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A l g e m e n e
i n f o r m a t i e

• Alle kinderen & jongeren vanaf het geboortejaar 2016 (of ouder) zijn welkom op
onze Chiro! Aan de hand van jouw geboortejaar zal je vervolgens in één van onze
groepen terechtkomen. Wil jij al weten in welke groep je zit? Dan kan je een kijkje
nemen op onze site via: www.chirokristal.be/groepen .

• De Chiro gaat voor de drie jongste groepen, Kristallekes, Speelclub en Rakwi, zondag
door van 14.00 uur tot 17.00 uur. Voor de drie oudste groepen, Tito, Keti en Aspi,
lopen de activiteiten tot 17.30 uur. Om 16.00 uur houden wij een vieruurtje, neem dus
zeker iets mee om te eten en te drinken. 

• In het Flupke vind je elke maand het programma. Het Flupke krijg je via mail en is ook
steeds te vinden op de website. Zorg ervoor dat je dit boekje grondig leest, want als
de Chiro op een andere dag/locatie doorgaat, zal dit in het Flupke staan.

Wie het Flupke graag via mail wil ontvangen, kan zich inschrijven door een mailtje
te sturen naar marien.lena@hotmail.com

• Als u vragen/opmerkingen/  … heeft over de werking van Chiro Kristal,  mag u
gerust contact opnemen met de (groeps)leiding. Ook de volwassen begeleiding kan u
steeds benaderen met dergelijke vragen. De contactgegevens kan u terugvinden op
onze site via: www.chirokristal.be .

• Indien u graag heeft dat de leiding van uw zoon/dochter eens langskomt, mag u
steeds de gewenste leiding  contacteren om dit  te  plannen.  Dit  gesprek kan dan
dienen om belangrijke informatie over uw kind te verduidelijken, maar even goed mag
dit gesprek een gewone kennismaking met de leiding zijn. 

http://www.chirokristal.be/
http://www.chirokristal.be/groepen


C h i r o l o k a a l
Er zijn twee mogelijkheden om aan onze lokalen te geraken.

① Via de Parklaan:

Auto – Parkeer in de Parklaan of op de parking en kom te voet, via de grote poort, naar 
het lokaal.

Fiets – Fiets door de grote poort en plaats je fiets tegen de ijzeren steunen.② Via het Marktplein: 

Auto – Parkeer op het Marktplein en kom te voet, via het kleine poortje, naar het lokaal.

Fiets – Fiets door het kleine poortje en plaats je fiets tegen de ijzeren steunen. 

 



C h i r o - u n i f o r m
De Banier:

Als je het nog niet wist, dan weet je het nu! De Chiro beschikt over een eigen winkel, De
Banier,  met  filialen  over  heel  Vlaanderen.  In  De  Banier  kan  je  terecht  voor  mooie
Chirokleren, nuttige Chirohebbedingen en unieke cadeautjes om de rest van je vrienden te
overtuigen om ook in de Chiro te komen. De Banier ligt vlak bij de Meir dus je kan er
gemakkelijk  met  het  openbaar  vervoer  geraken.  Je  kan  ook  online  shoppen  op
www.debanier.be.



Chiro Kristal merchandise: 

Naast het traditionele Chiro uniform, verkoopt onze Chiro ook eigen Kristal  T-shirts en
truien.  Wil  jij  graag  rondlopen  in  onze  coole  kledij?  Dan  kan  je  op  zondag  de  leiding
aanspreken  of  je  kan  een  mailtje  sturen  naar  Margot  en  Jolien
(cuypersmargot00@gmail.com / joliendingemans@outlook.com ) en dan leggen wij de kledij
voor u klaar. Voor een T-shirt betaal je €10 en voor een trui €25.

mailto:joliendingemans@outlook.com
mailto:cuypersmargot00@gmail.com


Tweedehandskledij:

Het is altijd leuk als iedereen kan zien dat we van de Chiro zijn. Het is niet verplicht om in
uniform naar de Chiro te komen, maar het is natuurlijk wel leuk! Omdat jullie allemaal nog
zoveel  moeten  groeien,  hebben  we  een  lijst  met  tweedehandskledij  opgesteld  om  de
aankoopprijs een beetje te drukken.  Het meest recente aanbod aan tweedehandskledij
vindt u op onze website.

Wil je graag tweedehandskledij kopen? Bel naar 0477/58.08.38, liefst na de kantooruren,
of stuur een mailtje sturen naar gitteenkatrien@pandora.be om af te spreken.

Wil  je graag tweedehandskledij  verkopen? Vul  onderstaande strook in  en bezorg deze
samen met de kledij aan iemand van de leiding. Alvast bedankt want er is regelmatig vraag
naar tweedehands kledij en je doet er andere kinderen veel plezier mee!

NAAM + VOORNAAM: …………………………………………….

ADRES:  …………………………………………….

TELEFOON–/GSMNUMMER: …………………………………………….

OMSCHRIJVING KLEDIJ:  …………………………………………….

MAAT:  …………………………………………….

KLEUR:  …………………………………………….

VRAAGPRIJS:  …………………………………………….



C o m m u n i c a t i e
Nieuwsbrief:

Elke maand krijg je het Flupke, ons maandelijks programmaboekje, in jouw mailbox.. Zorg 
ervoor dat je dit boekje grondig leest, want als de Chiro op een andere dag/locatie 
doorgaat, zal dit in het Flupke staan. Daarnaast wordt andere belangrijke informatie ook 
via mail gestuurd.

Website:

Alle  informatie over onze Chirowerking,  onze activiteiten,  onze leidingsploeg,  … kan u
steeds terugvinden op onze site. Heeft u per ongeluk de mail met het Flupke verwijderd of
zit  u  met  een  dringende  vraag?  Dan  kan  u  steeds  terecht  op  onze  site  voor  het
maandelijks Flupke of voor de contactgegevens van de leidingsploeg. 

Facebook:

Sinds kort zijn we ook op Facebook te vinden! Onze Facebook-pagina is vooral een leuk
extraatje, maar vervangt onze andere communicatiewegen niet. Zeker de moeite waard
dus om eens een kijkje te nemen. 

WWW.CHIROKISTAL.BE

https://www.facebook.com/ChirokristalStabroek

https://www.facebook.com/ChirokristalStabroek
http://WWW.CHIROKISTAL.BE/


I n s c h r i j v e n
Je kan jouw zoon/dochter (her)inschrijven in onze Chiro tijdens de inschrijvingsavonden. Dit
vindt plaats in ons Chirolokaal op:

- ma. 26/09: 18u30 tot 20u00

- di. 27/09: 18u30 tot 20u00

- do. 29/09: 18u30 tot 20u00

Wat is de bedoeling van deze inschrijvingsavonden?

Alle  ouders,  van  Kristallekes  tot  Aspi,  komen  langs  voor  de  (her)inschrijven  van  hun
zoon/dochter in onze Chiro.

Invullen van een medische fiche: Het is de bedoeling dat elk jaar de medische fiche volledig
opnieuw wordt ingevuld. Op deze manier zijn wij zeker dat alle gegevens correct zijn. U
kan kiezen om de medische fiche thuis af te drukken, in te vullen en af te geven tijdens de
inschrijvingsavond of u kan kiezen om de medische fiche op de Chiro zelf in te vullen.
Gelieve zeker een recente foto van uw zoon/dochter op de medische fiche te kleven en
zeker  een  correct  emailadres  op  de  medische  fiche  te  noteren.  Dit  mailadres  wordt
namelijk gebruikt om alle Flupkes en nieuwsbrieven naartoe te verzenden. Ten slotte zijn de
inschrijvingsavonden ook het geschikte moment om ons op de hoogte te brengen van
eventuele belangrijke informatie over uw kind. 

Betaling van het lidgeld: Het lidgeld bedraagt €25 voor een jaar bomvol leuke zondagen. Dit
bedrag wordt gebruikt om uw zoon/dochter te verzekeren moest er toch eens een
ongelukje gebeuren, maar ook voor enkel speciale activiteiten zoals schaatsen, zwemmen, ...
Het lidgeld (€25) mag u storten op: BE17 7331 4924 3321 met vermelding ‘Lidgeld 22-23
- naam + groep’

Kennismaking met de leiding: Dit is een geschikt moment om de (nieuwe) leiding te leren
kennen en ook wij kunnen u leren kennen op deze manier.

Indien u graag heeft dat de leiding van uw zoon/dochter eens langskomt bij u thuis, mag u
steeds een dag en uur afspreken met de gewenste leiding.



SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAA

B e l a n g r i j k e
d a t a

2-3-4 sept: Startweekend 2022

21 okt: Dag van de Jeugdbeweging
28-29-30 okt: Pensenkermis 2022

20 nov: Christus Koning
25 nov: TOP100-fuif

4 dec: Sinterklaas

6 jan: Driekoningen

17 feb: Carnavalsfeestje
19 feb: Ganzenrijden Stabroek/Jeneverkraam

31 maa: Holder De Polder 2023



L E I D I N G S P L O E G
KRISTALLEKES

Hanne Van Keer

Grimaldilaan 65

2940 Stabroek

Geike Puts

Sint-Catharinastraat 11

2940 Stabroek

Tibe Benoot

Jonker de Hazelaan 32

2940 Stabroek



SPEELCLUB

Matthias Cuypers

Dorpsstraat 50

2940 Stabroek

Jolien Dingemans

Grote Molenweg 220

2940 Stabroek

Diete Verschueren

Kleine Molenweg 114

2940 Stabroek

Nienke Van Peer

Smoutakker 33

2940 Stabroek



RAKWI

Hannelore Hansen

Waterstraat 171

2940 Stabroek

Meg Bastiaenssens

Kommekesstraat 3

2940 Stabroek

Nathan De Beer

's Hertogendijk 28

2940 Stabroek

TITO

Jef Van Riel

Grimaldilaan 3

2940 Stabroek

Amelyne Deckers

Sigarenstraat 65

2940 Stabroek

Isabelle Hellemons

Aalm. Cuyperslaan 8

2940 Stabroek



KETI

Wouter Van Keer

Grimaldilaan 65

2940 Stabroek

Margot Cuypers

Dorpsstraat 50

2940 Stabroek

ASPI

Xander Torfs

Kan. Van Tichelenlaan 22

2940 Stabroek

Kai Bastiaenssens

Kommekesstraat 3

2940 Stabroek



GROEPSLEIDING

Jef Van Riel

Grimaldilaan 3

2940 Stabroek

0468/20.08.56

Kai Bastiaenssens

Kommekesstraat 3

2940 Stabroek

04/68.15.21.67

VOLWASSEN BEGELEIDING

Bart Van Der Heijden

Kleine Molenweg 103

2940 Stabroek

0477/70.75.29

Dorien Delie

Sigarenstraat 77

2940 Stabroek

0475/42.53.39















V r a a g   v a n
d e   m a a n d

WAT IS JE FAVORIETE LIEDJE?

Geike: life is a highway – Rascal Flatts (Cars)

Hanne: Summer of ’69 van Bryan Adams, de klassieker der klassiekers! 😊
Tibe: campagne voor iedereen van Kristof Carpentier

Diete: gho moeilijk, ik denk dat ik voor ‘Do i wanne know’ van Arctic Monkeys ga 😊
Nienke: Space man van Sam Ryder

Jolien: Knocking on havens Door van RAIGN

Matthias: Turkey drivers - Matras

Meg: trouwen van de enige echte K3!

Nathan: Cigarettes – juice WRLD

Hannelore: Unwritten van Natasha Bedingfield

Amelyne: Voor jou van Goldband

Isabelle: Jan zonder vrees van spring

Jef: Kampmix 2022-Buizingen van Kay B

Margot: Brood voor morgenvroeg van Bart Peeters

Wouter: Tussen alle guilty pleasures en wijvenschijven ga ik los voor ‘Allemaal door jou’ van 
Bartje Peeters

Xander: War pigs van black sabbath

Kai: Moeilijke keuze, maar het lied dat mijn all time nummer 1 is, is ongetwijfeld het bivaklied



 

J A R I G E N

EEN DIKKE PROFICIAT

AAN ALLE JARIGEN!




