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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
leidingsploeg die elke zondag voor de leden klaarstaat. De leidingsploeg wordt bijgestaan door het
oudercomité en nog een hele hoop andere enthousiastelingen. Samen 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.
Dit jaar staan wij, Mich en Matthias als nieuwe hoofdleiding klaar voor al jullie vragen. Als
hoofdleiding zijn zij 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 in de zwiebel en op onze website www.chirowestrode.be.
Wij nodigen bij deze de jeugd van Westrode en omstreken uit om samen met ons te ravotten. Elk
kind vanaf 6 jaar (eerste leerjaar) is welkom bij ons! Ook ouders die een handje willen helpen zijn
steeds welkom.
Geniet van deze bundel vol informatie en stel gerust vragen.
Groetjes,
Matthias Vercauteren
0478 02 83 58
Vercauteren.matthias@gmail.com

Mich Vandenberge
0493 49 54 90
Michvandenberghe@gmail.com

Kalender 2021 – 2022
Zondag 4 september 2021

Overgang

Zondag 12 september 2021

Chiro

Vrijdag 17 september 2021

After beach bar

Zaterdag 18 september 2021

Tornooi fietsen op wielen + after beach bar

Zondag 19 september 2021

Geen Chiro: ronde van weistro + after beach bar

Zondag 26 september 2021

Geen Chiro: Kermis Londerzeel

Zondag 3 oktober 2021

Chiro

Zondag 10 oktober 2021

Open chirodag

Zondag 17 oktober 2021

Zondag 24 oktober 2021

Chiro
Dag van de jeugdbeweging!! Doe je uniform aan om naar school
te gaan.
Chiro

Zondag 31 oktober 2021

Geen Chiro: leidingsweekend

Vrijdag 5 november 2021

Helaasheid der aspi’s

Zondag 7 november 2021

Chiro: herfstvakantie

Zondag 14 november 2021

Chiro

Zaterdag 20 november 2021

Christus koning (info volgt later)

Zondag 21 november 2021

Chiro: christuskoning (info volgt later)

Zondag 28 november 2021

Chiro

Zondag 5 december 2021

Chiro

Zondag 12 december 2021

Chiro

Vrijdag 17 december 2021

Kerstfeestje voor wuttels tot en met tito’s (info volgt later)

Zondag 19 december 2021

Chiro

Zondag 26 december 2021

Geen Chiro: kerstfeestje voor aspi’s en leiding

Zondag 27 maart 2022

Geen Chiro: leidingsweekend

Zondag 17 april 2022

Geen Chiro: Opbouw Beach party

Vrijdag 22 april 2022

Beach party

Zaterdag 23 april 2022

Retro TD

Zondag 24 april 2022

Geen Chiro: Afbraak Beach party

18-28 juli 2022

Voorlopige data Chirokamp

Vrijdag 21 oktober 2021

→ De volledige kalender kan je terugvinden op onze website en facebookpagina.
→ Indien er veranderingen plaatsvinden in de kalender worden deze tijdig doorgegeven.

De leiding is verdeeld!

Jana Bertheloot
0478 87 51 40
Jana.bertheloot@gmail.com

WUTTELS (1ste – 2de leerjaar)

Julie Van Hemelrijck
0471 86 78 50
Julie.van.hemelrijck@hotmail.be

Robbe Mertens
0475 71 69 50
Robbe.mertens123@outlook.be

Laure Torfs
047124 65 22
lauretorfs@gmail.com

Matthias Vercauteren
0478 02 83 58
Vercauteren.matthias@gmail.com

Tibe Torfs
0478 73 71 45
tibetorfs@gmail.com
Gert Caluwaerts (Kalle/é)
0479 07 63 44
caluwaerts.gert123@gmail.com
Preben De Beck
049776 90 53

SPEELCLUB (3de – 4de leerjaar)
sp

Britt Mertens
0471 91 44 15
Mertens.britt@telenet.be
Marie Pinxten
0475 67 39 77
pinxtenmarie@gmail.com

Amber Verholen
0471 47 89 39
Amber.verholen2002@gmail.com
Sanne Van Campenhout
0468 24 30 21
Sannevancampenhout31@gmail.com
Silke Vercauteren
0475 66 66 60
silke.verc@gmail.com

Mich Vandenberge
0493 49 54 90
Michvandenberghe@gmail.com

RAKWI’S (5de – 6de leerjaar)
RAsp

Kobe Van Gompel
0468 28 40 56
Kobe.vangompel@gmail.com
Ghislain Puttemans
0476 54 86 78
g.puttemans@hotmail.com

TITO’S (1ste – 3de middelbaar)

Emily De Boeck
0473 53 40 25
Deboeckemily@gmail.com

Nils Janssens
0470 64 75 27
Nils.janssens@live.be

Phoebe De Neve
0477 05 18 43
Phoebe.deneve@hotmail.com

Jurgen Vanophalvens (PDJ)
0478 41 84 53
Jurgen.Vanophalvens@telenet.be

ASPI’S (4de – 6de middelbaar)
Ayla Buggenhout
0475 67 93 41
aylabuggenhout@hotmail.com

Ward Tratsaert (wakkes)
0479 52 59 77
Tratsaert.w@gmail.com

Luca Cloots
0498 30 95 44
Luca.cloots@hotmail.com

Phil Vandenberghe
0479 82 66 21
Phil.vandenberge@student.kuleuven.be

DE LEIDING

Deze leider zijn we kwijt…
Pierre, DP, Albert, de kleinste de Cannière, … Je was een leider naar ons
hart en waar naar op gekeken werd. Leden straffen kon je als de beste,
misschien omdat je vroeger genoeg ervaring hebt opgedaan ;)
Pierre, we gaan u missen man!

Terug van een TOPkamp!
Het is weer gevlogen! We vertrokken met de partybus
op weg naar ons feestterrein in Boullion. Ons 10daagse kamp was een werkelijk feest. We beleefden
Kerstmis, Sinterklaas, Pasen, … allemaal op nieuw.
Naast feesten en dansen gingen we op dagtocht, aten
spaghetti zonder handen, zwommen in de beek,
speelden in het bos, … en nog zoveel meer!
Samengevat het was een feest zoals er nog nooit een
is geweest :)

Opening en sluiting
Voor we met onze Chiro activiteiten beginnen is het opening. De meisjes staan met hun
linkervoet naar voor, met de handen achter de rug. De jongens staan met hun benen lichtjes
gespreid, met de handen achter de rug. Elke groep roept zijn kreet. Hierna gebeurt de
vlaggengroet, deze is verschillend voor jongens en meisjes.
Vlaggengroet meisjes
Hoofdleidster: Vaandels zwaaien open in
frisse pracht.

Vlaggengroet jongens
Hoofdleider: Hijs de vlag voor een nieuwe
dag.

Iedereen: Trouw!

Iedereen: Trouw!

Hoofdleidster: Fier heroud van een jong
geslacht.

Hoofdleider: Hoog in top, zonwaarts op.
Iedereen: Trouw!

Iedereen: Trouw gelijk onze tijd voor een
nieuwe Christentijd.
Hoofdleidster: Tot koningsdienst in blije
daad.

Hoofdleider: Gods banier, uw wacht is hier.
Iedereen: Trouw! (Rechterhand omhoog)
Vast op ’t oog op uw bestaan, staan wij
klaar voor Christus’ vaan.

Iedereen: (Rechterhand omhoog) Paraat!
Hoofdleider: Tot Strijd
Iedereen: Bereid!
Na deze vlaggengroet komt het openingslied.
Openingslied
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.

Sluitingslied
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,

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

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.

Op het einde van de Chiro zondag is het sluiting. Bij de sluiting komt alles weer aan bod
maar dan met het sluitingslied als einde.
Vijf minuten voor de sluiting wordt er gefloten. Iedereen loopt naar de opening en gaat staan
zoals bij de opening (in 1 lijn van groot naar klein). Voor we aan de sluiting beginnen krijgt
iedereen 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
Uniform bestaat uit:
(Interesse in een tweedehands uniform, spreek de leiding erover aan en dan kijken we
of we nog iets hebben liggen in jouw maat)
Verplicht
• T-shirt van Chiro Westrode: €15. Verkrijgbaar bij de leiding (Bestellen via onze
website)
• Short/rok: €33 tot €36 (prijs kan variëren). Verkrijgbaar in de Banier
• Trui van Chiro Westrode: €25. Verkrijgbaar bij de leiding (Bestellen via onze website)

Niet verplicht
• hemd (verkrijgbaar in de Banier)
• Trui of T-shirt van Chiro Nationaal mag natuurlijk ook gedragen worden. Verkrijgbaar
in de banier.

VERGEET JE NAAM NIET IN JE CHIROKLEREN TE PLAATSEN AUB!
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.

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

Praktisch
We werken met een systeem waarbij er 25€ betaald wordt voor elk lid om voor het hele jaar
frisdrank en wafels te kunnen verkrijgen. Dit bedrag zit al in het inschrijvingsgeld.

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. De chiroverzekering geldt niet voor o.a. ziekten of een ongeval ten gevolge
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.
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
Allerliefste wuttels,
Jullie geloven het nooit! Het nieuwe Chirojaar is weer van start gegaan. Wij hebben er al enorm veel
zin in! Jullie ook? Ja? Oké, dan maken we er samen het leukste Chirojaar ooit van!
Elke zondag zijn jullie welkom op de Chiro om samen met ons leuke spelletjes te spelen zoals potteke
stamp, kiekeboe, muurke shot, verstoppertje, tikkertje, …. Kortom: elke zondag lekker ravotten met
al je vriendjes en vriendinnetjes. We gaan ook nog op weekend en sluiten het jaar af met een
fantastisch kamp.
We hebben al gezien dat jullie een fantastische groep zijn vol kapoentjes en wildebrassen. Een groep
boordevol energie!
Maar wie zijn die leiders en leidsters toch? En wat gaan ze allemaal met jullie uitspoken? Dit jaar
bestaat jullie leiding uit 2 avontuurlijke jongens namelijk Matthias en Robbe, ook bestaat de leiding
uit 3 gekke meisjes namelijk Julie, Laure en Jana. Wij gaan er samen met jullie een super mega
fantastisch Chirojaar van maken.
Tot zondag! Julie, Matthias, Laure, Robbe en Jana

SPEELCLUB
SPEEEEEL-CLUB!!
Liefste speelclubbers,
Het chirojaar is weer gestart en jullie hebben kennis gemaakt met de nieuwe leiding. Ook in ons
groepje is er een nieuwe leider genaamd Preben. Hij kijkt er alvast naar uit om jullie kapoenen te
leren kennen.
Dit jaar gaan we heel veel leuke dingen doen zoaaalss: elke zondag spelen en ravotten, op weekend
gaan, ons goed vuil maken, kampen bouwen, knutselen, kringspelen, en zo veel meer..
MAAR in juli staat er ons een geweldig kamp te wachten, wij kijken er alvast naar uit hopelijk jullie
ook!
Kusjes Kalle, Tibe, Preben Marie & Britt

RAKWI’S
Allercoolste rakwi’s,
Het chirojaar is weer begonnen en dat betekent dus ook een nieuw jaar, met nieuwe leiding, vol met
mega coole nieuwe spelletjes !
Na een top kamp als afsluiter vorig jaar, zullen we jullie dit jaar dan ook zeker niet teleurstellen.
Bereidt jullie maar voor op zondagen vol plezier. Vuil worden, inbrekertje, dropping… We doen het
allemaal ! Ook zullen we een top rakwi weekend beleven op verplaatsing, maar meer vertellen we
hier nog niet over :)) Het zal een geweldig, spectaculair, ontzettend cool jaar worden, waar je niks
van wil missen !
Wij kijken er al enorm hard naar uit !
Kusjes en lekjes, Jullie TOP rakwi leiding Sanne, Amber, Silke, Ghislain & Kobe

TITO’S
Hey TITOTEAM
Wat hebben wij zin in het nieuwe chirojaar, hopelijk jullie ook? Er staan ons van alle grave, leuke,
grappige, verassende dingen te wachten zoals kerstfeestje, een weekendje weg, impulsieve
uitstappen (de kermis bijvoorbeeld ;))… en natuurlijk niet te vergeten: CHIROKAMP!!! Dit kan dus
overduidelijk alleen maar een knaljaar worden vooral omdat jullie gewoon simpelweg de allerleukste
leiding hebben ☺
Hieronder nog even een kruiswoordraadsel om te zien hoe goed jullie onze chiro kennen!
Kusjes jullie leiding
Mich, Jurgen, Phoebe, Nils, Emily

Horizontaal

Verticaal

6. Jaarthema van de chiro

1. Laatste kampplaats

8. Leukste team van de chiro

2. ...studeert geneeskunde

9. Standaard massaspel

3. Plaats van onze chiro

11. Mag niet in opening of sluiting

4. ...is het minst lang in de chiro

14. ...danst graag

5. Evenement met cadeautjes

15. Kan je eten bij de frisdrank

7. Onze afdelingskleur
10. ...heeft zwart haar
12. Eerste woord van het sluitingslied
13. ...heeft een broer in de chiro

ASPI’S
Liefste apsis,
We gaan er niet teveel woorden aan vuil maken, maar wij gaan EEN MEGA
BANGELIJK jaar tegemoet! Denk maar aan de volgende zaken:
➢ een bangelijke helaasheid fuif organiseren
➢ filmnamiddagje met heerlijke popcorn
➢ leefweek met ultracoole gekke activiteiten
➢ samen helpen op de beach party
➢ activiteiten om nooit meer te vergeten
➢ afsluiten doen we met een onvergetelijk kamp!
Kortom: wij verwachten jullie ELKE zondag zodat wij dit alles samen
kunnen doen!
MUCH LOVE <3

Jullie liefste leiding,
Phil, Wakkes, Luca en Ayla

