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De	hoofdleiding	schrijft	
	

	

Beste	ouder(s),	voogd,	Chiro-enthousiasteling	

Na	een	vlekkeloos	(behalve	misschien	op	de	kleren)	
kamp	is	het	nieuwe	Chirojaar	weer	gestart!	Weer	tijd	
voor	de	gekste	zondagen.	Want	geef	nu	toe,	wat	op	de	
Chiro	gebeurt,	gebeurt	niet	zomaar	overal	hé!	
Bovendien,	wat	kan	je	beter	doen	op	een	zondag	dan	
spelen	met	kinderen	uit	de	buurt,	op	avontuur	gaan,	
sporten,	vuil	worden,	op	survivaltocht	gaan,	enzovoort…?	
Bij	ons	kan	het	allemaal,	de	zotste	ideeën	worden	waar!	
Dit	komt	onder	andere	door	een	gemotiveerde	ploeg	vrijwilligers,	ook	wel	de	leiding	genoemd.	
Bijgestaan	door	het	oudercomité	en	nog	een	hele	hoop	andere	enthousiastelingen	zorgen	zij	voor:	
animatie	op	zondag,	10	dagen	kamp,	de	financiering	van	dit	alles,	administratie,…	kortom	ze	houden	
de	boel	draaiende	en	brengen	de	sfeer	erin!	We	zijn	met	elkaar	verbonden	door	één	
gemeenschappelijk	doel:	de	jeugd	van	Westrode	en	omgeving	een	fantastische,	onvergetelijke	
periode	te	geven!	Ouders	die	ooit	in	contact	kwamen	met	de	jeugdbeweging	kunnen	erover	
meespreken.	Chiro,	Scouts,	KLJ,…	ze	geven	allemaal	net	dat	extra	aan	je	leven.	

Als	hoofdleiding	zijn	wij	ervoor	om	een	vlot	contact	te	laten	verlopen	tussen	iedereen	en	waar	nodig	
zaken	in	goede	banen	te	leiden.	Bij	vragen/	opmerkingen/	ideeën/…	mag	u	steeds	leiding	of	
hoofdleiding	aanspreken,	contacteren.	De	gegevens	van	de	volledige	leidingsploeg	zijn	ook	terug	te	
vinden	op	onze	website	www.chirowestrode.be	

Wij	nodigen	dan	ook	graag	iedereen	uit	op	deze	Chiro	waar	kinderen,	jongeren	en	volwassenen	hen	
lekker	kunnen	uitleven	en	ook	zoveel	bijleren.		

Geniet	van	deze	bundel	vol	informatie	en	stel	gerust	vragen.		

Groetjes	

	

Ayla	buggenhout	(payla)	
0475	67	93	41	
Aylabuggenhout@hotmail.com	

Silke	Vercauteren	
0475	66	66	60	
Silke.verc@gmail.com	

	 	



Belangrijke	data	
	

 

zondag 6 september chiro 

zondag 13 september  chiro 

zondag 20 september geen chiro → After Beach 

zondag 27 september chiro  

zondag 4 oktober chiro 

zondag 11 oktober chiro 

zondag 18 oktober chiro 

zondag 25 oktober Geen chiro, tenzij anders vermeld 

zondag 1 november geen chiro → Allerheiligen 

zondag 8 november chiro 

zondag 15 november chiro 

zondag 22 november chiro 

zondag 29 november chiro 

zondag 6 december chiro → Sinterklaas 

zondag 13 december chiro 

vrijdag 18 december kerstfeestje 

zondag 27 december  geen chiro → Kerstvakantie 
 
 
> De volledige kalender kan je terugvinden op onze website en facebookpagina! 



De leiding is verdeeld!  
Wuttels 

Phil Vandenberghe 
0479 82 66 21 

Phil.vandenberge@student.kuleuven.be 

Mich Vandenberge 
0493 49 54 90 

Michvandenberghe@gmail.com 

Emily De Boeck 
0473 53 40 25 

Deboeckemily@gmail.com 

Silke Vercauteren 
0475 66 66 60 

silke.verc@gmail.com 

Kobe Van Gompel 
0468 28 40 56 

Kobe.vangompel@gmail.com
 

Ward Tratsaert 
0479 52 59 77 

Tratsaert.w@gmail.com 

Speelclub 
Matthias Vercauteren 
0478 02 83 58 
Vercauteren.matthias@gmail.com 
 
Julie Van Hemelrijck 
0471 86 78 50 
Julie.van.hemelrijck@hotmail.be 
 
Jana Bertheloot 
0478 87 51 40 
Jana.bertheloot@gmail.com 
 
Phoebe De Neve 
0477 05 18 43 
Phoebe.deneve@hotmail.com 
 
Nils Janssens 
0470 64 75 27 
Nils.janssens@live.be  



Rakwi’s 
Marie Pinxten 
0475 67 39 77 
pinxtenmarie@gmail.com 
 
Luca Cloots 
0498 30 95 44 
Luca.cloots@hotmail.com 
 
Tibe Torfs 
0478 73 71 45 
tibetorfs@gmail.com 
 
Robbe Mertens 
0475 71 69 50 
Robbe.mertens123@outlook.be 
 
Sanne Van Campenhout 
0468 24 30 21 
Sannevancampenhout31@gmail.com 

Tito’s	
Amber Verholen 

0471 47 89 39 
Amber.verholen2002@gmail.com 

 
Ghislain Puttemans 

0476 54 86 78 
g.puttemans@hotmail.com 

 
Ayla Buggenhout (Payla) 

0475 67 93 41 
aylabuggenhout@hotmail.com 

 
Gert Caluwaerts (Kalle/é) 

0479 07 63 44 
caluwaerts.gert123@gmail.com 



Keti’s 
Jurgen Vanophalvens (PDJ) 
0478 41 84 53 
Jurgen.Vanophalvens@telenet.be 
 
Laure Torfs 
047124 65 22 
lauretorfs@gmail.com 
 
Pierre De Canniere (DP) 
0471 75 53 00 
Pierredecanniere10@gmail.com 
 
Britt Mertens 
0471 91 44 15 
Mertens.britt@telenet.be  



Deze leid(st)ers zijn we kwijt… 
 
Jules, bekend in alle landen, nen echte keirel met groen 
handen. Al het gras werd door jou afgedaan, nu moet je ons 
verlaten voor uw nieuwe baan.  
Voor ons niet afgedaan, maar spijtig genoeg moeten we je 
nu laten gaan.  
Maar julleke, julleke, je blijft ons klein krapulleke   
Merci  
 
Lampie, je blijft nog steeds onze bol (betrokken oudleiding), 
voor jou is de maat nog niet vol. 
Je staat nog steeds geschilderd in onze lokalen, dat jij uit de 
Chiro gaat. vinden we balen. 
Nu kan jij van de scène verdwijnen, wij wachten op uwe 
kleine.  
Lampie, we zien u graag terug als kampi. 
Merci 
 
 
 
Timo, de koffie was lang niet te smaken, uiteindelijk na lang 
veel oefenen kon je hem als de beste maken. Leuven, 
Mons, Westrode of Kapelle, jou konden we altijd bellen.  
Timo, we wensen je veel succes in de verdere economie, 
hopelijk duurt het niet zo lang als jouw … Merci 
 
 
 
Lieve Kato   
4 jaar stond jij iedere zondag klaar om de leden een 
fantastische zondag te bezorgen maar nu is het tijd om een 
nieuw hoofdstuk te beginnen. We gaan je zotte verhalen, 
leuke spelletjes en aanstekelijke lach ontzettend missen! 
We wensen je heel veel succes en plezier toe bij chiro 
Evershem plus!  
Bedankt voor de mooie jaren, dikke kus de leiding 

 
 
Emmy, Immers gelukkige Emmy die altijd enthousiast is en 
met iedereen overeen komt. Wat balen dat we deze topper 
nu moeten missen.  
Gelukkige is de Chiro haar nog niet helemaal kwijt, Chiro 
eversheim plus kan nog een tijdje van haar 
leidingscapaciteiten genieten.  
Merci!   



Opening en sluiting 

Voor we met onze chiroactiviteiten beginnen is het opening. De meisjes staan met hun 
linkervoet naar voor, met de handen in de rug. De jongens staan met hun benen lichtjes 
gespreid, handen rugwaarts. Elke groep roept zijn kreet. Hierna gebeurt de vlaggengroet, deze 
is verschillend voor jongens en meisjes. 
Vlaggengroet meisjes Vlaggengroet jongens 
Hoofdleidster: Vaandels zwaaien open in 
frisse pracht. 
 
Iedereen: Trouw! 
 
Hoofdleidster: Fier heroud van een jong 
geslacht. 
 
Iedereen: Trouw gelijk onze tijd voor een 
nieuwe Christentijd. 
 
Hoofdleidster: Tot koningsdienst in blije 
daad. 
 
Iedereen: (Rechterhand omhoog)Paraat! 

Hoofdleider: Hijs de vlag voor een nieuwe 
dag. 
 
Iedereen: Trouw! 
 
Hoofdleider: Hoog in top, zonwaarts op. 
 
Iedereen: Trouw! 
 
Hoofdleider: Gods banier, uw wacht is hier. 
 
Iedereen: Trouw! (Rechterhand omhoog) 
Vast op ’t oog op uw bestaan, staan wij 
klaar voor Christus’ vaan. 
 
Hoofdleider: Tot Strijd 
 
Iedereen: Bereid! 
 

 
Na deze vlaggengroet komt er het openingslied. Na de chiro is het sluiting. Bij de sluiting 
komt alles weer aan bod maar dan met het sluitingslied als einde. 
 
Openingslied Sluitingslied 
Wij hijsen bij het gloren van de morgen, 
ons vlaggen als een biedend lied! 
Want heilig is 't geschenk van elke morgen 
dat God ons weer t' aanvaarden biedt. 
 
Draag door weer en wind ons vlagge 
teken van de heldentijd 
laat ze waaien, laat ze wuiven 
allen voor de grote strijd 
laat ze waaien, laat ze wuiven 
allen voor de grote strijd 

Daal nu bij het zinken van deze dag, 
daal in ons gemoed, gij trouwe vlag. 

Gij zijt zegen, troost en lach, 
daal in d' avondzon o vlag, 

 
Heer, wij bergen in ons hart uw vlag, 
zegen haar en ons uw jonge wacht. 

Goedenavond vlag en dag, 
Christus Koning, goedenacht. 

Goedenavond vlag en dag, 
Christus Koning, goedenacht. 

 
Vijf minuten voor de sluiting wordt er gefloten. Iedereen gaat staan zoals bij de opening. 
Iedereen krijgt de opdracht om nog even de Chiro op te ruimen. Als iedereen 2 papiertjes 
opraapt is het buiten meteen proper. Wanneer er weer gefloten wordt gaat iedereen terug in 
positie staan en begint de feitelijke sluiting. 
 
  



Chiro-uniform 
Het uniform bestaat uit: 

• T-shirt van Chiro Westrode: €15 bij de leiding te verkrijgen (betaling via 
overschrijving) 

• Short/rok: €33 tot €36 in de Banier te verkrijgen 
• Trui van Chiro Westrode: €25 bij de leiding te verkrijgen (betaling via overschrijving) 

 
Voor wie wil (niet verplicht) : hemd (in de Banier te verkrijgen) Trui of T-shirt van Chiro 
Nationaal mag natuurlijk ook gedragen worden, ook in de Banier te verkrijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERGEET JE NAAM NIET IN JE CHIROKLEREN TE PLAATSEN AUB! 
 

Tweedehandskledij 
Heb je thuis een oude t-shirt, pull of broek/rok liggen mag je die altijd naar de chiro brengen. 
Wij verkopen deze kledij dan tweedehands aan leden die daar geïnteresseerd in zijn. Moest 
je interesse hebben, spreek de leiding ervoor aan en dan kijken we of we nog iets hebben 
liggen in jouw maat. 
 
 
Check de site van de banier voor de winkels: www.debanier.be 
Achteraan in het boekje vindt u ook alle adressen van de Banierwinkels in de buurt. 
 

Praktisch 
Sinds dit jaar werken wij niet meer met drankkaarten. We zijn overgestapt naar een systeem 
waarbij er per semester €15 betaald wordt voor elk lid om voor dat semester frisdrank en 
wafels te betalen.  



Leid(st)er ik heb mij pijn gedaan! 
Het is een zinnetje dat wij als chiroleiding regelmatig te horen krijgen. Meestal zijn deze 
‘ongevallen’ zonder erge gevolgen, maar wat als er naar de dokter gegaan moet 
worden? Hoe zit het dan juist met de verzekering en dergelijke? Bij deze proberen wij 
u graag een antwoord te geven op al uw vragen en zo al heel wat misverstanden te 
vermijden voor in de toekomst. 
 
Wanneer we spreken over een ongeval hebben we het over een plotse gebeurtenis 
waarbij je lichamelijk gekwetst wordt, gebroken arm of been, brand-of snijwonden, 
gevolgen van voedselvergiftiging, insectenbeten (bijvoorbeeld van een teek of 
bij),…ed. Spijtig genoeg geldt de chiroverzekering niet voor o.a. ziekten of een ongeval 
tengevolge van overmatig alcoholgebruik, springstofgebruik. Ook niet als je 
bijvoorbeeld je lenzen verliest. 
 
Belangrijk om te weten is het feit dat, medische kosten die niet door de 
ziekteverzekering worden terugbetaald, door de chiroverzekering gedekt worden. De 
chiroverzekering geldt trouwens ook op de kortste weg van en naar de chirolokalen. In 
principe is de verzorging van een chiro-ongeval dus – (on)gelukkig- ‘volledig gratis’. ‘In 
principe’ zeggen we er wel bij. Er moet immers op een correcte manier gehandeld 
worden en dat is als volgt: 
 
Wanneer u met uw kind naar de dokter gaat en het ongeval is wel degelijk het gevolg 
van een chiro-activiteit, dan moet de dokter een ongevalsaangifte invullen. Van dit 
formulier hebben we een voorbeeld geplaatst in dit boekje. U kan dit steeds gebruiken 
in geval van een ongeval, maar u kan dit document ook vragen aan iemand van de 
leiding of terugvinden op de site www.chiro.be onder het topic ‘verzekeringen’.  
 
De ongevalsaangifte bestaat uit twee delen. De rechterhelft moet worden ingevuld 
door de behandelende arts, de linkerhelft door ouders & leiding. Vergeet ook zeker niet 
om hier 2 klevertjes van de mutualiteit aan toe te voegen. 
 
Het ingevulde exemplaar bezorgt u vervolgens samen met een kopie van het 
doktersvoorschrift zo snel mogelijk terug aan de hoofdleid(st)er. Deze zal alles verder 
aanvullen, ondertekenen en opsturen naar het Interdiocesaan Centrum in Hasselt. 
 



  



  



	 	



Wuttels	
 
Liefste Wuttelkes, 
 
Na heel lang wachten is het eindelijk weer zo ver, het nieuwe chirojaar gaat van start ! Voor 
sommige is dit misschien het allereerste jaar chiro, maar we beloven je dat dit een topjaar 
wordt :))  Het zal een jaar zijn vol plezier, spelletjes, knutselen en nog zoveel meer ! Bereidt 
jullie maar al voor op spelletjes zoals dikke bertha, vlaggenroof, een coole schattenjacht of 
misschien wel een groot detective spel... Ook ons lokaal schilderen en misschien wel eens 
koken zijn allemaal activiteiten die we gaan doen. Natuurlijk niet te vergeten is er ook nog in 
de zomer het chirokamp ! Een geweldig kamp waar vreugde en plezier centraal staan ! Jullie 
zien het, het wordt een fantastisch jaar ! Wij hebben er alvast super veel zin in, hopelijk jullie 
ook ?  
 
Groetjes van de leiding,  
Silke, Mich, Kobe, Phil, Wakkes en Emily   
 
PS: Kleuren jullie in afwachting deze tekening nog in ? :)) 

 
 
 
  



Speelclub	
 
Yow speelclubbers  

Het Chirojaar is weer begonnen en dat betekent dat wij klaar zijn om van 
elke chirozondag een fantastische dag te maken.  

We hebben de eerste zondag al gezien dat jullie weer een fantastische groep 
vol kapoentjes en wildebrassen zijn. Een groep boordevol energie! 

De eerste chirozondag leerden jullie jullie nieuwe leiding kennen. Hopelijk 
is iedereen blij met de leiding :)) 

Zoals elk jaar gaan we weer super leuke activiteiten doen zoals 
waterspelletjes, vuile dag, weekend, knutselen, massaspelen, kerstfeestje, 
kampen bouwen…. en als afsluiter een mega zalig fantastisch kamp. Naar 
waar we op kamp gaan is nog een verrassing. Wij kijken stiekem al uit naar 
het kamp maar eerst komen er nog vele zondagen vol plezier.  

Kusjes en lekjes 

Phoebe , Nils , Julie , Matthias en Jana 

                                            



Rakwi’s	
 
Heyyy RAKWIS !! 
 
Na het kamp hebben jullie de Chiro even moeten missen, maar eindelijk 
zijn we er weer !! Elke zondag ons 4 uur lang rot amuseren ;) Het zal een 
speciaal jaar worden met al die Corona maatregels maar dat houdt ons 
niet tegen om er een top jaar van te maken !  Wij hebben er alvast heel 
veel zin in om samen met jullie superleuke spelletjes te spelen, op 
weekend te gaan, om het kerstfeestje te vieren, ons vuil te maken, om 
kampen te bouwen, en zoveel meer !! 
Met als top afsluiter een geweldig kamp !!  
Hopelijk wordt het een onvergetelijk chirojaar! 
 
KUSJES EN LEKJES <3 
Luca, Robbe, Marie, Tibe & Sanne 
  



Tito’s	
 
Goeiendag allerzotste Toti’s! 
 
Dit jaar zal een bizar, spectaculair, onnozel, ontzettend-tof, cool jaar worden! Niet 
alleen omdat wij jullie leiding zijn (hehe), maar ook omdat we ontzettend leuke dingen 
gepland hebben! 
 
Je kan deze onderaan in het kruiswoordraadsel terugvinden! 
 

 
Kusjes en lekjes, 
 
Jullie favoriete leiding 
 
               Kalle, Amber, Ghislain & Ayla 
 
	spooktocht	dropping	chirokamp	halloweentocht	corona	chirozondagen	escaperoom	chirolief	titodrink	nachtspel	titogeheimen	kerstfeestje	honkbal	voetbal	pannenkoeken	vuurtje	mol	



Keti’s 

 
Hey Keti’s 
 
’t is weer zover een nieuw jaar. Tijd voor een nieuwe hoop toffe namiddagen en 
hoorde ik daar ergens leefweek vallen? 
 
Nu jullie de oudste zijn moet dat toch zeker lukken niet. Er is nog geen datum 
voorzien, maar wij kijken er nu al naar uit, hopelijk jullie ook, maar leefweek is niet 
het hele jaar lang. En in dat jaar is er nog vanalles anders te beleven. We denken al 
aan een lange fiesttocht een prachtig geverfd lokaal, eigen truien en nog veel meer. 
 
Groetjes 
 
Jullie leiding 
Laure, Britt, DP en PDJ  



 


