito’s om 
18:30u en voor de keti’s en aspi’s om 19:00u, de 3 laatst vernoemde groepen 
eten ook avondeten op de Chiro en nemen hiervoor 2 euro in plaats van 1 
euro mee. 

We verwachten zoals eerder vermeld iedereen in chirokleren: beige short of 
rok, rode Chiro Woka T-shirt en een rode Chiro Woka trui of blauw hemd. 

Als je door omstandigheden later komt of vroeger weg moet, check dan altijd 
even bij de leiding of dat kan. Een sms’je voor de zondag is altijd handig. 

Om 16u00 is er voor de jongste afdelingen een vieruurtje voorzien. Drank en 
koekjes wordt voorzien door jullie leiding! Daarvoor vragen we elke week 1 
euro mee te nemen en af te geven aan jullie leiding. 

De leiding zorgt voor voldoende spelmateriaal dus speelgoed mag je thuis 
laten. Ook gsm’s heb je niet nodig. 

We tolereren ook geen alcohol, tabak of drugs op de Chiro. In samenspraak 
met de Chirojeugd Vlaanderen werden enkele richtlijnen opgesteld. 

Soft- en harddrugs 

 Geen gebruik tijdens de activiteiten! 

 Geen bezit tijdens de activiteiten  

 Niet onder invloed zijn tijdens de activiteiten  

 Niet in en rond de lokalen.  

 Niet als men herkenbaar is als lid van de chiro, waar dan ook. 

Leiding: Ook leiding houdt zich aan heel strikte afspraken. Roken en drinken 
gebeurt niet in het bijzijn van leden of voor/tijdens de activiteiten. 
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Alcohol en tabak  

 Speelclub, rakwi’s, tito’s en keti’s:Geen bezit, gebruik en niet onder 
invloed zijn tijdens de activiteiten 

 Aspi’s:Heel duidelijke afspraken!!! Niet op een chirozondag. Tijdens 
de weekends, feestjes en op kamp zijn uitzonderingen mogelijk die 
streng beregeld en gecontroleerd zijn. Drinken en roken wordt zoveel 
mogelijk ontmoedigd. 

Deze regels worden duidelijk uitgelegd aan de leden. Bij het overtreden zal de 
leiding streng optreden. Wie betrapt wordt op het bezit van drank of drugs, 
zal dat moeten inleveren en mag een sanctie verwachten. Wie onder invloed 
van drank of drugs naar de chiro komt, wordt terug naar huis begeleid. Op 
kamp geldt hetzelfde. 

Omdat we op basis van vertrouwen werken tussen leden en leiding, krijgt 
iedereen een tweede kans. Als deze misbruikt wordt, worden de ouders 
onherroepelijk ingelicht. Ook op het overtreden van de rookregels staan 
straffen. Het verliezen van vertrouwen en respect is trouwens al een straf op 
zich. 

Pesten 

Iedereen moet helpen met het uitroeien van pesten. Als er pestproblemen 
zijn, meld die dan meteen aan de leiding, groepsleiding of vb’s. We zijn 
allemaal bereid om te praten en een oplossing te zoeken. 

Respect  

We moeten respect hebben voor elkaar. Maar we moeten ook respect 
hebben voor gebouwen en het spelmateriaal. Dingen met opzet kapot maken 
wordt niet getolereerd. . 

Een hele boterham... Maar het belangrijkste is toch nog altijd dat je voor alle 
problemen naar de leiding kan stappen. De leiding is er om jullie te helpen en 
om te luisteren naar alles waar jullie mee zitten. 
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Chiroliedjes 

 

Deze twee liedjes zijn een must als je in de chiro zit en we verwachten dus dat 

je ze uit volle borst kan meezingen 

 

Het wokalied 

Zondagmiddag, we staan weeral te 
trappelen  
’t is nog geen twee uur, we staan 
in vlam en vuur.  
Weer of geen weer, we zijn er 
allemaal  
We spreken tenslotte dezelfde 
chiro-taal. 
 
In Woka, Woka, Woka, Woka, Wo-
o-o-oka, woka, woka woka 

 

Wommelgem dat leeft, zondag 
achternoen,  
Ge moet eens komen kijken er is 
heel wat te doen. 
 Chiro mijn vriend, dat is een toffe 
boel, 
 Ge komt er in als mens en dat 
geeft een fijn gevoel. 
 
In Woka, Woka, Woka, Woka, Wo-
o-o-oka, woka, woka woka 

 

 

Het bivaklied 

Leven op het ritme van de wind en 
van de zon, Zingen op de melodie 
van bos en beek en bron, Slapen 
met getrommel van de regen op 
het dak, Ontwaken met de 
morgendauw: we zijn weer op 
bivak 

Ieder die ons ziet kijkt raar, Wat 
niet kon, dat wordt hier waar. 
Vreemd wordt vriend en klein is 
groot In onze ploeg valt geen een 
uit de boot 

Trek er mee op uit, breek grenzen 
open Samenspel wordt teken om 
te hopen Vlieg erin, doe mee, en 
blijf niet staan. Een nieuwe wereld 
roept om door te gaan
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Netwerk woka 
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ZZ  

Op kamp worden wij vergezeld door een 

geweldige kookploeg. Zij stellen menu’s 

samen, doen inkopen en koken elke dag 

super lekker eten voor ons!! 

 

 

Net als vele andere chiro’s hebben wij vb’s. De 

volwassen begeleiding volgt de leidingskringen, 

gaat mee op kamp, luistert en stuurt bij indien 

nodig. Ze confronteren, inspireren, bieden een 

ruggensteun en bouwen bruggen! Deze 

fantastische mensen zijn sinds dit jaar Petra 

Arckens en Gert Dreesen Als er iets is wat je 

liefst met een volwassen persoon bespreekt 

kan je hen bereiken op respectievelijk: 

0476 56 05 33 

0474 96 86 73 
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Chirokleren 
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Banier 
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Wat kost een chiro jaar? 

 

Je betaalt één keer per jaar lidgeld. Voor een heel jaar Chiro plezier betaal je 
30 euro. Kom je pas na Pasen? Dan betaal je nog 10 euro. We zorgen dan dat 
je wordt aangesloten bij Chirojeugd Vlaanderen. Zo ben je verzekerd tijdens 
al onze activiteiten. Activiteiten buiten de Chiro (cinema, bowling, 
schaatsen,...) of een weekend met je afdeling kan niet uit het lidgeld betaald 
worden. Daar vragen we een aparte bijdrage voor en daar doen wij met de 
afdeling een slag voor. 

Voor de speelclub en rakwi’s vragen wij elke zondag 1 euro voor een 
vieruurtje en een drankje en voor de oudere groepen 2 euro voor het 
avondeten. 

De chiro is voor iedereen, ook voor mensen die aan het einde van de centen 
nog een stukje maand over hebben. Spreek zeker de groepsleiding of 
volwassen begeleiding aan als het moeilijk is om te betalen. We zoeken dan 
samen naar een oplossing! 

Gelieve het lidgeld te betalen VOOR 1 november 2018. 

Ons rekeningnummer?   BE50 7775 9506 9818 

Vermeld hierbij de naam en afdeling van je kind. 
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Adres Chiro: Volkaertslei 29 (achter Candonck) 
 

2160 Wommelgem 
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