



Hallo beste lezer, 

Welkom bij de Chiro! En helemaal welkom bij Chiro TomSam!! 

In deze brochure vindt u de nodige info over onze Chiro. 
Hopelijk krijg je na het lezen zin om er samen met ons een 
spetterend jaar van te maken!  

Moesten er in de loop van het jaar toch nog vragen zijn, aarzel 
niet om ons aan te spreken aan de poort, of via de 
contactgegevens uit deze brochure. 

Veel leesgenot, en tot in de Chiro ;-) 

De leidingsploeg 





 

WAT IS CHIRO ? 

CHIRO, dat is… 

• Een plek waar je kan spelen, 
• Waar je je kan uitleven met andere kinderen uit de buurt. 
• Spelen en daarvan leren, zonder het te weten. 
• Een plek waar je kan lachen, dromen en plannen maken. 
• En kattenkwaad zal uithalen.  Dat zeker. 
• Waar je de boel op stelten zet, maar in groep alles 

opruimt. 
• Waar je de tijd vergeet, maar in groep herinneringen 

maakt. 
• Een plek waar je  niet de beste, de snelste of de slimste 

moet zijn, 
• maar gewoon mag 'zijn'. Helemaal jezelf. 

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en 
Brussel. Iedereen is welkom vanaf 6 jaar (1ste leerjaar).   
Met meer dan 100 000 zijn we, verspreid over bijna 900 
groepen… 

Bovenstaand tekstje komt helemaal van de webstek van de 
Chiro, chiro.be... een aanrader om ook deze site eens te 
bezoeken! 

http://chiro.be


 

 


CHIRO TOMSAM,  

Chiro TomSam maakt deel uit van het “gewest” ZIP (Een 
gewest is eigenlijk een “overkoepeling” van een heleboel 
Chiro’s uit dezelfde streek. Een aantal gewesten samen 
vormen dan weer een “verbond”, en alle verbonden samen 
vormen “Chiro Nationaal”) 

Vroeger had je in de Tuinwijk 2 Chiro’s: MeisjesChiro TOM 
(Lange Bremstraat) en JongensChiro SAM (Kwade 
Veldenstraat). Ondertussen vormen we al meer dan 10 jaar 
Chiro TomSam, en we gebruiken beide lokalen nog. Onze 
jongste afdelingen zijn niet gemengd, de 2 oudste afdelingen 
wel.  

In de Chiro dragen we een uniform. Het hele “assortiment” kan 
je aanschaffen in de Chirowinkel, “De Banier” in Antwerpen 
(debanier.be) . We hebben ook onze “eigen” trui. Vraag gerust 
meer info aan de leiding! 
 

http://debanier.be


 

AFDELINGEN : 

Zoals je kan lezen, worden onze leden volgens leeftijd 
gegroepeerd in Afdelingen. 
Een Chirojaar loopt gelijk met een Schooljaar, dus om het 
eenvoudig te houden worden de schooljaren als ‘referentie’ 
gebruikt … 

• Speelclub meisjes ( 1- 2 - 3 leerjaar) 
• Speelclub jongens (1 - 2 - 3 leerjaar)  

• Kwiks      (4 - 5 - 6 leerjaar, meisjes) 
• Rakkers   (4 - 5 - 6 leerjaar, jongens) 
 
  

• Tippers  ( 1- 2 middelbaar, meisjes) 
• Toppers  ( 1 -2 middelbaar, jongens) 

• Keti’s   ( 3 - 4 middelbaar, gemengd) 

• Aspi’s   ( 5 - 6 middelbaar, gemengd) 

 



 
 

DE LEIDING: 

De Leidingsploeg bestaat uit gemotiveerde jongeren die zich 
elke zondag weer vrijwillig inzetten om de leden een toptijd te 
bezorgen. Als Aspi wordt je doorheen het jaar voorbereid om 
leiding te kunnen geven  
Na het jaarlijkse kamp (1-11 juli) wordt er gekeken wie er bij 
de leiding komt en wie er (helaas ;-) stopt. Vervolgens wordt de 
leidingsploeg voor het komende chirojaar samengesteld.  
Een aantal leid(st)ers hebben ondertussen hun animator 
brevet behaald (via de Chiro of andere instanties), wat onze 
werking zeker ten goede komt. 

DE VB’S: 

Onze Chiro heeft ook 2 VB’s, “Volwassen Begeleiders” 
Dit zijn 2 ouders met (meestal) een Chiroverleden. Zij staan de 
leidingsploeg bij waar nodig, en vormen ook een contactpunt 
naar ouders, parochie, buren,… 
 
 



 
OUDERS, Oud Leiding, Sympathisanten, 

2 lokalen ter beschikking hebben heeft voor - en nadelen… 
We proberen er met z’n allen voor te zorgen dat onze leden 
elke zondag weer de tijd van hun leven hebben. Onder andere 
door onze lokalen ‘in ere’ te houden, het terrein zo net mogelijk 
te maken/houden, evenementen goed te laten verlopen, 
materiaal aan te schaffen etc. 

Gelukkig staan we hier niet alleen voor! We krijgen subsidies, 
de parochie helpt ons, én…. er zijn een hoop mensen die ons 
met raad en daad bijstaan! Zo is er de KOOKPLOEG voor op 
kamp, de KOOKOUDERS op overgangsweekend, een heleboel 
OUD LEIDING die kunnen bijspringen waar nodig.  

Maar ook OUDERS kunnen, als ze willen, hun steentje 
bijdragen. Zo kan het zijn dat er vervoer wordt gevraagd naar 
en van een weekendplaats. Of als er eens een klusdag in één 
van de lokalen doorgaat, zijn helpende handen meer dan 
welkom. Uiteraard is dit steeds vrijblijvend!!!  



 
ACTIVITEITEN : 

Gedurende het ganse jaar draait alles rond de 
Zondagnamiddag. Om 14u00 begint de pret, iedereen 
verzamelt bij de “formatie", waarna de afdelingen het 
overnemen. 
Afhankelijk van welke afdeling  eindigt de Chirozondag op een 
ander uur, kijk hiervoor bij PRAKTISCHE INFO! 

Aan het begin van het Chirojaar (meestal het 2de weekend van 
september) gaan we met z’n allen op Overgangsweekend. 
De oudste leden schuiven een afdeling op en de nieuwe 
leidingsploeg stelt zich voor. De zondag daarna is het de 
Start(zon)dag. Voor nieuwe leden is deze startdag de ideale 
moment om te beginnen, al blijven zij uiteraard het hele jaar 
welkom! 

Elke afdeling plant ook een Afdelingsweekend. Dan trek je er 
met je eigen afdeling op uit voor een weekendje vol avontuur. 
De datum wordt (ruim) op voorhand bekend gemaakt, meestal 
ligt die in het voorjaar. 

De kers op de taart is het KAMP, van 1 t/m 11 juli (de 
allerjongsten kunnen ervoor kiezen van 5 t/m 11juli te gaan). 
Met de hele ploeg trekken we er op uit! Er is een kampthema, 
kooktocht, toneel, kampvuur, … te veel om op te noemen! 
Hierover krijg je op voorhand een heus “kampboekje” met alle 
info!  



 
EXTRA’s : 

Naast de activiteiten voor de leden, steekt de leidingsploeg elk 
jaar ook nog een aantal evenementen in elkaar voor ouders/
sympathisanten/… Een BBQ, een heus spaghettifestijn,…  
Zo blijft iedereen betrokken bij de Chiro en de opbrengst 
kunnen we gebruiken voor onze werking. De afdelingen zelf 
kunnen ook iets in elkaar steken zoals bv een quiz.  

Over al deze (neven)activiteiten krijg je steeds op voorhand 
een brief, net zoals voor het (maand)programma, 
kerstfeestjes, uitstappen,… met praktische info. 

Ook op onze eigen website, chirotomsam.be kan je een 
heleboel  terugvinden. En wie een Facebook account heeft, kan 
een kijkje nemen bij Chiro Tom & Sam. 

 

http://chirotomsam.be


 

PRAKTISCHE INFO: 

LOKALEN: 

• Chiro Tom 
Lange Bremstraat 24-26 (oprit tussen deze huisnrs.)  
2170 Merksem 

• Chiro Sam 
Kwade Veldenstraat 26 (zij ingang school) 
2170 Merksem 

INTERNET: 

Website :       chirotomsam.be  
                         chiro.be 

Facebook :    chiro Tom & Sam 

 

http://chirotomsam.be
http://chiro.be


AFDELINGEN/UREN: 

• Speelclub Meisjes:  
Chiro TOM 
14u00 - 17u30 

• Speelclub Jongens:  
Chiro SAM 
14u00 - 17u45 
 
 

• Tippers: 
Chiro TOM 
14u00 - 20u00 

• Toppers: 
Chiro SAM 
14u00 - 20u00  

 

• Kwiks: 
Chiro TOM 
14u00 - 17u30 

• Rakkers: 
Chiro SAM 
14u00 - 17u45 

• Keti’s: 
Chiro SAM/TOM  
(wisselt om de maand) 
14u00 - 20u00 

• Aspi’s: 
Chiro TOM/SAM  
(wisselt om de maand) 
14u00 - 20u00 

 



 

FINANCIËEL: 

Lidgeld: €45 / jaar (Vanaf uw kind een 3-tal zondagen naar de 
Chiro komt, zal de leiding u contacteren mbt lidgeld). 
Inbegrepen in het lidgeld is een verzekering (via Chiro 
Nationaal), elke zondag een 4 uurtje, (warme) drank , en een 
heel jaar dolle pret. 

Weekends: Voor een weekend vragen we rond €30 per lid. 
Eten, drinken, slaapplaats, “all inclusive” als het ware…  
Vertrek vrijdagavond, terugkomst zondag rond de middag 
(info per brief!). 

Kamp: Als uw kind van 1 tot 11 juli meegaat vragen we €155, 
wederom “all inclusive”. Let wel: een tweede gezinslid betaalt 
slechts €135, net zoals een derde, vierde,… 
 
 
Extra’s: Als er een uitstap wordt gepland zal de prijs hiervoor 
u per brief worden meegedeeld. Let wel, wij streven ernaar 
zulke uitstappen zo goedkoop mogelijk te houden! 

Reknr. Chiro : BE41 9731 7238 6010 
 
TROOPER :  
Via “Trooper” kan je onze Chiro financieel steunen 
zonder een euro extra uit te geven! Check  zeker de 
link rechts bovenaan op onze website!!! 



 

BELANGRIJK!! 

Vergeet niet dat u via uw ziekenkas een (gedeeltelijke) 
terugbetaling van het lidgeld/kampgeld/weekendgeld kan 
krijgen. U dient hiervoor een formulier (dat u meestal on line 
kan vinden) door ons te laten ondertekenen en terug aan uw 
ziekenkas te bezorgen. 

U kan ook van ons een fiscaal attest krijgen, om in te brengen 
bij uw belastingaangifte. Vergeet dit niet te vragen aan de 
leiding van uw lid! 

En tot slot dit: 

(Onze) CHIRO wil er zijn voor iedereen…  
Elk kind heeft recht op een onbezorgde kindertijd… Samen met 
leeftijdgenootjes ravotten, leren, vallen en weer opstaan, 
herinneringen maken, levenslange vriendschappen sluiten,…  

Wij beseffen dat dit niet voor iedereen zo evident is als het 
lijkt. Net daarom doen we extra moeite om, samen met Chiro 
Nationaal en eventueel andere instanties (CAW, OCMW, …), 
ervoor te zorgen dat bv. de kosten draaglijk blijven. Aarzel niet 
om, indien nodig, iemand van de leiding of vb’s hierover aan te 
spreken! Met alle respect en de nodige discretie vinden we 
zeker een oplossing! 


