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DE Chiro is de grootste Nederlandstalige organisatie voor kinderen en jongeren

WAT IS CHIRO?

CHIRO
#hierbeginthet



In de Chiro spelen we samen en 
beleven we een leuke namiddag.  
De leiding zorgt voor toffe 
activiteiten: verstoppertje of 
tikkertje spelen in de wijk, samen 
met de leiding te voet op tocht, 
voetballen in het park, enz.  Veel 
bewegen maar soms ook even 
uitrusten en babbelen.

Iedereen is welkom bij de Chiro, 
vanaf 6 jaar.  
Er is een afdeling voor elke leeftijd.

Elke zaterdag of zondag ben je 
welkom aan het Chirolokaal.  Je 
mag een paar keer proberen.  Vind 
je het leuk?  Schrijf je dan in.  
Als je ingeschreven bent, kom 
je best elke week.  Hoe meer je 
komt, hoe meer vrienden je maakt 
en hoe leuker Chiro is.  Sommige 
Chirogroepen hebben wekelijks 
activiteit, bij andere is het elke 
twee weken.

In de zomer gaan we op kamp 
met heel de groep.

WAT is dat, 'de Chiro'?

Chiro is voor alle kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar

?



In de jeugdbeweging spelen alle kinderen samen 
in groep.  Ze maken zo nieuwe vrienden en veel 
plezier.  Ze leren om solidair te zijn en elkaar te 
respecteren.
In een Chirogroep is er veel variatie in de activiteiten.  
Zo kunnen alle kinderen in de Chiro wel iets vinden 
wat ze graag doen.  De Chiro is een plaats waar 
kinderen ervaringen kunnen opdoen, en waar ze 
fouten mogen maken.
We geven kinderen de kans om veilig buiten te 
spelen.

Veel kinderen gaan voor de eerste keer van huis weg 
als ze op kamp gaan.  Zo leren ze zelfstandig zijn.

De Chiro is een Nederlandstalige jeugdbeweging.  
Als je niet goed Nederlands spreekt, is dat niet 
erg.  De animatoren houden hier rekening mee.  Je 
ontspant je én je oefent Nederlands op een leuke 
manier.

Eenmaal de jongeren wat ouder worden, 
organiseren ze zelf een activiteit en nemen ze 
verantwoordelijkheid op.  Zo steken ze al eens 
samen een show in elkaar, of geven de oudere 
kinderen een activiteit aan de jongere kinderen.  
Zo leren ze ook in groep samenwerken.  Al die 
vaardigheden kunnen ze heel hun leven gebruiken.

Chiro is voor alle kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar

Spel, plezier en beweging zijn het belangrijkste!

WAAROM NAAR DE CHIRO GAAN?



Elke leeftijd is anders.  Daarom spelen we in de Chiro in groep 
met kinderen en jongeren van dezelfde leeftijd.  In sommige 
groepen spelen de jongens en meisjes samen, in andere 
spelen jongens en meisjes apart.

➔ We doen kringspelletjes, spelen verstoppertje, bouwen een 
kasteel met trollen en kabouters, zingen leuke liedjes, enz.

VAN 6 TOT 8 JAAR

➔ We voetballen of spelen astronaut.  We lachen en 
springen, maken knutselwerkjes of gaan op uitstap, enz.

VAN 8  TOT 10 JAAR

➔ We spelen baseball en andere actieve activiteiten.  We bouwen 
kampen in het bos, spelen met klei en verkleden ons, enz.

VAN 10  TOT 12 JAAR

➔ We doen pleinspelen en vervelen ons nooit.  Tussendoor praten we 
over onze favoriete hobby, of over wat er op school gebeurd is, enz.

VAN 12  TOT 14 JAAR

➔ We doen een fietstocht of spelen toneel.  We houden een 
fotozoektocht in de stad, of organiseren een volleybalcompetitie, enz.

VAN 14  TOT 16 JAAR

➔ We spelen een groot stadsspel of doen een quiz.  We leren zelf verantwoordelijk-
heid op te nemen voor jongere kinderen.  We organiseren zelf een activiteit.

VAN 16  TOT 18 JAAR

➔ Dit is de leeftijd waarop jongeren zelf  leiding worden.  
Een grote verantwoordelijkheid, maar je leert heel wat bij!

+ 18  JAAR

Chiro
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De leiding organiseert activiteiten voor de kinderen.  Daarnaast organiseren ze 
elke zomer een kamp.  Het zijn vrijwilligers.  Hun motivatie is met kinderen toffe 
activiteiten doen.

Veel leiding volgt een animatorcursus.  Daar leren ze leiding te geven aan kinderen, 
ze maken kennis met de verschillende soorten spelen, veiligheid, EHBO, enz.



Je betaalt ongeveer € 25 voor een heel 
jaar.  Het inschrijvingsgeld is bij elke groep 
anders.  Je vraagt best aan de leiding van de 
groep wat het kost.
Met het inschrijvingsgeld koopt de groep 
spelmateriaal en organiseren ze activiteiten.  Ze 
betalen er ook de verzekering mee.  Elk kind is 
verzekerd tijdens de activiteiten, op weg naar de Chiro 
en op weg naar huis.

Heel wat diensten betalen een stuk van je inschrijving 
terug.  Informeer daarom eens bij je ziekenfonds, 
OCMW, jeugddienst, enz.

Voor een kamp betaal je ongeveer € 10 per dag.  
Hiermee betalen ze de locatie, de activiteiten en het 
eten.  Vertel het aan de animatoren als je kind iets niet 
mag eten.  Ze houden daar dan rekening mee.

Als je het inschrijvingsgeld of het kamp moeilijk kunt 
betalen, laat dat dan weten aan de leiding.  Ze zoeken 
samen met jou naar een oplossing.

Wat kost de Chiro?



Chirokleren
Er zijn speelkleren van de 
Chiro.  Die kleren mogen vuil 
worden en ze gaan niet snel 
kapot.  Groepen bepalen zelf 
of ze de Chirokleren dragen of 
niet.

OVERAL IN BRUSSEL EN VLAANDEREN vind je Chirogroepen.

Je kunt een Chirogroep in je buurt zoeken via chiro.be/indebuurt.

Contacteer de groep om eens langs te gaan, je kind in te schrijven, 
of meer te weten te komen over de Chirogroep.

een chirogroep in je buurt?



OOK OP DE ONDERSTAANDE ADRESSEN KUN JE ALTIJD MEER 
INFORMATIE VERKRIJGEN: 
NATIONAAL SECRETARIAAT 
Chirojeugd-Vlaanderen vzw 

Kipdorp 30, 2000 Antwerpen 

tel. 03-231 07 95  | info@chiro.be  

www.chiro.be 

elke werkdag van 9 tot 17 uur 

REGIONALE SECRETARIATEN 

Antwerpen 

Kipdorp 30, 2000 Antwerpen 

tel. 03-231 07 95 | RegioANT@chiro.be 

elke werkdag van 10 tot 17.15 uur 

Vlaams-Brabant 

Kolenmarkt 85, 1000 Brussel 

tel. 02-505 00 80 | RegioBRA@chiro.be 

elke werkdag van 11 tot 18 uur

Limburg 

Vaartstraat 14, 3500 Hasselt 

tel. 011-21 22 56 | RegioLIM@chiro.be 

elke werkdag van 11 tot 18 uur

Oost-Vlaanderen 

Hoefslagstraatje 1, 9000 Gent 

tel. 09-225 52 80 | RegioOVL@chiro.be 

elke werkdag van 11 tot 18 uur

West-Vlaanderen 

Delaerestraat 16, 8800 Roeselare 

tel. 051-20 25 20 | RegioWVL@chiro.be 

www.chirowvl.be 

elke werkdag van 11 tot 18 uur
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