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Sint-Jozef bestaat uit een jongens- en meisjeschiro waar iedereen terecht kan om toffe zondagen, 

een spetterend weekend, een avontuurlijk kamp en zo veel meer te beleven! 

 
Elke zondag zorgeloos spelen, creatief aan de slag gaan en je ongeremd kunnen uitleven. Jezelf 

ontdekken en levenslange vriendschappen opbouwen. 
 
 
 
 

 

 

Leiding 
De leiding van onze Chiro 

staat altijd paraat om uw 

zoon en/of dochter de beste 

tijd te laten beleven! Naast 

plezier maken, wordt er ook 

elke vrijdag vergaderd om de 

werking vlot te laten 

verlopen. 

De afdelingen 
Sloebers – Pagadders* 

(6-7jaar) 

Bengels – Mazzels (8 jaar) 

Speelclub (9 jaar) 

Rakkers – Kwiks (10- jaar) 

                 Lira (11 jaar) 

Toppers – Tippers (12-13 

jaar) 

Kerels – Tiptiens (14-15 jaar) 

Aspiranten (16-17 jaar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Groepsleiding 
De groepsleiding bereiden 

vergaderingen voor, 

coördineren de leidingsploeg 

en behouden zo een 

algemeen overzicht. 

 
Bij de jongens zijn dit 

Thiemen en Bert en bij 

de meisjes Myrthe en 

Laura. 

 
VB’s (Volwassen Begeleiders) 

De VB’s staan steeds voor leiding 

en ouders klaar. Ze houden een 

oogje in het zeil, nemen deel aan 

de vergaderingen, zijn aanwezig 

op grote activiteiten en bieden 

een luisterend oor. Naast de 

leiding kan u ook hen telkens 

aanspreken met vragen of 

eventuele problemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Chiro Nationaal beslist dat kinderen naar de Chiro mogen komen vanaf het jaar dat ze in het eerste leerjaar zitten.  

Wat is Chiro Sint Jozef? 



 
 

Inschrijving 
 

Bij de jongens kan u uw zoon via het inschrijvingsformulier inschrijven. Dit vind u terug op hun site. 

Bij de meisjes worden leden automatisch opnieuw ingeschreven tenzij u reeds doorgaf dat uw 

dochter niet meer naar de Chiro zal komen. Nieuwe leden kunnen zich via de inschrijvingslink op de 

Facebook en de website inschrijven. U krijgt een bevestigingsmail als de inschrijving is geaccepteerd.  

Bij de meisjeschiro is er een wachtlijst voor de speelclub (4e leerjaar).  U kan uw dochter inschrijven 

op de wachtlijst via dezelfde link. 

 
Chirozondagen 

 

Normaal gezien is het elke zondag Chiro van 14u tot 18u¨bij de jongens en tot 17u50 bij de meisjes 

op onze terreinen.  

Doorheen het jaar gaan wij ook enkele zondagen op tocht. Dit betekent dat het op deze momenten 

Chiro is van 10u tot 18u. Houd de website of het maandprogramma van uw kind goed in het oog om 

hiervan op de hoogte te blijven.  

 
Lidgeld 

 

De deelname aan een Chirojaar bedraagt €40. Dit bedrag bevat lidgeld (€28) en verzekering (€12). 

Om misverstanden te voorkomen vragen wij alles via overschrijving te betalen voor 11 oktober 

2021. 

 
Meisjes: BE36 7360 2243 7881 Jongens: BE72 7895 1206 2816 

 
Bij problemen bij betalingen (lidgeld of andere) kan u steeds in alle discretie contact opnemen met 

de groepsleiding of VB’s. We zoeken dan samen naar de beste oplossing. 

 

Muziekkapel 
 

Onze Chiro heeft een fantastische muziekkapel waarin zowel meisjes als jongens welkom zijn. Ze 

repeteren normaal gezien elke zondag (behalve op tochtdagen) van 12u tot 13u op de jongenschiro. 

Voorlopig zijn de repetities nog niet terug kunnen opstarten, maar geef gerust een seintje aan Gilbert 

Debont als je geïnteresseerd bent. Contactgegevens: 03/646 21 06 of gilbert.debont@telenet.be  

 

Online 
 

Online kan u ons terugvinden op volgende adressen: 

❖❖Jongens: www.sintjozefjongens.be 

❖❖Meisjes: www.sintjozefmeisjes.be 

 
U kan op beide sites de maandprogramma’s, brieven en mededelingen vinden. Daarnaast verhuren 

wij ook tafels, banken, kookmateriaal en zoveel meer. Neem gerust een kijkje! 

 
Ook op Facebook zijn we bereikbaar. Hier kan u foto’s, de laatste nieuwtjes, reminders en zo veel 

meer vinden. 

Algemene Informatie 

mailto:gilbert.debont@telenet.be
http://www.sintjozefjongens.be/
http://www.sintjozefmeisjes.be/


Maandprogramma 
 

“Wat gaan we vandaag doen op de Chiro?”, een vraag die ouders wel vaker te horen krijgen. Om 

hierop te helpen antwoorden, geven wij maandelijks het maandprogramma mee. Hierop vind je 

terug wanneer het Chiro is, wat er op de planning staat, wat je kind moet meenemen en de gegevens 

van de leiding. 

 
De maandprogramma’s kunnen ook op de site geraadpleegd worden. 

Bij eventuele vragen kan u de leiding in kwestie contacteren per telefoon of mail (zie de gegevenslijst 

verder in dit boekje). 
 

Uniform + tweedehands 
 

Iedereen herkent ons aan de rode of groene T-shirt en beige broek of rok. We voelen ons verbonden met 

iedereen die deze kledij draagt. Daarom kiezen we ervoor om elke zondag in deze kledij naar de Chiro te 

komen. Voor de aankoop van een uniform kan u terecht bij De Banier (Kipdorp 30, 2000 Antwerpen). 

Op beide Chiro’s kan u terecht voor de aankoop van de eigen T-shirts en truien. Dit kan u voor en na een 

Chirozondag aan de leiding vragen. 
 

Ook wordt er tweedehandskledij aangeboden. Daarom vragen wij u om te kleine T-shirts, truien, 

rokken en/of broeken binnen te brengen bij iemand van de leiding. Voor meer informatie 

betreffende inleveren of aankopen, kan u terecht bij iemand van de leiding. Deze zal voortaan op 

de chiro verkocht worden.  

 

We verwachten dat iedereen in volledig uniform is voor Christus Koning (21/11/2021). 
 

!!! Gelieve de naam van uw kind in zijn of haar uniform te zetten !!! 

 
Indien je verkleedkledij meeneemt naar de Chiro, doe deze dan nog niet aan. Zo kunnen we allemaal 

samen formatie doen in ons uniform. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Familiezondagen 
Op deze zondagen is het jammer genoeg 

GEEN Chiro. 

Tochtdagen 
Gelukkige zijn er ook extra lange dagen om de 

verloren tijd in te halen. Deze zondagen is het 

Chiro van 10u tot 18u. 
 

 
 

 

Recepties (meisjes) 
Ook dit jaar zullen de meisjes verschillende recepties organiseren die telkens in een leuk jasje/thema 

worden gestoken. Vanaf 17u zijn ouders, grootouders, buren en vrienden welkom om te genieten 

van heerlijke soep, een lekkere mocktail of een ijsje op het terrein van de meisjeschiro. Houd zeker 

de Facebookpagina in de gaten om te ontdekken welke thema’s we jullie dit jaar voorschotelen. 
 

 
 

Uitstappen, Bivak & Bijzondere Chirodagen 
 

Frietenbak (jongens) Zondag 26 september 
Zoals elk jaar nodigen wij u uit op onze frietenbak! Wie eens een kijkje wil nemen achter de 
schermen is deze dag ook welkom! Ouders, oud-leiding en sympathisanten kunnen deze dag ook een 

groot spel meespelen. Vanaf 17u gaat ons frietkraam open en kan u lekkere frietjes en snacks 

verkrijgen. De meisjes zullen vandaag om 17u stoppen met de Chiro zodat ook zij van lekkere 

frietjes kunnen meegenieten! Mag uw dochter na de Chiro samen met de leidsters naar de 

jongenschiro wandelen? Laat het ons even weten! 

 
Light me up Fuif (meisjes) Vrijdag 15 oktober 
“Hoe meer fluo, hoe beter” is het motto! Elk jaar organiseert de leidingsploeg samen met oud 

leidsters LIGHT ME UP. Ben jij ook van de partij? 

 

Christus Koning (gemengd) Zondag 21 november 
Het jaarlijks Chirofeest waarbij de nieuwe leiding hun belofte aflegt. We spelen een groot spel met     de 
hele Chiro samen en nadien kijken we met de ouders naar de kampfoto’s. 

 

Brunch (meisjes) Zondag 5 december 
Eens niet zelf naar de bakker gaan op zondagmorgen, maar rustig komen aanschuiven voor een 

heerlijke brunch op de meisjeschiro. Kom met je familie, vrienden, buren en kennissen smullen van 

ons heerlijk buffet om de Chirokas te spijzen. 

 

Kalender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Kerstactiviteit (gemengd) Zaterdag 18 december 
De 3 oudste groepen van de jongens en de meisjes komen deze avond samen om zich samen volledig 

uit te leven en het einde van de examens te vieren. 

 

Après-‐ski (jongens) Wordt nog gecommuniceerd 
Zoals elk jaar geven onze aspiranten het beste van zichzelf om ervoor te zorgen dat zowel jong als 

oud de vakantie met glans kan inzetten. 

 

Groepsweekend (gemengd) 4-6 maart 
Van vrijdagavond tot zondagnamiddag ondergedompeld worden in de ultieme Chirosfeer! Met z’n 

allen trekken we traditiegetrouw naar de Hoge Rielen. 

Het is de bedoeling dat uw zoon en/of dochter aan het volledige weekend deelneemt. 

 
Chirobal (meisjes) Zaterdag 26 maart 
Rustig iets drinken, smullen van een lekkere maaltijd of gewoon genieten van het spektakel dat 

uw dochter met haar vriendinnen voor u zal uitvoeren, het kan allemaal. Dit is ook de perfecte 

gelegenheid om de leidsters, VB’s en andere ouders wat beter te leren kennen. 

 

Jeneveravond (jongens) Zaterdag 7 mei  
De jaarlijkse jeneveravond is een mix van gezellige babbels, kampvuursfeer en een goede muziek. Dit 

allemaal met een drankje in de hand tegen democratische prijzen. Natuurlijk starten we de dag met 

een heerlijke BBQ. Na de BBQ gaat de avond pas echt van start! 

 
Boucketoe (gemengd) Vrijdag 24 juni 
Voor deze avond zetten de meisjes- en de jongensleiding de koppen samen om een feestje van 

formaat in elkaar te steken. De opbrengst hiervan gaat naar het kamp en de Chirowerking. 

 
Laatste Chirozondag (gemengd) Zondag 26 juni 
Aan alle mooie liedjes komt een eind, ook aan dit fantastisch Chirojaar. Gelukkig sluiten we het jaar      
af met een knaller! Waar deze dag doorgaat, blijft voorlopig nog een verrassing. Info volgt. 

 

Kamp 21-‐31 juli 
HET hoogtepunt van het Chirojaar. Tien dagen boordevol speelplezier en geravot op het ritme van de 

wind en van de zon! 

 

  



 

 
Aan het begin van het jaar betaalt u naast €28 lidgeld ook €12 verzekering. Hierdoor is uw kind 

verzekerd via Chiro Nationaal. 

 
Waartegen zijn we dan verzekerd? 

Uw kind is voor drie risico’s verzekerd: burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand. 

 
Burgerlijke aansprakelijkheid 

 
Als je door een (niet bedoelde) fout schade berokkent aan anderen of hun bezit, dan ben je hiervoor 

burgerlijk aansprakelijk. Bij leiding houdt het hier niet op. Zij kunnen namelijk ook aansprakelijk 

gesteld worden voor een organisatie- of toezichtsfout. 

De Chiroverzekering dekt de eventuele organisatie- en toezichtsfouten van leiding. De kosten die zo’n 

fout meebrengen, worden dus terugbetaald. In de overige gevallen wordt de burgerlijke 

aansprakelijkheid in de eerste plaats verzekerd door de familiale verzekering. 

Indien er geen familiale verzekering is, springt de Chiroverzekering bij. Zij hanteert dan wel dezelfde 

voorwaarden als de familiale verzekering. Deze verzekering geldt tijdens alle activiteiten die 

georganiseerd worden door de Chiro. De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering werkt niet op weg 

van en naar de Chiro- -activiteiten. 

 
Ongevallen 

 
Bij een ongeval moeten er steeds twee elementen aanwezig zijn: 

1. sprake van een plotse gebeurtenis (een val wordt aanzien als een ongeval, een lange 

aanslepende ziekte die op bivak naar boven komt niet. 

2. sprake van een ‘aantasting van de lichamelijke gaafheid’ (een gebroken been, een 

snijwonde, ...). 

De Chiroverzekering verzekert ongevallen. Dit wil zeggen dat wat je moet betalen aan medische 

kosten ten gevolge van een ongeval in de Chiro, terugbetaald wordt. Behalve natuurlijk het stuk dat 

al door het ziekenfonds werd terugbetaald. 

 
Er zijn enkele uitzonderingen waarin de polis de kosten niet terugbetaalt: 

● Bij ziekten die geen gevolg zijn van een ongeval 

● Bij zelfdoding 

● Als je een ongeval krijgt onder invloed van drugs of alcohol 

● Als je je lenzen verliest 

 
Voor brillen geldt een speciale regeling. Schade aan brillen is enkel verzekerd voor zover zij gedragen 

worden op het ogenblik van het ongeval + als er lichamelijke schade kan vastgesteld worden. 

 
Je bent verzekerd tijdens elke activiteit georganiseerd door de Chirozondagmiddag, het kamp, de 

leidingskring, een knutseldag ter voorbereiding van het kamp, ... De ongevallenverzekering werkt 

ook voor mensen die op weg zijn naar de activiteit of terug naar huis gaan. 

 
Rechtsbijstand 

Deze dienst hoort bij de burgerlijke aansprakelijkheid. Het kan zijn dat iemand jou burgerlijk 

aansprakelijk wilt stellen, maar dat jij niet akkoord bent. Het kan ook zijn dat jij iemand anders 

burgerlijk aansprakelijk wil stellen, maar dat deze persoon niet akkoord is. In dergelijke gevallen 

moet een rechter beslissen wie gelijk heeft. Bij een dergelijke rechtszaak zal de verzekering een 

advocaat voorzien. 

Verzekeringen, wat houdt dit in? 



Hoe geef je een ongeval aan? 

Bij een ongeval gebruik je het aangifteformulier dat je kan terugvinden op de site. Zo’n 

formulier bestaat uit twee delen. 

 
1. Het eerste deel vult de leiding eventueel samen met u in. Het bestaat uit een beschrijving van het 

ongeval. 

2. Het tweede deel bestaat uit een medisch getuigschrift dat de dokter invult. U heeft twee dagen 

om het ongeval bij de verzekeringsmaatschappij te melden. Liefst worden beide delen samen 

opgestuurd. Lukt dat niet, dan moet de aangifte (het eerste deel) zeker binnen de twee dagen bij 

de verzekeringsmaatschappij liggen. 

 
Nadat de formulieren opgestuurd zijn, krijgt u bericht van de verzekeringsmaatschappij met de 

melding dat het ongeval aangegeven werd en welk dossiernummer dit ongeval gekregen heeft. In 

ieder geval betaalt u zelf de eerste kosten die gemaakt worden bij de dokter, het ziekenhuis of de 

apotheker. Als u aangesloten bent bij een mutualiteit, laat zich eerst door hen terugbetalen. 

 
Vervolgens stuurt u de mutualiteitspapieren en de kostennota’s naar de verzekeringsmaatschappij. 

De vergoeding wordt rechtstreeks aan het slachtoffer uitbetaald. Voor de burgerlijke 

aansprakelijkheid volstaat het een brief met de nuttige gegevens naar de verzekeringsmaatschappij 

te sturen. Daarmee bedoelen we plaats, datum, omstandigheden, identiteit van de betrokkenen met 

hun familiale polisnummer en een beschrijving van de feiten. 



 
 

 

 

PAGADDERS 

Om ons via mail te bereiken vervang je ‘@...’ door @gmail.com Wil je de hele leidingsploeg bereiken?  

Mail naar chiromeisjesst-jozef@hotmail.com 

Nine Smeulders 0468 24 45 20 nines.sintjozef@... 

Joke Nicolay 0483 27 25 22 joken.sintjozef@... 

Hanne Seeuws 0468 28 71 11 hannes.sintjozef@... 

 

MAZZELS 

Lynn Smeuninx 0472 77 51 53 lynns.sintjozef@... 

Frauke Delanoeije 0473 95 30 34 frauked.sintjozef@... 

 

SPEELCLUB 

Nele Michielsen 0472 83 41 65 nelem.sintjozef@... 

   Yoni Matheesen   0483 32 17 51   yonim.sintjozef@... 

Silke De Lamper 0471 75 12 56 silkedl.sintjozef@... 

 

LIRA 

  Demi Van Der Auwera 0472 61 64 05 demivda.sintjozef@... 

Minske Heynen 0468 26 64 30 minskeh.sintjozef@... 

Mariken Dens 0476 05 99 13 marikend.sintjozef@... 

Caro Dom 0475 69 09 52 carod.sintjozef@... 

 

KWIKS 

Camille Horemans 0468 18 70 09 camilleh.sintjozef@... 

   Marin De Beule   0468 15 80 55   marindb.sintjozef@... 

Lien Michielsen 0468 17 91 69 lienm.sintjozef@... 

 

TIPPERS 

   Laura Houvenaghel     0479 01 87 98   laurah.sintjozef@... 

Anke Rooms 0477 83 46 54 anker.sintjozef@... 

Astrid Houvenaghel 0485 22 58 50 astridh.sintjozef@... 

Josefien Anken 0499 10 82 84 josefiena.sintjozef@... 

 

TIPTIENS 

Annelies De Groof 0471 55 57 51 anneliesdg.sintjozef@... 

Hanne Van den Bergh 0471 56 15 10 hannevdb.sintjozef@... 

Yana De Lamper 0479 44 23 20 yanadl.sintjozef@... 

 

ASPIRANTEN 

Myrthe Chanet 0470 54 87 16 myrthec.sintjozef@... 

Fleur Belis 0470 09 06 20 fleurb.sintjozef@... 

Sterre Van de Weyer 0470 34 14 95 sterrevdw.sintjozef@... 

 
VB’S 

Merel Mampaey 0497 78 17 74 merelenbram.sintjozef@... 

Bram De Blick 0475 56 97 91 merelenbram.sintjozef@... 

Gegevens meisjesleiding 

mailto:jozef@hotmail.com


Pagadders Nine, Joke, Hanne S.  

 

Mazzels Frauke, Lynn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speelclub Nele, Yoni, Silke 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lira Demi, Minske, Mariken, Caro 

Kwiks Camille, Marin, Lien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tippers Laura, Anke, Astrid, Josefien 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tiptiens Annelies, Hanne, Yana 

   

Aspiranten Myrthe, Fleur, Sterre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VB’s Merel en Bram  

 

 
  



 
 
 

 

 Om ons via mail te bereiken vervangt u ‘@...’ door @sintjozefjongens.be

 
SLOEBERS 

 

Bert Van de Weyer  0470 31 18 86 Bert.Vdw@... 

Gijs Michielsen  0468 34 78 85 Gijs.m@... 

Dries Van Huffel  0468 26 68 41 Dries.vh@... 
 

BENGELS 

Florian De Booser  0468 15 17 16 Florian.db@... 

Rune Delanoeije  0470 70 09 56 Rune.d@... 

Ferre Boes  0471 99 26 14 Ferre.b@... 

 
RAKKERS 

Frédéric Duquenne 0494 59 11 44 Frederic.d@... 

Witse Delanoeije 0471 79 79 01 Witse.D@... 

Arno Keteleer   Arno.k@... 
Xander Resseler 0468 21 32 94 Xander.r@... 

 
TOPPERS 

Cedric Van Zeebroeck 0479 72 55 78 Cedric.vz@... 

Wiebe Van de Weyer 0470 91 12 29 Wiebe.vdw@... 

 
KERELS 

Jarne Jacobs 0485 75 64 50 Jarne.J@... 

Joppe Van den Bergh  Joppe.vdb@... 

 
ASPIRANTEN 

Tuur Wuyts 0468 27 43 23 tuur.w@... 

Thiemen Seeuws 0468 28 72 22 thiemen.s@... 

 
VB’ 

Ellen Swerts     0472 93 66 59 VB@... 

Bert Delville    0487 88 69 49 VB@... 

Els Van Audenrode  0485 08 91 59 VB@... 

Kim Vervliet   0496 05 64 82 VB@... 

Gegevens jongensleiding 



Sloebers Bert, Gijs & Dries  
 

 

 

 
Bengels Florian, Rune & Ferre  

 

 

Rakkers Frédéric, Witse, Arno & Xander  

 

 



Toppers Cedric & Wiebe 

 

Kerels Jay & Joppe 
 

 

Aspiranten Tuur & Thiemen  

 

 
 
 
 
VB’s Ellen & Bert, Els & Kim  





 


