
 
 

 
Beste ouders,  

1. Welkom 
 

Wij zijn heel blij dat uw zoon/dochter lid is van onze chiro. We gaan er een kei tof chirojaar van 
maken! 

2. Onze leidingsploeg 
 

Sloepi’s Sander Engelen  Merelbos 8    2260 Westerlo 0497 17 65 91 
Charlotte Arijs  Gooreinde 63   2260 Westerlo 0478 17 12 23 

   Laurens Aerts  Aspergevelden 25  2260 Westerlo 0479 02 87 09 
Speelclub  Pieter-Jan Claes  Merelbos 17   2260 Westerlo 0486 47 63 54 

Nena Helsen  Oude Zoerlebaan 111   2260 Westerlo 0470 57 23 77 
   Kevin Vanhulsel  Aspergevelden 29  2260 Westerlo 0493 51 63 47 
Rakwi’s  Maarten Verduyckt Gooreinde 32   2260 Westerlo  0470 63 86 29 

Floor Helsen  Renderstraat 80   2260 Westerlo 0470 34 23 48 
Jonathan Schellemans Begijnenland 22   2260 Westerlo 0468 24 35 85 

Tito’s   Niels Den Abt  Renderstraat 94   2260 Westerlo  0491 14 64 84 
   Bram Gielis  Vijfhuizenstraat 57  2260 Westerlo 0470 35 96 60 

Julie Eynhouts  Aspergevelden 24  2260 Westerlo 0478 49 59 30 
   Lien Aerts   Renderstraat 103  2260 Westerlo 0498 71 20 51 
Keti’s   Floor Janssens  Olenseweg 30   2260 Westerlo 0491 02 62 63 
   Jef Deniere   Zoerleberg 59   2260 Westerlo 0497 76 18 37 
Aspi’s  Marte Helsen  Renderstraat 80   2260 Westerlo 0472 42 67 26 
   Stijn Gielis   Vijfhuizenstraat 57  2260 Westerlo 0471 72 07 54 

    
Het is voor de leiding belangrijk te weten wanneer er veel kinderen afwezig zijn. Daarom is het 
nodig bij afwezigheid tijdig (voor zaterdagavond) te verwittigen bij iemand van de 
afdelingsleiding.  Gaat uw kind graag mee op bivak, dan verwachten wij dat hij/zij regelmatig 
naar de chiro komt, zo bekomen we ook een toffe sfeer in de afdelingen.  

3. Groepsleiding 
 

Julie Eynhouts en Stijn Gielis zijn onze hoofdleiding. Zij zijn degenen die binnen de 
leidingsploeg alles coördineren en organiseren. Zij zijn er niet alleen voor de leiding maar ook 
voor de leden en de ouders. 
 
Inez Engelen en Gust Voeten zijn onze volwassen begeleiders of afgekort onze VB’s. Zij 
ondersteunen onze leidingsploeg en steken een handje toe bij de administratieve zaken. Ze zijn 
het aanspreekpunt voor de ouders en zorgen ervoor dat alles draaiende blijft bij het hele 
chirogebeuren. 
 

         Sander Charlotte Laurens       Pieter-Jan Nena Kevin         Maarten Floor Jonathan 
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Samen vormen zij de groepsleiding van onze chiro. Hieronder hun gegevens: 
 
Julie Eynhouts Aspergevelden 24 2260 Westerlo 0478 49 59 30 
Stijn Gielis  Vijfhuizenstraat 57 2260 Westerlo 0471 72 07 54 
  
Inez Engelen  Burrekesveld 25  2260 Westerlo 0497 63 43 95 
Gust Voeten   Libellestraat 12  2260 Westerlo 0498 34 80 44 

4. Lidgeld, inschrijvingsdagen verzekering, vieruurtje  
 

Om de werkingskosten te dekken vragen we € 35 lidgeld per lid per jaar. Het lidgeld kan enkel 
betaald worden via overschrijving op onze Chirorekening BE03 7333 5509 3384 met 
vermelding van naam en afdeling. Ook dit chirojaar werken we met inschrijvingsdagen. Deze 
gaan door op zondag 22 september, 29 september en 6 oktober na de chiro, van 17u tot 
17u30. Hierbij komt u als ouder uw kind(eren) inschrijven voor dit chirojaar. Om te vermijden 
dat u meerdere keren moet aanschuiven, schrijft u al uw kinderen in bij de afdeling van uw 
oudste kind. Als uw kind(eren) niet is/zijn ingeschreven is/zijn uw kind(eren) niet 
aangesloten bij onze chiro en ook niet verzekerd. Bij het inschrijven van uw kind kan u 
vragen dat de leiding op huisbezoek komt. Ook als u meer info wilt over bepaalde zaken, kan u 
deze dan bevragen.  
 
Alle kinderen zijn verzekerd tijdens de chiroactiviteiten en op de kortste weg van en naar 
de chiro voor ongevallen, overlijden en invaliditeit. Bij elk ongeval is het noodzakelijk de leiding 
hiervan zo spoedig mogelijk te verwittigen. Als uw zoon/dochter een ongevalsaangifte meekrijgt, 
moet u deze binnen de 5 dagen terugbezorgen aan iemand van de groepsleiding. Materiële schade 
(bv. bril, fiets, smartphone) wordt nooit vergoed. Daarom vragen we ook geen gsm’s of 
smartphones mee te nemen. 
 
In het lidgeld is ook elke zondagnamiddag een vieruurtje (een koek of wafel en chocomelk of 
fruitsap) voorzien. Vandaar vragen we om geen koeken, wafels of ander snoep mee te geven.  

5. Uniform, trui en pasdagen 
 

Het uniform (verplicht vanaf rakwi’s = 5de leerjaar) bestaat uit het blauwe chirohemd en 
de short of rok. Naast het uniform hebben we ook ons eigen t-shirt en trui. Het kopen van een 
t-shirt of trui is geen verplichting. 
 
Op zondag 22 september, 29 september en 6 oktober organiseren we na de chironamiddag 
een pasmoment voor de bestelling van een t-shirt en trui. U betaalt via overschrijving op 
de Chirorekening BE03 7333 5509 3384 met vermelding van naam en afdeling. 
 
Voor het aankopen van een trui of t-shirt buiten deze momenten kan u terecht bij 

Fabienne Driezen  Aspergevelden 24  2260 Westerlo  0498 32 63 59 
 

Omdat wij nog enkele rokken, broeken en hemden in voorraad hebben, verkopen wij deze nog 
tijdens de pasdagen. Op = op. Vanaf dit jaar doen wij namelijk geen bestellingen meer van 
het uniform. U kan hiervoor terecht bij de chirowinkel De Banier, Bergstraat 34, Heist-op-den-
Berg. 

6. Begin- en einduur 
 

Uw zoon/dochter kan vanaf 13u15 op de chiro terecht. Vanaf dit uur is er altijd leiding aanwezig 
om uw kind op te vangen. De chiroactiviteiten starten om 13u30. We verwachten dat uw 
zoon/dochter tijdig aanwezig is. De chironamiddag eindigt om 17u.  



7. Bivak 
 

Het werkjaar werd afgesloten met een tof bivak in Lozen. Langs deze weg willen we iedereen 
bedanken die hieraan heeft meegewerkt, niet in het minst de mensen bij het laden en lossen van 
de camion. Foto’s zijn terug te vinden op onze Facebookpagina. Wij hebben nog heel wat 
verloren voorwerpen. Deze kan u komen bezichtigen tijdens de inschrijvingsdagen. Als u zelf 
nog voorwerpen of kledij van andere kinderen hebt kan u deze dan ook meebrengen. 
Het volgende bivak gaat door in Achel, van 1 t.e.m. 9 augustus 2020.  

8. Afscheid leiding 
 

Anse Claes, Brent Van den Eynde, Céline Alenteyns , Hannah Vielfont, Hannes De 
Voeght, Jef Lievens , Marie Lievens, Michiel Eynhouts, Niels Devisscher en Stef Van 
Aelst namen dit werkjaar afscheid van de chiro. We danken hen voor al wat ze voor onze chiro 
gedaan hebben, in de verschillende afdelingen en binnen de leidingsploeg. Jullie blijven een deel 
van De Keten! ♥ 

9. Nieuwe leiding 
 

We verwelkomen dit jaar ook 4 nieuwe leiding: Maarten Verduyckt, Niels Den Abt, Pieter-
Jan Claes en Sander Engelen vervoegen onze leidingsploeg. We wensen hen veel succes en 
zijn er van overtuigd dat zij dit zeer goed zullen doen!  

10. Website, Facebook en Instagram 
 

Op onze website http://www.chirodeketen.be vindt u meer informatie over onze chiro. Ook onze 
nieuwsbrieven zijn hierop terug te vinden. Onze website is volledig vernieuwd en geüpdatet. Om 
op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, kan u ons ook volgen op onze Facebookpagina 
http://www.facebook.com/Chiro.DeKeten en sinds kort zitten we ook op Instagram 
http://instagram.com/chirodeketen.  

11. Belangrijke data 
 

Zondag 22, 29 september en 6 oktober 2019 Pasdag trui en t-shirt en inschrijvingsdag 
Zondag 27 oktober 2019    GEEN chiro 
Zaterdag 9 november 2019    11.11.11-actie  
Zondag 29 december 2019    GEEN chiro 
Zondag 1 maart 2020     Eetdag (OC) 
Zaterdag 25 april 2020     Chirofuif Beer Factor VII (OC) 
Zondag 26 april 2020     GEEN chiro 
Zondag 14 juni 2020     Zoelse Feesten (GEEN chiro) 
1 t.e.m. 9 augustus 2020    Bivak Achel 
 
 

De chiro bedankt jullie voor jullie vertrouwen! 
 

Chirogroetjes, 
 

Leiding en VB’s 
 


