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‘DE CHIRO’ als je ’t ons vraagt??? 
 

De waarden staan voorop voor elke Chiro: elkaar graag zien, 

rechtvaardigheid en innerlijkheid. Ook onze Chiro streeft deze na.  

Wij willen op zondagen en bivakken voor een plaats zorgen waar je…  

❖ Jezelf mag en kan zijn.  

❖ Je thuis voelt, tussen al je vrienden en vriendinnen.  

❖ Jezelf durft uit te dagen.  

❖ Goed vuil kan worden, ongestoord kan spelen en ravotten!  

 
 
 

Onze leidingsploeg is er klaar voor, jij ook? 

 

 

https://chiro.be/spiegeltekst-graag-zien
https://chiro.be/spiegeltekst-rechtvaardigheid
https://chiro.be/spiegeltekst-innerlijkheid


 

 

Werkjaar 2019-2020 
 

Als Chiro zijn wij heel trots dat wij doorheen het jaar zo veel leden mogen 

verwelkomen. Om de kwaliteit van onze Chiro te blijven garanderen, 

moeten we natuurlijk ook maatregelen treffen voor dit hoge ledenaantal. 

We kozen er daarom opnieuw voor om een ledenstop door te voeren in 

bepaalde groepen.  

Concreet houdt dit in dat er bij de Speelclub (2011-2010),  

Rakwi’s (2009-2008), Tito’s (2007-2006) en Keti’s (2005-2004) geen 

nieuwe leden aanvaard worden. Dit geldt ook voor het tweede jaar Ribbels 

(2012). Veiligheid staat voorop, zo kunnen we onze Chiro draaiende 

houden: zowel voor leiding als leden is het werken met kleine groepen 

fijner.  

Eerste jaar Ribbels (2013), nieuwelingen voor onze jongste groep, mogen 

zich wel inschrijven. Dit geldt ook voor nieuwe Aspi’s (2003-2002).  

 

Broers en zussen van leden die reeds ingeschreven waren of zich dit 

werkjaar inschrijven, zijn nog steeds welkom. Hierbij maakt het niet uit 

onder welke afdeling ze vallen.  

 

 

 

  

 

 

 

Meer info over hoe je kan inschrijven, vind je achteraan. 

 

Opgelet: dit zijn tijdelijke maatregelen!  

Deze kunnen en zullen bijgestuurd worden wanneer het ons verantwoord 

lijkt om dit te doen.  

Hopelijk hebben jullie begrip voor deze beslissingen en staan jullie net als 

ons te springen om er weer in te vliegen!  

 

 

 



 

Onze afdelingen    Waar komen onze Albatrossers terecht? 
 

Dit jaar kozen we ervoor om geen afdeling te splitsen,  

we zullen dit Chirojaar dus starten met 6 afdelingen. 

 
Ribbel  (2013-2012) 
Onze allerjongste leden zijn welkom bij de 

ribbels! Deze speelvogels fantaseren erop 

los in een wereld vol piraten, prinsessen, 

heksen, trollen, tovenaars… Samen met hun 

leiding spelen ze hele zondagnamiddagen, 

energie hebben ze op overschot! 

 

 

 

Speelclub (2011-2010) 
Het liefst van al maken deze rakkers zich eens 

goed vuil. Bosspelen, waterspelletjes… In een 

wereld vol fantasie speelt deze afdeling de hele 

namiddag lang.  

 

 

 

Rakwi (2009-2008) 
Zich te pletter ravotten en de ziel uit het lijf 

lopen tijdens een spannend bosspel, de 

leiding plagen of een vieze mop vertellen… 

Typisch Rakwi’s! 

 

 

  

 

 



 

Tito (2007-2006) 
Tito’s maken al eens een 

daguitstap met de trein of fiets 

voor stadsspel, houden van ruige 

spelen… Nadenkend over een 

tactiek om spelen te winnen, 

amuseren ze zich… ‘Vollen bak!’  

 

Keti (2005-2004)  
Wat betekent het om een keti te zijn? Op 

driedaagse gaan, een sjorring bouwen, eigen 

tenten opzetten… Amusement gegarandeerd! 

 

 

Aspi (2003-2002) 
De oudsten wisselen hevige spelen af met 

een gezellige babbel. Ze proeven ook af en 

toe van het leidingsleven. Karting, 

kayakken, touwenparcours… Ze beleven een 

onvergeetelijke driedaagse. Een fuif 

organiseren, zich volledig geven… De Aspi’s 

gaan ervoor!  

 

 

 



 

Jaarthema: Grenzeloos chiro 

 

We eten taco’s, onze kleren zijn ‘made in China’, we slapen in Zweedse 

bedden en we chatten met mensen aan de andere kant van de wereld.  

 

Ja, we zijn wereldburgers. We horen of lezen verhalen over mensen aan 

de andere kant van de wereld, maar we weten niet altijd wie ze echt zijn. 

Met ‘Grenzeloos Chiro’ willen we buiten onze eigen Chirogrenzen gaan en 

andere jeugdbewegingen ontmoeten over de landgrenzen. 

 

 

In spel kunnen we elkaar vinden: iedereen speelt. Overal zijn er 

jeugdbewegingen met dezelfde doelen bezig: kinderen en jongeren laten 

organiseren, leren, ervaren en spelen.  

 

 

 

 

Achteraan in dit boekje vind je ons 

nieuwe jaarthemalied!  

Oefen het alvast! 

 

 



 

 

In dit jaarthema willen we focussen op drie pijlers… 

 

1.  Goeiedag, Bonjour, Buenas Dias 
Door anderen te ontmoeten, kan je veel leren. Zo kunnen we veel leren 

van organisaties in het buitenland. 

 

2.  Samen sterk! 
We wonen allemaal op dezelfde wereldbol. Onze stem klinkt luider als we 

die met velen tegelijk laten horen. Dit willen we niet alleen doen voor de 

kinderen en jongeren die in ons land wonen, maar voor alle kinderen 

wereldwijd. Dat doen we vanuit ons gevoel voor rechtvaardigheid. 
 

3.  Chiro, dat is wat ons bindt! 
Van noord naar oost en van zuid naar west: we zijn jong, zitten in de 

jeugdbeweging, spelen als gekken, gaan op kamp en bouwen aan 

kampvuren die overal evenveel warmte verspreiden. Via die gelijkenissen 

willen we werken aan verbondenheid. 

 

 

 

 



 

B – Z – Ondergoed …  Bijzonder Goed!  
 

We nemen dit jaar afscheid van 5 fantastische leid(st)ers! Jacob, Jolien, 

Tillo, Altaseb en Greg sluiten hun Chiro-hoofdstuk af, na vele mooie jaren!  

 

 

 

Afscheid nemen van deze kanjers, betekent ook dat we een aantal 

nieuwelingen mogen verwelkomen in onze leidingsploeg. 

Lola, Tine, Geneviève, Jolien, Ian en Ferre: “Wij zijn blij dat jullie in ons 

team zitten!”  

 

 

 



 

De grote vraag…  Wie wordt onze leiding?  
 

Ribbels 
Ferre Van den Broeck 

Nieuwstraat 53 
1570 Galmaarden 

0495 34 89 25 

ferre@chiroalbatros.be 

Amber Boué 

Cardoenlaan 1 

1570 Galmaarden 

0479 58 41 45 

amber@chiroalbatros.be 

Hélène Notredame 

Langestraat 4 

1570 Galmaarden 

0476 52 60 29 

helene@chiroalbatros.be 

Juno Van Geyte 

Gobzakstraat 14 

1570 Galmaarden 

0472 60 05 23 

juno@chiroalbatros.be 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:juno@chiroalbatros.be


 

Speelclub 
Tine Verduyn 

Sint-Leonardus 18 

1570 Tollembeek 

0494 11 30 82 

tine@chiroalbatros.be 

Lola Demol 

Kramerijk 9 

1570 Tollembeek 

0468 17 89 56 

lola@chiroalbatros.be 

Arthuur Dijkstra 

Roen 34 

1570 Galmaarden 

0491 17 70 26 

arthuur@chiroalbatros.be 

Sander Thibau 
Geraardsbergsestraat 99 
1570 Galmaarden 
0483 42 35 40 
sander@chiroalbatros.be  

  

 

 



 

Rakwi  
Jolien De Meyer  

Rodestraat 36 

1570 Galmaarden 

0470 54 68 04 

jolien@chiroalbatros.be 

Geneviève Vaillemans 

Rue de la Sylle 15 

7830 Hellebecq 

0496 35 88 26 

geneviève@chiroalbatros.be 
Maarten Driessens 

Herhout 28 

1570 Tollembeek 

0499 19 62 53 

maarten@chiroalbatros.be 

Dante Delanote 

Kramerijkstraat 3 

1570 Tollembeek 

0495 87 94 84 

dante@chiroalbatros.be 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

Tito 
Ian Felix  

Marktplein 9 

1570 Galmaarden 

0472 77 39 13 

ian@chiroalbatros.be 

Tijl Pauwels 

Imbeekstraat 75 

1540 Herne 

0474 32 32 03 
tijl@chiroalbatros.be 

Febe De Henau 

Muylebeekstraat 83 

1570 Tollembeek 

0491 40 26 58 

febe@chiroalbatros.be 

Senne Letouche 

Bergstraat 6 

1570 Galmaarden 

0474 59 51 52 

senne@chiroalbatros.be 

 

  

 

 

mailto:senne@chiroalbatros.be


 

Keti 
Nel De Wilde 

Plaatsstraat 25 

1570 Tollembeek 

0474 49 21 73 

nel@chiroalbatros.be  

Emma Delanote 

Kramerijkstraat 3 

1570 Tollembeek 

0495 42 44 61 

emma@chiroalbatros.be 

Wouter Driessens 

Herhout 28 

1570 Tollembeek 

0499 47 01 67 

wouter@chiroalbatros.be 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

mailto:wouter@chiroalbatros.be


 

Aspi 
Wannes Driessens 

Herhout 28 

1570 Tollembeek 

0494 66 33 67 

wannes@chiroalbatros.be  

Robbe Ricour 

Kamstraat 7 

1547 Bever 

0472 09 83 81 

robbe@chiroalbatros.be 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:robbe@chiroalbatros.be


 

“Groepsleiding  Onze zonnetjes in huis… 
Deze vier enthousiastelingen zijn steeds bereikbaar voor praktische 

vragen in verband met onze Chirowerking. Via onderstaande gegevens 

kan je hen contacteren.  

 

 

 



 

VB’s (volwassen begeleiding)  
 
Sandra en Bart zijn niet alleen vertrouwensfiguren voor de leidingsploeg, 

ook ouders kunnen bij hen terecht. 

Deze volwassen begeleiding is steeds op de hoogte van wat er reilt en 

zeilt binnen onze Chirowerking.  

Aarzel dus niet om hen aan te spreken op zondag of contacteer hen via 

onderstaande gegevens. 

 

 

Bart Van Hecke 
Rue d’en Haut 76B 

0473 62 72 43 

bart@chiroalbatros.be 

Sandra Derycke 
Rue d’en Haut 76B 

0474 84 15 74 

sandra@chiroalbatros.be 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Praktische info 
 

Voor wie zijn rakkers al langer op zondagnamiddag aan de 

poort komt afzetten, bevat deze info weinig nieuws.  

Voor diegenen die nog niet zo goed vertrouwd zijn met de gang 

van zaken, lijsten we nog een aantal praktische puntjes op 

waarvan je maar beter op de hoogte bent bij het begin van een 

prachtig nieuw Chirojaar. 

 

✓ Na twee uur intensief spelen, bieden we 

onze leden een vieruurtje aan (koek en 

drankje). Dit zit voor een volledig jaar in het 

inschrijvingsgeld inbegrepen.  
 
 

 

 

✓ We verzamelen vanaf 13u45 ACHTER DE POORT op het plein 

aan onze lokalen. Voor 13u45 is er geen toezicht door de 

leiding. Wie zijn kinderen toch vroeger wilt afzetten, zorgt 

zelf nog even voor opvang. De werking begint STIPT om 

14u: wie te laat komt, zal stevige armspiertjes kweken!  

Om 17u sluiten we af met een slotmoment in de kring. 

Nadien mogen de leden naar hun ouders toe. Wegens de  

drukte op de parking vragen we jullie om je kinderen  

opnieuw af te halen ACHTER DE POORT op het  

speelplein naast onze lokalen. 

 

 

✓ We komen elke zondagnamiddag in uniform. Als we ons dan 

vuil maken, maakt het niet uit!  
 

  

 

 



 

✓ Laat GSM ’s, IPods, juwelen, horloges… Kortom, dure 

voorwerpen veilig thuis. Deze heb je niet nodig op de Chiro. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan, diefstal of 

verlies van dergelijke voorwerpen.  

 

✓ Aansluitend bij het vorige puntje vragen wij om alle kledij en 

schoenen waarmee uw kind(eren) naar de Chiro komen, te 

voorzien van naam. 

Wanneer leden op zondag naar hun afdelingslokaal 

trekken, doen zij hun schoenen uit. Het is dus zeer handig 

dat u ook de schoenen van uw kind merkt.  

Bij het spelen ontdoen de leden zich ook snel van jas, trui… 

Wanneer ze blijven rondslingeren na de Chiro en ze 

gemerkt zijn, bezorgen we ze gemakkelijk terug bij de 

eigenaar. Alvast bedankt!  

 

  

 

 



 

Inschrijven? 
Inschrijven kan je via de site van Chiro Albatros. Klik op <Praktisch (voor 

de ouders)>, daarna op <Uw kind inschrijven>. Je vindt er meer info over 

het inschrijven en onderaan kan u klikken op een link die u meteen naar 

het inschrijvingsformulier verwijst. Via deze link kom je er ook terecht: 

https://www.chiroalbatros.be/praktisch/inschrijven 

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt €35. Vieruurtjes, activiteiten zoals het 

schaatsen en zwemmen, gewestdagen, verzekering… zit in dit bedrag 

inbegrepen.  

Stort je dit bedrag op het rekeningnummer BE 11 7341 8016 2048 

(BIC KREDBEBB) met de vermelding  

‘Inschrijving voornaam + achternaam - afdeling (geboortejaar eerstejaars 

lid - geboortejaar tweedejaars lid)’, dan is jouw rakker een héél jaar 

welkom op onze activiteiten!  

Let op! Pas wanneer je zowel het inschrijvingsformulier invult als de 

betaling correct uitvoert, is je kind effectief ingeschreven.  

 

Je kan je kind inschrijven tot maandag 21 oktober. Na deze datum is 

inschrijven niet meer mogelijk.  

 

 

Heel wat diensten betalen (een stuk van) je inschrijving 

terug. Informeer eens bij je ziekenfonds, het OCMW, de 

jeugddienst, enz.  

 

 

 

 

www.chiroalbatros.be 
Hier vinden jullie niet enkel informatie over het 

inschrijven, ook over onze Chiro, Chirojeugd Vlaanderen, de afdelingen, 

de leiding, de groepsleiding, VB’s… Voor info m.b.t. verzekeringen, 

bivakken, lokalen… kan je hier ook terecht.  

Elke uitgave van ‘DEN ALBATROS’ zal hierop verschijnen.  

Ben je dus de kalender uit het startboekje kwijt? Geen paniek! Op onze 

website staat een handig overzicht met alle belangrijke data voor het 

komende Chirojaar. 

 

 

https://www.chiroalbatros.be/praktisch/inschrijven
http://www.chiroalbatros.be/


 

Uniformen 
Je hebt maar één blik nodig om te weten: dat is Chiro!  

Je herkent ons aan onze Chirokleren. We zien er allemaal 

anders uit, maar toch is het duidelijk dat we samen horen.  

Bij het begin van een nieuw Chirojaar horen ook uniformen. Als 

Chiro verwachten wij immers dat onze leden in uniform naar 

onze activiteiten komen.  

 

 CHIRO-UNIFORM = 

✓ Chiro Albatros-pull 

✓ Chiro (Albatros) -T-shirt 

✓ beige Chiro-rok/-short 

 

Voor de aankoop van de gewone rode Chiro-T-shirts en de 

Chiro-rokken en -shorten sturen we je graag door naar ‘De 

Banier’. Je kan een Banier in de buurt opzoeken en daar naar 

hartenlust passen. Voor liefhebbers van online shoppen: je kan 

de uniformen ook online bestellen en aan huis laten leveren. 
 

 

 

 



 

Onze eigen prachtige Chiropull en T-shirt kan je uiteraard bij 

ons bestellen. Kindermaten (tot 11j.) van onze Chiropulls zijn 

te verkrijgen aan €20, voor volwassen modellen betaal je €25.  

Onze T-shirt kan je verkrijgen aan €10.  

Bestelling van deze prachtexemplaren kan via de site. Klik op 

<Praktisch (voor de ouders)>, daarna op <Chirokledij>. Via 

een handige link kom je vanzelf terecht bij het bestelformulier.  

Vul dit correct in en stort het bedrag. Pas wanneer wij dit 

hebben ontvangen is de bestelling geldig!  

Bestellen is mogelijk t.e.m. maandag 21 oktober. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 



 

Ik blijf in Chiro geloven…  
 

Omdat wij alvast heel erg uitkijken naar het komende Chirojaar, hebben we een 

paar van onze mooiste momentjes bij elkaar gezocht.  

Vorig jaar was er eentje om nooit te vergeten, met het lentebivak in Arendonk 

voor Ribbels, Speelclub en Rakwi… en in Bornem voor Tito, Keti en Aspi. En dan 

moest het bivak in Han-sur-Lesse nog komen!  

 

Een aantal van deze foto’s zullen bij onze leden zeker herinneringen naar boven 

brengen!  

Voor meer foto’s: www.chiroalbatros.be/fotos/ 
 

 

 



 

Kalender 
 
September 
ZO 22/09: Startdag van 9u tot 17u 

ZO 29/09: Chiro vanaf 14u 

 

Oktober 
ZO 06/10: Chiro vanaf 14u 

ZO 13/10: Chiro vanaf 14u 

VR 18/10: DVDJB 

ZO 20/10: Chiro vanaf 14u 

VR 25/10 t.e.m. ZO 27/10: LEIDINGSWEEKEND 

ZO 27/10: GEEN CHIRO (De leiding is dan op leidingsweekend.) 

 

November 
ZO 03/11: Chiro vanaf 14u 

ZA 09/11: SOEJOES (TI/KE/LEI) 

ZO 10/11: Chiro vanaf 14u (RI/SP/RA) 

ZO 17/11: Chiro vanaf 14u 

VR 22/11 & ZA 23/11: I ♡ SPAGHETTI 
ZO 24/11: GEEN CHIRO 

 

December 
ZO 01/12: Chiro vanaf 14u + Speciaal bezoek! 

ZO 08/12: Chiro vanaf 14u 

ZO 15/12: Chiro vanaf 14u 

ZO 22/12: GEEN CHIRO 

ZO 29/12: GEEN CHIRO 

 

 
Januari 
ZO 05/01: GEEN CHIRO 

ZO 12/01: GEEN CHIRO 

ZO 19/01: Chiro vanaf 14u (Aspileiding) 

ZO 26/01: SCHAATSEN 

 

 

 



 

Februari 
ZO 02/02: GEEN CHIRO 

ZO 09/02: Chiro vanaf 14u 

ZO 16/02: Chiro vanaf 14u 

VR 21/02 t.e.m. ZO 23/02: LEIDINGSWEEKEND 

ZO 23/02: GEEN CHIRO (De leiding is dan op leidingsweekend.) 

 

Maart 
ZO 01/03: Chiro vanaf 14u 

ZA 07/03: ONTBIJTEN RONDVRAGEN 

ZO 08/03: GEEN CHIRO 

ZO 15/03: GEEN CHIRO  

(Ontbijten rondbrengen) 

ZO 22/03: Chiro vanaf 14u 

ZO 29/03: Chiro vanaf 14u 

 

April 
 

ZA 04/04 t.e.m. WO 08/04: LENTEBIVAK 

ZO 12/04: GEEN CHIRO 

ZA 18/04: PAASSPECIAL  

       (18u.-20u. RI/SP/RA,  20u.-22u. TI/KE/AS) 

ZO 19/04: GEEN CHIRO 

ZO 26/04: Chiro vanaf 14u 

 

Mei 
ZO 03/05: Chiro vanaf 14u 

ZO 10/05: Chiro vanaf 14u 

ZO 17/05: GEEN CHIRO 

ZO 24/05: Chiro vanaf 14u (Aspileiding) 

ZO 31/05: GEEN CHIRO 

 

Juni 
 

ZO 07/06: GEEN CHIRO 

ZO 14/06: GEEN CHIRO 

ZO 21/06: ZWEMMEN/SPEELTUIN 

ZO 28/06: de allerlaatste keer Chiro vanaf 14u 

 

 



 

Lentebivak 
Van zaterdag 4 april t.e.m. woensdag 8 april beleven jullie de leukste dagen van 

de paasvakantie met Chiro Albatros! 

Dit jaar zullen de jongste groepen ravotten in *nog aan te kondigen*, terwijl de 

oudste leden naar *nog aan te kondigen* vertrekken. Net zoals andere jaren 

gaat ons lentebivak door in gesplitste groepen, dit omdat het erg moeilijk is om 

voor het aantal leden een gepast gebouw te vinden. Naar volgende jaren toe kan 

deze beslissing nog steeds bijgeschaafd worden, maar op dit moment leek het 

ons het de beste oplossing.  

In maart zal er een speciale editie van ‘DEN ALBATROS’ verschijnen, waarin alle 

info terug te vinden zal zijn over het ongetwijfeld fantastisch lentebivak! 

 

Zomerbivak 
Hieronder vinden jullie de data voor ons zomerbivak. 

Je zal ons in deze periode kunnen terugvinden in *nog aan te kondigen…* 

Spannend! 

 

13 juli 2020 

14 juli 2020 

18 juli 2020 

21 juli 2020 

 

28 juli 2020 

29 juli 2020 

Vrachtwagen laden 

Start voorpost  

RAKWI + TITO + KETI vertrekken met de bus 

BEZOEKDAG 

Start bivak voor RIBBEL & SPEELCLUB 

Terugkomst RIBBELS t.e.m. KETI 

Terugkomst ASPI’S & LEIDING 

 

De data van het bivak kunnen in de loop van werkjaar nog wijzigen.  

Wie kan mee?  
Elk lid dat op regelmatige basis op zondag en tijdens de Chiro-activiteiten aanwezig is, 

kan mee op bivak. Tijdens het Chirojaar proberen we een hechte band te creëren tussen 

onze leden om de groepssfeer zo te bevorderen. Elke afdeling groeit toe naar het 

hoogtepunt van het jaar: zomerbivak! 

Vandaar dat wij ervoor kozen om niet-leden niet mee te nemen op zowel lente-als 

zomerbivak. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

Komende activiteiten 
 

 
 

 

 

# D V D J B  
 

Schrijf het alvast in je agenda: op 18 oktober 2019 is het opnieuw ‘Dag 

van de Jeugdbeweging’! Op deze dag komen alle jeugdbewegingen 

gezamenlijk naar buiten in CHiro-uniform. Laat zien dan je met trots lid 

bent van de Chiro en trek zeker je uniform aan. 

Een onvergetelijke dag vol ruige spelen, liedjes en luide kreten, … Een niet 

te missen kans om op je school te laten zien in wat voor een geweldige 

jeugdbeweging jij zit! 

 

 

 
 
 

 



 

Over VZW CAT 
Sinds zijn oprichting in 1982 vond Chiro Albatros zijn vaste stek in ‘ONS 

CENTRUM’. Wanneer dit klooster in 2007 werd verkocht, stond onze Chiro 

voor een woelige periode zonder lokalen. 

 

 

 

 

 

 

 

VZW CAT werd opgericht met een ambitieus bouwproject als gevolg. 

Verschillende vrijwilligers bouwden mee aan de toekomst van Chiro 

Albatros. Dankzij hen zien onze lokalen eruit zoals ze nu zijn! 

 

Meer nog... 

 

VZW CAT is nog steeds actief. Ze houden zich bezig met alles wat onze 

lokalen aanbelangd: onderhoud, verhuur… Ze staan voor ons klaar en zijn 

stuk voor stuk mensen met een Chiro-hart van goud!  

 

Dankzij hen is er elke zondag Chiro in deze prachtige lokalen. We willen 

hen dan ook heel graag bedanken voor alles wat ze doen… Een DIKKE 

MERCI! 

 

 

 



 

Jaarthemalied:  
 

 

k’ Had laatst een gek idee 

De leiding deed ook mee 

We speelden zondag reisje rond de 

wereld 

Met Ribbels naar Japan 

Aspi’s naar Pakistan 

In Spanje speelden we Bertha 

enorma 

 

Een schipper nam ons mee 

Voer ons over zee 

We moesten geen centje betalen 

Aan de Chinese muur 

Sloeg ik een mal figuur 

Toen ik voetbalde met mijn handen 

 

En wie je bent dat maakt niet uit 

Waar je ook bent, roep heel luid 

Breek grenzen open en ga op 

avontuur 

Kijk over de muur, grenzeloos 

chiro 

De wereld staat open, wij zijn 

helemaal klaar 

We vliegen in een jaar vol, 

grenzeloos chiro 

 

Heel de aardbol rond,  

leren met open mond 

Helemaal verbaasd van wie 

tegenkwamen 

Anders en toch gelijk 

Verbreden we onze kijk 

Chiro beleven we allemaal samen 

 

 

 

 

 

 

En wie je bent, dat maakt niet uit 

Waar je ook bent, roep heel luid 

Breek grenzen open en ga op 

avontuur 

Kijk over de muur, grenzeloos 

chiro 

De wereld staat open, wij zijn 

helemaal klaar 

We vliegen in een jaar vol, 

grenzeloos chiro 

En wie je bent, dat maakt niet uit 

De grenzen openen voluit 

Pak je zak, trek eropuit 

 

Breek grenzen open en ga op 

avontuur 

Kijk over de muur, grenzeloos 

chiro 

De wereld staat open, wij zijn 

helemaal klaar 

We vliegen in een jaar vol, 

grenzeloos chiro. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


