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Gegevens Leiding 
 

Speelclub jongens 

Rakkers 

Tito’s 

Keti’s 

 

Amber Bleeckx   
04 73 90 99 68 

 

Sander Van Looveren 
04 85 54 96 92 

Aline Ginée 
04 97 67 92 87 

 

Oliver Cuypers 
04 71 78 78 53 

Marie Tuerlinckx 
04 91 91 88 33 

Evelien Bosmans 
04 79 42 03 14 

 

Stijn Noben 
04 89 40 67 59 

 

Kobe Geersheuvels 
04 78 75 07 35 

 

Steffie Maes 
04 86 68 08 63 

Anneleen De Beule 
04 86 68 39 13 

Lynn van Vlerken 
04 91 55 00 27 

Lente Claus 
04 83 59 94 28 

Stijn Lieckens 
04 77 66 44 13 

Lena Dreesen 
04 79 94 38 72 

Mathijs Boey 
04 78 02 30 45 

Dries Poelemans 
04 91 59 77 38 

Speelclub meisjes 

Aspi’s 

Kwiks 

Fien Tuerlinckx 
04 79 67 27 35 

Ymke Boey 
04 70 36 53 39 

Sam Peeters 
04 86 68 20 99 

Seppe De Beule  
04 84 73 25 43 

Tibo Schuermans  
04 78 74 80 90 

Arno Maes 
04 91 07 07 38 

Zjef Hofmans 
04 74 22 84 29 

 Elias Michiels 
04 70 38 20 27 

Rani Van Vlerken 
04 87 18 77 19 

Robin Donckers 
 04 75 60 45 21 

Jorrit Somers 
04 68 24 94 78 
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Welkomswoordje 

Hey Chiro Vrienden, leden, ouders, …  

Het is weer zover, het jaar is weer begonnen 

en daarbij hoort natuurlijk de eerste KEI van 

het jaar (dit boekje). De leiding is verdeeld en 

heeft weer zin in om er een onvergetelijk jaar 

van te maken. Er staan weer heel wat leuke 

spelletjes klaar om er fantastische zondagen 

van te maken.  

Op de Chiro proberen wij iedereen uit de 

buurt een kans te geven zich volledig uit te 

leven met vriendjes en vriendinnetjes van dezelfde leeftijd. We zetten de 

boel op stelten en proberen iedereen te laten spelen, lachen, dromen en 

genieten. Iedereen hoort er op zijn unieke manier bij en krijgt een plaats in 

de groep want bij Chiro Woka mag je helemaal jezelf zijn. 

In dit boekje staat de nodige informatie over de verschillende evenementen 

die doorheen het jaar zullen plaatsvinden en de telefoonnummers van de 

leiding en de VB’s.  

Enkele van deze evenementen zijn Christus Koning, de Wokafest waarbij we 

het bestaan van onze Chiro vieren (een soort verjaardag zeg maar), het 

Kerstsalon met sjotterkasttoernooi en nog veel meer. 
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Groepsindeling 

 

Speelclub Meisjes Afdelingskeur: Geel 

Leden geboren in: 2013 - 2015 

 Leerjaar: 1ste -  3de 

Speelclub Jongens Afdelingskeur: Geel 

Leden geboren in: 2013 - 2015 

 Leerjaar: 1ste - 3de 

Kwiks Afdelingskeur: Groen 

Leden geboren in: 2010 - 2012 

 Leerjaar:  4de - 6de  

Rakkers 

 

 

Afdelingskleur: 

Leden geboren in: 

Leerjaar: 

Groen 

2010-2012 

4de - 6de 

Tito’s Afdelingskeur: Rood 

Leden geboren in: 2008 en 2009 

 Middelbaar: 1ste en 2de  

Keti’s Afdelingskeur: Blauw 

Leden geboren in: 2006 en 2007 

 Middelbaar: 3de en 4de  

Aspi’s Afdelingskeur: Oranje 

Leden geboren in: 2004 en 2005 

 Middelbaar: 5de en 6de  

Kinderen die in 2016 geboren zijn en dus 6 jaar worden na de Kerstvakantie 

mogen na de Paasvakantie al eens komen proberen. Het jaar daarna kunnen 

ze dan echt starten. 
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Afspraken zondag 

Verloop dag 

Normaal gezien is het elke zondag Chiro. Hier zijn echter enkele 

uitzonderingen op. Om te weten op welke zondag het Chiro is en welke niet 

raadplegen jullie best de kalender op de website www.chirowoka.be  Deze 

wordt in het begin van het jaar online gezet op een zo juist mogelijke manier. 

Het is echter altijd mogelijk dat er hier en daar iets verandert dus vergeet niet 

af en toe de site eens te checken. 

Een gewone Chiro zondag begint voor elke afdeling om 14 uur. Het einduur 

verschilt echter wel voor de verschillende groepen. Voor elke groep staat 

hieronder het begin- en einduur. 

Speelclub, Rakkers en Kwiks Duur: 14:00 tot 17:30 

Tito’s Duur: 14:00 tot 18:30 

Keti’s en Aspi’s Duur:  14:00 tot 19:00 

Voor de 4 jongste groepen wordt er een vieruurtje voorzien, ze krijgen dan 

een koekje en een drankje. Hiervoor vragen we om elke zondag €1 mee te 

geven. 

De 3 oudste groepen krijgen geen vieruurtje maar eten ’s avonds samen met 

hun groep. Hiervoor vragen we €2  i.p.v. €1  omdat dit anders financieel niet 

haalbaar is. 

 

http://www.chirowoka.be/
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Afspraken 

We verwachten dat zowel de leden als de leiding hun uniform aandoen op 

een Chiro activiteit. Dat houdt in dat ze hun Chiro short/rok aanhebben en 

hun Chiro T-shirt, trui of hemd. De T-shirts en truien kunnen bij onze Chiro 

zelf gekocht worden maar de Chiro broeken  en rokken zijn enkel  te koop bij 

De Banier. Meer info hierover vindt u terug bij het titeltje Chiro uniform in dit 

boekje. 

Hieronder enkele afspraken: 

 Geen eigen snoep meenemen! 

 Geen soft- en harddrugs: 

o Geen gebruik of bezit tijdens activiteiten 

o Niet onder invloed zijn tijdens activiteiten 

o Niet als men herkenbaar is als lid van de Chiro 

o Niet in en rond de lokalen 

 Alcohol en Tabak: 

o Enkel de Aspiranten kunnen eventueel op bepaalde 

gelegenheden iets drinken of roken. Hier worden strikte 

afspraken rond gemaakt. Dit gebeurd sowieso niet op een 

Chiro zondag maar op weekend, kamp of feestjes waar ze 

gezamenlijk naartoe gaan kan dit als de leiding akkoord gaat. 

o Voor alle andere afdelingen is dit uitgesloten. 

 Pesten wordt niet getolereerd in welke vorm ook. Als dit zich toch 

voordoet vragen wij om direct de leiding of de VB’s hierover aan te 

spreken. 

 We vragen ook om respect te hebben voor elkaar, het spelmateriaal 

en de gebouwen. Dingen met opzet kapot maken kan niet en zal 

bestraft worden. 

We hopen dat iedereen zich aan deze afspraken houdt en dan zullen er geen 

problemen zijn dit jaar. Uiteindelijk is het belangrijkste dat als er een 

probleem is dat iedereen altijd bij de leiding terecht kan. Als je met iets zit is 

de leiding er altijd om te luisteren en te helpen. 
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Wat kost dat? 

In het begin van het jaar betaal je eenmalig het lidgeld van €30 voor het hele 

jaar. Met deze €30 zorgen wij ervoor dat je verzekerd bent tijdens onze 

activiteiten en bent aangesloten bij Chirojeugd Vlaanderen. Als je pas na de 

paasvakantie bij de Chiro komt, betaal je nog maar €12. 

Voor extra activiteiten zoals een weekend, schaatsen of bowlen kan het zijn 

dat we een extra bijdrage vragen of dat de afdeling een slag organiseert om 

dit te kunnen realiseren. 

De Chiro is voor iedereen, ook voor mensen die het financieel niet breed 

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 2021. 

Ons rekeningnummer?   BE50 7775 9506 9818 

Vermeld hierbij de naam en afdeling van je kind. 
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Chiro uniform 

Uniform? 

Op onze Chiro verwachten we dat de leden en leiding zo veel mogelijk hun 

uniform aandoen. Dit houdt in dat ze de korte beige broek of rok dragen, een 

Chiro T-shirt en of trui van onze Chiro of een Chiro hemd. De broek, rok en 

hemd zijn te verkrijgen bij De Banier (info hierover onder titeltje Banier).  T-

shirt en trui kan bij onze Chiro zelf gekocht worden. 

 

 

 

 

 

Wanneer te verkrijgen? 

Elke zondag voor en na de Chiro kan u iemand van de leiding aanspreken om 

T-shirts en truien te kopen. Op de eerste 

zondag zullen de VB’s ook alle maten 

uitstallen zodat iedereen eens kan passen.  

 

Op onze Chiro hebben we ook een hoop 

tweedehands Chiro kleren. Deze bieden wij ook te koop aan aan een 

verminderde prijs. Moest u zelf nog oude Chiro kleren thuis hebben liggen 

mag u die ook altijd aan de leiding geven zodat ze een tweede leven krijgen 

bij een ander kind.  

Truien: 25 €/stuk 

T-shirts: 10 €/stuk 
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Christus Koning                                           

 

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 één groot 

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

sympathisanten en 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.) 

De inschrijvingen zullen dit jaar via een formulier op de website geregeld 

worden. Vanaf dat dit er op staat sturen we nog een mail. Opgelet! Je bent 

pas ingeschreven als je betaald hebt. 
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Aspiranten overname 

 

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 

 

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 deze activiteit zal zijn wordt later medegedeeld via 

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

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

een extra studiedag tijdens de examens. 
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Kerstsalon 

 

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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Groepsweekend 

 

Dit jaar gaan we met heel de Chiro op weekend i.p.v. een groepsdag. We 

spelen leuke groepsspelen en brengen de afdelingen en Chiro als groep 

dichter bij elkaar door alle leeftijden te mengen. Meer informatie krijgen 

jullie via de website en via mail. 
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Wokafest 

 

Zoals elk jaar organiseren we samen met de vriendenkring de Wokafeesten 

om het bestaan van onze chiro te vieren. Dit jaar starten we met een nieuw 

concept.  

Door dit nieuwe concept kunnen we spijtig genoeg nog niet veel meer info 

geven over het verloop van de dag maar u mag zeker en vast een mail of brief 

verwachten in de loop van het jaar. 

Wel blijft het mogelijk om tussen 14u en 16u de kampinschrijving te doen 

voor het kamp in 2021. 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 Sloebers en Speelclub 
start het kamp op 24 juli. Zij worden door de ouders naar het kampterrein 
gebracht. 

De Rakwi’s vertrekken na de viering met de bus richting kampterrein. De 
Tito’s, Keti’s en Aspi’s vertrekken met de fiets dus zie dat jullie fiets tegen dan 
in goede staat is. 

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 het kampgeld VOOR 30 juni 2021 over te schrijven 
op rekeningnummer: BE50 7775 9506 9818 met vermelding van naam en 
afdeling. 

Hoeveel bedraagt het kampgeld? 

Voor de Sloebers en 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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Dag van de jeugdbeweging                               

 

Op 22 oktober is het de dag van de jeugdbeweging! Iedereen mag die dag in 

Chiro uniform 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 wordt georganiseerd door het verbond Antwerpen.  

 

 

 

 

 

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. 
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Netwerk Woka 

 

Leiding 

 

De leiding, een groep jongeren die Chiro in hun hart dragen en die er elke 

zondag weer staan met een goed voorbereid programma. Buiten de 

zondagactiviteiten hebben wij op  vrijdagavond leidingskring. Dit is een 

vergadering waarin alle Chiro zaken worden besproken. Iedereen heeft zijn 

ook zijn eigen taak en voert die op tijd en goed uit. Aan het begin van het jaar 

begint de leiding met een kort huis bezoekje bij elk van hun leden. Op dat 

ogenblik worden de leden ingeschreven en kunnen de ouders al eens kennis 

make  met de leiding van hun kind. Chiro is meer dan zondag! Chiro zit in je 

vel! 
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Leden 

 

Zonder leden is er geen Chiro. Zonder engagement staan we nergens. Dat 

groeit met de jaren. Vooral de oudsten zouden zich ervan bewust moeten 

zijn, dat Chiro meer is dan zondag van half 2 tot half 6. We rekenen er dan 

ook af en toe op dat de oudste leden af en toe een steentje bij dragen. Zo 

wordt er aan de Aspi’s gevraagd om te helpen bij enkele evenementen die 

onze Chiro organiseert. Ze helpen ook op voorwacht om de tenten mee op te 

zetten. Dit is ook een goede manier om de leiding van morgen en leiding van 

nu beter te leren kennen. 
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Kookploeg 

 

Wat? 

 

Na 7 goede jaren met onze oude kookploeg zijn we nu op zoek naar nieuwe 

mensen die zich voor minimum 3 jaar en maximum 4 jaar willen engageren 

als kookploeg op ons kamp. 

We organiseren elk jaar van 21 tot 31 juli een chirokamp en wij zoeken 

mensen die met ons mee willen gaan om te koken en mee plezier te maken. 

Daarnaast plannen we ook een groepsweekend dit jaar, wat de perfecte 

gelegenheid zou zijn om kennis te maken met onze toffe Chiro bende en het 

koken.  

  

Voor wie? 

Je mag een alleenstaande of een koppel zijn, vrienden of familieleden, oud-

leiding of ouders van kinderen,  … het maakt allemaal niet uit als je maar 

graag eten bereidt voor een groep kinderen en hun leiding. 

Ben je niet gewoon om te koken voor grotere groepen, geen nood, dit kamp 

zal de oude kookploeg nog meegaan om jullie de kneepjes van het vak te 

leren. 

 

Ben jij geïnteresseerd? 

Stuur een mail naar: 

fien.tuerlinckx@gmail.com of Ymke.boey@skynet.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fien.tuerlinckx@gmail.com
mailto:Ymke.boey@skynet.be
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VB’S 

 

Net als vele 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 Petra Arckens en Gert Dreesen. Als er iets is dat je 

liefst met een volwassen persoon bespreekt kan je hen steeds contacteren. 

 

  

Groepsleiding/vb’s 
Gert Dreesen 

04 74 96 86 73 

Lena Dreesen 
04 79 94 38 72 

Petra Arckens 

04 76 56 05 33 
Anneleen De Beule 

04 86 68 39 13 
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Vriendenkring 

 

ZOEKT VRIENDEN… 

Wij zijn een groepje mensen die actief zijn in de marge van de Chirowerking. 

We hebben een ondersteunende rol bij het Chiroleven. 

Onze doelstelling is; ervoor zorgen dat tijdens grote Chiro-activiteiten de 

leiding de rol van leiding kan spelen.  Zo houdt de vriendenkring de bar open, 

smeert broodjes, organiseert een zomer- en winteractiviteit of Kerstsalon en 

verzorgt het onthaal van het napraatje na het jaarlijkse bivak. 

De activiteiten van de vriendenkring komen er enkel als we een aantal 

mensen vinden die dit mee willen doen. 

 Daarom doen we een warme oproep naar oud-leiding, ouders of 

Chiro vrienden om mee te werken!! 

Alleen kunnen we dit niet! Wie voelt zich geroepen? 

(4 keer per jaar vergaderen, deelnamen aan de groepsmomenten volgens 

ieders mogelijkheden …veel verwachten we niet, maar wel een kloppend 

Chirohart en werkende handen!) 

Maak je interesse kenbaar aan Joris Herbosch 

Dit kan via het nummer: 04 78 26 17 29 

 

Alvast bedankt, 

De huidige vriendenkring 

 

 

  



20 
 

Helpers boekjesslag gezocht  

Omdat het onmogelijk is om enkel met het lidgeld de volledige Chiro werking 

te financieren zoals onderhoud van lokalen, aankoop van nieuw materiaal en 

soortgelijke dingen, delen wij voor de gemeente Wommelgem de 

Wommelgemnaar rond in heel Wommelgem. De afgelopen jaren hebben wij 

hiervoor kunnen rekenen op een groep fantastische helpers die elks een wijk 

voor hun rekening namen. Na enkele jaren van hulp hebben sommige van die 

helpers echter andere prioriteiten en zijn er heel wat wijken terug naar de 

Chiro gegaan. Wij doen met de leiding natuurlijk zelf graag enkele wijken 

maar vele handen maken licht werk. 

Indien u tijd en zin heeft om een wijk te doen en zo onze Chiro te 

ondersteunen, mag u altijd contact opnemen met iemand van de leiding. 

De boekjesslag is 1 keer om de 2 maanden en er zijn grotere en kleinere 

wijken die moeten gebeuren. Meestal is een wijk slechts een uurtje werk. 

Alvast bedankt, 

De leidingsploeg  
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Te kennen liedjes 

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 Woka lied 

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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De Banier 
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De Mascotte’s  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rupsje Ribbel 

Flupje Mazzel 

Sjoepap! 
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Flamm & Spetter 

Bob Bever 

Freek De Egel 
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