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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. 

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

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

 

Dit jaar staan wij, Jana en Nils 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,
 

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.

http://www.chirowestrode.be/


Zondag 4 september 2022 Overgang 

Zondag 11 september 2022 Chiro

Zondag 18 september 2022  Chiro

Zondag 25 september 2022 Geen chiro: kermis Londerzeel 

Vrijdag 30 september 2022 After Beach Bar 

Zaterdag 1 oktober 2022 After Beach Bar 

Zondag 2 oktober 2022 Geen chiro: Ronde van Weistro 

Zondag 9 oktober 2022 Open chirodag 

Zondag 16 oktober 2022 Chiro 

Vrijdag 21 oktober 2022
Dag van de jeugdbeweging!! Doe je uniform aan om naar

school te gaan. 

Zondag 23 oktober 2022 Chiro

Zondag 30 oktober 2022 Geen Chiro: leidingsweekend 

Zondag 6 november 2022 Chiro

Vrijdag 11 november 2022 Helaasheid der Aspi's

Zondag 13 november 2022 Chiro

Zaterdag 19 november 2022 Christus koning (info volgt later) 

Zondag 20 november 2022 Chiro: christuskoning (info volgt later)

Zondag 27 november 2022 Chiro

Zondag 4 december 2022 Chiro

Zondag 13 december 2022 Chiro 

Zondag 20 december 2022 Chiro

Vrijdag 23 december 2022 Kerstfeestje (info volgt later) 

Zondag 26 maart 2023 Geen Chiro: leidingsweekend

Zondag 15 april 2023 Geen Chiro: Opbouw Beach party 

Vrijdag 21 april 2023 Beach Party

Zaterdag 22 april 2023  Retro TD 

Zondag 23 april 2023 Geen Chiro: Afbraak Beach party

19-29 juli 2023 Chirokamp

Kalender 2022-2023

->  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!

WUTTELS

SPEELCLUB

Phoebe De Neve
0477 05 18 43

phoebe.deneve1@gmail.com
 

Luca Cloots
0498 30 95 44

luca.cloots@hotmail.com
 

Nils Janssens
0470 64 75 27

nils.janssens@live.be
 

Mats De Donder
0473 53 57 93

mats.de.donder@hotmail.com

 

Ghislain Puttemans
0476 54 86 78

g.puttemans@hotmail.com
 

Amber Verholen
0471 47 89 39

amber.verholen2002@gmail.com
 

Tibe Torfs
0478 73 71 45

tibetorfs@gmail.com
 

Julie Van Hemelrijck
0471 86 78 50

julie.van.hemelrijck@hotmail.com



RAKWI'S

TITO's

Emily De Boeck
0473 53 40 25

deboeckemily@gmail.com
 

Jana Bertheloot
0478 87 51 40

jana.bertheloot@gmail.com
 

Gert Caluwaerts (Kalle)
0479 07 63 44

caluwaerts.gert123@gmail.com
 

Silke Vercauteren
0475 66 66 60

silke.verc@gmail.com
 

Preben De Beck
0497 76 90 53

prebendebeck1@outlook.be
 

Matthias Vercauteren
0478 02 83 58

vercauteren.matthias@gmail.com
 

mailto:Prebendebeck1@outlook.be


ASPI'S

KETI'S

Mich Vandenberghe
0493 49 54 90

michvandenberghe@gmail.com
 

Robbe Mertens
0475 71 69 50

robbe.mertens123@outlook.be
 

Laure Torfs
0471 24 65 22

lauretorfs@gmail.com

 

Britt Mertens
0471 91 44 15

mertens.britt@telenet.be
 

Sanne Van Campenhout 
0468 24 30 21

sannevancampenhout31@gmail.com
 
 

Marie Pinxten
0475 67 39 77

pinxtenmarie@gmail.com
 
 

Kobe Van Gompel
0468 28 40 56

kobe.vangompel@gmail.com

mailto:Mertens.britt@telenet.bf
mailto:sannevancampenhout31@gmail.com


Deze leiding zijn we kwijt…
 

Phil,
Een enthousiaste leider voor zoveel leden, 
chance dat jij na enkele jaren jouw weg terug had
gevonden na onze lange gebeden. 
Ik denk niet we op 1 hand kunnen tellen hoeveel leden
verliefd op je zijn, de chirojaren met jou waren zeer fijn!

PDJ, 
Chance dat we jou hebben gehad in onze EHBO tent,

gelukkig dat jij jouw bezighield met ons geld, zo fervent
Je zit nog steeds in ons warme chiro hart,

hopelijk maak je als dokter binnenkort een goede start!
 

Wakkes,
Hopelijk zien we jou nog terug elk weekend,
telkens zeer piekend.
Je was voor vele leden een vaderfiguur of bruur,
we gaan je missen elk uur!

 

Ayla,
Jij ben op de chiro echt opengebloeid,

we hopen dat je niet met je rode pen knoeit. 
Brieven en lieven zal anders zijn zonder jou,

  door jou stond geen enkel lid in de kou! 



Terug van een TOPkamp!

Het is weer gevlogen! We vertrokken met de bus, trein of fiets op weg naar onze boerderij
in Melreux. De oogstfeesten, marktdag, patattendag, trekker trek, … beleefden we
allemaal. Hiernaast dansten we ook op het feestje, gingen we op dagtocht of tweedaagse,
aten spaghetti zonder handen, zwommen in de beek, speelden in het bos... en nog zoveel
meer. Samengevat het was een beestig kamp om nooit te vergeten! 
Ook nog eens een dikke dankuwel aan alle mensen die zorgden voor het gesponsorde
eten. We kregen namelijk gratis cornflakes, fishsticks, chips, pasta, melk... Hierdoor
werden onze buikjes goed gevuld! 



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! 

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.

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.

 

Na deze vlaggengroet komt het openingslied. 

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.



Uniform bestaat uit:

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 SCHRIJVEN 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.

 

 

Chiro-uniform



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. 

BELANGRIJK: Als je graag mee wil op kamp is het noodzakelijk dat je doorheen het jaar 10
keer naar de chiro op zondag komt.

Voor elke afdeling is er een Whatsapp groep aangemaakt door de leiding. Hierin wordt
heel wat info ingedeeld dus indien je hier nog niet in zit, spreek zeker de leiding aan en
geef je telefoonnummer door. 

 Verschillende ouders zijn verenigd in het oudercomité en zetten zich vrijwillig in voor de
chiro. Ze ondersteunen de chiroleiding op materieel, financieel en raadgevend gebied.
Nieuwe enthousiaste ouders zijn steeds welkom, je kan hier altijd instappen. Geef een
seintje aan iemand van het oudercomité of aan de hoofdleiding. Meer info vind je op onze
website.

Solidarimeise vzw wil vluchtelingengezinnen, en kansarme gezinnen in het algemeen,
stimuleren om deel te nemen aan het maatschappelijk leven (jeugd, sport, cultuur,
onderwijs...). Om dat te bereiken wil Solidarimeise vzw met haar Solidariteitsfonds, waar
mogelijk, financiële barrières wegwerken. In de actuele fase (werkingsjaar ’22 - ’23) focust
het Solidariteitsfonds op de kinderen en de jongeren uit deze gezinnen. Het
Solidariteitsfonds wil voor hen de drempel verlagen om lid te worden van organisaties en
verenigingen of om deel te nemen aan georganiseerde vakantie- en schoolactiviteiten. Dit
gebeurt door een substantieel deel van de daaraan verbonden kosten te betoelagen.
Meer info vind je op: https://www.solidarimeise.be.



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.

 

http://www.chiro.be/




Helaba liefste Wuttels

Hopelijk hebben jullie al genoten van onze eerste zondagen samen, wij alleszins wel!
Voor sommigen was het een blij weerzien op de Chiro, voor andere was het warm
welkom.
Na de eerste zondag hadden we door hoe goed jullie jullie kunnen verkleden.
Hierdoor zijn wij op het idee gekomen om dit vaker te doen, maar niet zomaar
natuurlijk! Wij zouden graag een verjaardagskalender met foto’s in thema van elke
maand maken van jullie. Klinkt dat niet mega leuk? Elke maand mag je dus 1x verkleed
komen in een bepaald thema. De data hiervoor vinden jullie onderaan. Wij hopen
deze kalenders af te hebben tegen eind mei om ze dan te verkopen. Hiermee zullen
wij iets super tof doen op ons kamp.
Natuurlijk mag er aan dit bangelijk jaar geen WuttelWeekend ontbreken!
WANNEER denken jullie nu waarschijnlijk? Wel, hou 12-14 Mei 2023 alvast vrij!
Verdere info voor dit weekend zal nog volgen eens het weekend nadert. 
 

23 oktober Halloween

13 november Leger 

23 december Kerstmis (Kerstfeestje)

15 januari Drie koningen

12 februari Valentijn

12 maart  Een wortel

9 april Pasen

12-14 mei 
Meer details over dit thema volgen nog

(WuttelWeekend)

4 juni “Ik ga op reis en neem mee”

WUTTELS



Yohoww speelclub !

Er is weer een nieuw chirojaar van start gegaan en wij hebben er al super veel zin in! Nu
kunnen we weer elke zondag samen ravotten, ons vuil maken, op avontuur gaan, kampen
bouwen, knutselen, in het bos spelen, kikkers vinden ;) en nog zo veel meer! 

En dat is nog niet alles, want in juli gaan we natuurlijk weer samen voor tien dagen weg.
Dan slapen we allemaal in tenten en doen we de hele dag niets anders dan spelen :)

De afgelopen zondagen hebben jullie ons al wat beter kunnen leren kennen, maar vanaf
februari komt er nog een 4de supertoffe leidster bij: Julie! Dan zijn we compleet en
kunnen we ons samen nog harder amuseren!

Kusjes en knuffels, 

Tibe, Ghislain, Julie en Amber

Vind de leiding in het doolhof !

SPEELCLUB



Hey allerleukste rakwi’s, 
Het is weer zo ver. Een super chirojaar staat weer voor de deur. 
Een jaar waarin jullie…

Kampen zullen bouwen 
Avontuur gaan opzoeken
Leren ravotten in de modder
Leven voor 10 dagen in de Ardennen 
Een geweldige actie op poten gaan zetten  

Een jaar lang kunnen doen wat jullie willen. Als het mag van ons natuurlijk :)
Mega coole spelletjes spelen 
In jullie chiro-uniform jullie vuilmaken
Luiheid aan de kant zetten  
Yogales zullen krijgen. HIHIHIHI mopje 

Jarigen vieren zoals nog nooit eerder
Anderen helpen en leren samenwerken 
Nergens jullie zorgen over moeten maken  
Allerliefste leiding samen met jullie er het beste jaar van maakt 

 

Wij zijn alvast klaar voor een knallend jaar. 
Hopelijk jullie ook!! 

Emily, Kalle en Jana 

RAKWI'S



Whatup tito’s ❤ , 

Het chirojaar is reeds van start gegaan en ondertussen weten jullie
welke leiding jullie zal vergezellen dit jaar. De komende maanden
staan we met z’n drieën klaar om jullie een onvergetelijk jaar te
bezorgen!

Wij zullen samen de coolste dingen beleven, elke zondag weer iets
nieuws ! Bereid jullie maar voor op onder andere het titoweekend,
een dropping, een rechtendoortocht, maar ook spooktocht en een
vettige titodrink is voor jullie dit jaar van de partij!  —> Gelukkig zijn
jullie chirobroeken en rokken reeds bruin, anders stond hen nog iets
te wachten  (mopje he) 

Over kamp willen we nog niet te veel kwijt, maar we weten allemaal
dat jullie het chirokamp zeker niet willen missen! 

Wij kijken enorm uit naar het komende jaar en hopen er met jullie een
topjaar van te maken!❤ 

Kusjes en lekjes
Preben, Mattie en Silke

TITO's



JOWHOW

Tis weer zover, het nieuwe jaartje is gestart. Ketis Seg !! 
Dat zijn al wat meer privileges zoals leefweek, helpen op sommige
evenementen, een eigen pull ontwerpen,…  Maar ook nog steeds
heel veel leuke spellen, coole uitstappen en nog zo veel meer...

Natuurlijk mag als afsluiter het kamp niet vergeten worden met
een klein fietstochtje en een fantastische 2-daagse.

Wij kijken alvast kei hard uit naar dit jaar!

Groetjes van jullie liefste leiding
Sanne, Britt, Marie en Kobe

KETI'S



JOW DREIRIES 

Wij zijn alvast weer klaar voor een geweldig chirojaar. 
Er staat weer veel op het programma: christus koning, leefweek, beach
party, en natuurlijk kamp. Naast dit zullen we ons ook weer wagen aan de
gekste spelen.

Groetjes jullie mean bitches 
Robbi, Lau en Gina 

ASPI'S




