
EEN CHIROGRoep in jouw 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

Hallo, wij zijn Chiro

Ons lokaal bevindt zich 

Onze activiteiten vinden plaats 

 

Contact:

via mail:

of telefonisch:

De prijs om mee te doen is €
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Chiro is geen hobby  
zoals een andere.  
Je leert er bij,  
je leert er jezelf zijn.

In de chiro moet je 
niet de beste zijn,  

je moet gewoon ‘zijn’

In de Chiro  
leer je spelen, delen 

en samenwerken

Chiro,
waar je op tocht gaat en 
eindigt in een avontuur.
Waar je kampen bouwt en voetbal 
speelt, zoals de ‘echten’.
Waar je de kleintjes helpt,  
zoals de groten ooit voor jou deden.
Waar je een superheld of ridder wordt, 
maar daarna weer gewoon naar huis mag.
Waar je ruzie maakt, maar het 
nog veel harder goedmaakt.
Waar je lacht en herinneringen 
voor het leven maakt.
Waar je naar de sterren en planeten kijkt, 
en droomt over onmogelijke dingen.
Waar je plannen groots zijn, en 
je goesting nog groter.
Waar je er klaar voor bent,  
voor het avontuur van ‘jouw leven’.

Chiro
#Hierbeginthet

Heb je zin om mee 
te komen doen?
Dat kan! Kom ook in de Chiro, 
iedereen is er welkom!
Er is ook een Chirogroep 
in jouw buurt! 
Kijk snel naar de achterkant 
van deze folder, 
informeer eens 
bij de jeugddienst van jouw 
gemeente, 
surf naar onze website 
www.chiro.be/indebuurt 
of bel naar 03-231 07 95 
en vind de vriendenploeg 
van je leven! 
Als je ’t mij vraagt: Chiro!

WWW.CHIRO.BE


