
DE CHIRO IN WEETJES EN CIJFERS  
 
De grote Chiro 
 

� Chiro is de grootste jeugdbeweging in Vlaanderen met 961 lokale groepen waar 15 420 leiders en 
leidsters wekelijks activiteiten begeleiden voor 79 408 kinderen en jongeren. Dat zijn bijna 95 000 
kinderen en jongeren die wekelijks naar het Chiroheem trekken! 

 
� Het Chirolandschap bestaat uit 961 lokale groepen, overkoepeld door 72 gewesten die we samen 

brengen in 10 verbonden. Daarnaast werken nog 21 nationale commissies, redacties en diensten 
aan het uitbouwen van de Chirowerking. 

 
� Jaarlijks volgen meer dan 6000 jongeren vorming georganiseerd door Chirojeugd Vlaanderen. 

Vrijwilligers met veel ervaring begeleiden basisvorming en themacursussen om onze leiding te 
versterken in het engagement dat ze opnemen.  

 
� Naast de leiders en leidsters die elke week aan het Chiroheem klaarstaan, zijn er ook 1200 

vrijwilligers actief in gewesten, verbonden en nationale groepen. Zij zorgen ervoor dat leiding goed 
omkaderd en ondersteund worden. Ze maken publicaties, geven vorming, helpen groepen bij 
problemen, ontwikkelen visie, organiseren activiteiten voor leiding, …  

 
� Wist je dat 1 op 8 Vlamingen ooit in de Chiro zat? Veel Vlamingen dragen dan ook de Chiro een 

warm hart toe! 
 
 
Olé Pistolé dat zijn… 

� Meer dan 200 000 deelnemers 
� 75 km ontbijttafel 
� Minstens 400 000 pistolets 
� Meer dan 100 000 theebuiltjes 
� 2 ton eerlijke koffie 
� 16 000 liter melk 
� 20 000 liter chocomelk 
� 2 ton boter 
� 3500 kg beenham 
� 8000 kg kaas 
� 3000 kg aardbeienconfituur 
� Bijna 100 000 porties smeerkaas 
� 4000 potten choco 
� 1500 potten honing 
� 50 000 matinettes 
� 2 600 kg peperkoek 
� 161 000 potjes yoghurt 
� 19 000 kg appels 
� 121 000 eieren 
� 2700 muesli 



� 22 000 liter fruitsap 
� 200 000 suikerklontjes 
� 936 744 uitnodigingen 
� 300 000 ballonnen 
� 17 000 promoaffiches 

 
 
Weetjes uit de Chirogeschiedenis 
 

� De Chiro zag het levenslicht in 1934 toen Jos Cleymans de patronaten een nieuwe elan gaf.  
 
� In het jaar 1948 en in het jaar 1956 bracht de Chiro twee (propaganda)films uit: Jeugdstorm en 

Licht der bergen. Dit waren echte speelfilms die gedraaid werden in een bioscoop (en vooral ook in 
parochiezalen).  

 
� Pas in 1965 sloten de West-Vlaamse meisjes van de Kroonwacht zich aan bij Chirojeugd voor 

meisjes, waardoor dit de grootste meisjesbeweging van het land wordt.  
 

� In april 1958 gaan zo’n 2500 leiders, leidsters en aspiranten op bedevaart naar Lourdes. 
 

� Op 24 mei 1964 verzamelden meer dan 60.000 leden en leiding in het Antwerpse Bosuilstadion 
voor Top 64 ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum.  

 
� Op Krinkel 1995 wordt de nieuwe bewegingskledij voorgesteld. De blauwe overgooiers, gele 

blouses, donkerbruine shorts en lichtbruine hemden worden vervangen door beige shorts en rokjes, 
rode t-shirts en blauwe hemden en truien.   

 
� In de jaren 1960 en 1970 vinden de eerste gemengde activiteiten plaats in lokale groepen, met als 

favoriete: volleyballen en vooral volksdans. Vanaf het begin van de jaren ’80 kiezen meer en meer 
groepen voor een volledige gemengde werking.  

 
 


