
 

Beste ouders,  

1. Welkom 
 

Wij zijn heel blij dat jouw zoon/dochter lid is van onze chiro. We gaan er samen een keitof 

chirojaar van maken! 

2. Onze leidingsploeg 
 

 

Sloepi’s Birte Van den Eynde  Zavelstraat 6  2260 Westerlo 0490 42 27 02 

   Femke Nollet   Peuzze-Jaanstraat 7 2260 Westerlo 0472 09 25 69 

   Marte Helsen   Renderstraat 80  2260 Westerlo 0472 42 67 26 

   Kevin Vanhulsel   Aspergevelden 29 2260 Westerlo 0493 51 63 47 

Speelclub  Janien Hoefkens   Patersbos 12   2260 Westerlo 0475 43 86 36 

   Klara De Voeght   Renderstraat 140 2260 Westerlo  0487 73 31 08 

   Kristof Schellemans  Begijnenland 22  2260 Westerlo  0468 24 49 74 

Rakwi’s  Juna Mariën    Gevaertlaan 123  2260 Westerlo 0491 11 21 40 

   Joren De Ceuster  Geneinde 10  2260 Westerlo 0472 74 89 65 

   Jonathan Schellemans  Begijnenland 22  2260 Westerlo  0468 24 35 85 

   Lien Aerts     Koning Leopoldlaan 9 2260 Westerlo 0498 71 20 51 

Tito’s   Manu De Leeuw   Patersbos 13   2260 Westerlo 0468 29 25 53 

   Michiel Vanhulsel  Aspergevelden 29 2260 Westerlo 0493 51 63 48 

   Vincent Vangenechten  Oude Zoerlebaan 103 2260 Westerlo 0468 22 46 11 

Keti’s   Robbe Van Aelst   Patersbos 7  2260 Westerlo  0497 71 58 60 

   Stien Helsen   Renderstraat 80  2260 Westerlo 0475 41 27 48 

Aspi’s  Lander Goris   Gooreinde 59  2260 Westerlo  0472 44 44 78 

   Julie Eynhouts   Aspergevelden 24 2260 Westerlo 0478 49 59 30 

    

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 jouw 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 
 

Floor Helsen en Marte Helsen nemen dit jaar de taak van hoofdleiding niet meer op. We willen 

hen enorm bedanken voor hun extra inzet het voorbije jaar! 

 

We verwelkomen dit jaar dan ook nieuwe hoofdleiding. Vincent Vangenechten zal naast 

Jonathan Schellemans deze taak op zich nemen. 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. 

             Birte Femke Marte Kevin       Janien Klara Kristof     Juna Joren Jonathan Lien 

Nieuwsbrief 
14 september 2021 
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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. 

 

Samen vormen zij de groepsleiding van onze chiro. Hieronder hun gegevens: 

 

Vincent Vangenechten Oude Zoerlebaan 103 2260 Westerlo 0468 22 46 11 
Jonathan Schellemans Begijnenland 22  2260 Westerlo 0468 24 35 85 

  
Inez Engelen   Burrekesveld 25  2260 Westerlo 0497 63 43 95 

Gust Voeten    Libellestraat 12  2260 Westerlo 0498 34 80 44 

4. Inschrijvingen, lidgeld, verzekeringen, vieruurtje  
 

De inschrijvingen verlopen net zoals vorig jaar via Stamhoofd https://chiro-de-

keten.stamhoofd.be/. Inschrijven kan vanaf zondag 19 september t.e.m. zondag 10 

oktober. Nieuwe leden vinden de handleiding in bijlage.  

 

Om de werkingskosten te dekken vragen we € 35 lidgeld per lid per jaar. Het lidgeld kan je 

betalen via de link die je ontvangt na inschrijving. Gelieve de betaling ook voor 10 oktober in 

orde te brengen. 

 

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 jouw zoon/dochter een ongevalsaangifte 

meekrijgt, moet je deze binnen de 5 dagen terugbezorgen aan Vincent Vangenechten. Materiële 

schade (bv. bril, fiets, smartphone) wordt nooit vergoed. Daarom vragen we ook geen gsm’s of 

smartphones mee te nemen. 

 

Als jouw kind(eren) niet is/zijn ingeschreven is/zijn hij/zij niet aangesloten bij onze 

chiro en ook niet verzekerd.  

 

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. 

Een drinkbus met water mag je wel meenemen.  

5. Uniform, trui en pasdagen 
 

Het uniform (verplicht vanaf rakwi’s = 5de leerjaar) bestaat uit het blauwe chirohemd en 

de chirobroek of chirorok. 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 19, 26 september en 3 oktober organiseren we na de chironamiddag een 

pasmoment voor de bestelling van een t-shirt en trui. Je betaalt via overschrijving op de 

chirorekening BE03 7333 5509 3384 met vermelding van naam en afdeling. Gelieve de betaling 

voor 10 oktober in orde te brengen. 

 

Indien je buiten deze momenten nog graag een t-shirt of trui bestelt kan je hiervoor terecht bij 

de afdelingsleiding.  

 

Je kan voor de aankoop van een chirohemd, -rok of -broek terecht bij chirowinkel De Banier, 

Bergstraat 34, Heist-op-den-Berg. 

 

https://chiro-de-keten.stamhoofd.be/
https://chiro-de-keten.stamhoofd.be/


6. Begin- en einduur 
 

Jouw zoon/dochter kan vanaf 13u15 op de chiro terecht. Vanaf dit uur is er altijd leiding 

aanwezig om jouw kind op te vangen. De chiroactiviteiten starten om 13u30. We verwachten 

dat jouw zoon/dochter tijdig aanwezig is. De chironamiddag eindigt om 17u.  

7. Bivak 
 

Het werkjaar werd afgesloten met een tof bivak in Hechtel-Eksel. Foto’s zijn terug te vinden 

op onze Facebookpagina.  

Het volgende bivak gaat door in Zandvliet, van 1 t.e.m. 9 augustus 2022.  

8. Afscheid leiding 
 

Laurens Aerts, Pieter-Jan Claes, Niels Den Abt, Floor Helsen en Stijn Gielis 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 heel wat nieuwe leiding: Manu De Leeuw, Klara De Voeght, 

Janien Hoefkens, Femke Nollet en Birte Van den Eynde 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 vind je meer informatie over onze chiro. Ook onze 

nieuwsbrieven zijn hierop terug te vinden. Om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, 

kan je ons ook volgen op onze Facebookpagina http://www.facebook.com/Chiro.DeKeten en 

op Instagram http://instagram.com/chirodeketen. Als je foto’s tegenkomt van jezelf of jouw 

kind die je liever niet online ziet staan, laat het ons dan gerust weten.  

11. Belangrijke data 
 

Zondag 19, 26 september en 3 oktober 2021 Pasdagen trui en t-shirt  

Zaterdag 6 november 2021    11.11.11-actie  

Vrijdag 26 november 2021    Aspifuif (OC Zoerle-Parwijs) 

Zondag 26 december 2021    GEEN chiro 

Zondag 6 maart 2022     Eetdag (OC Zoerle-Parwijs) 

Zondag 17 april 2022     GEEN chiro 

Maandag 18 april 2022     Groepsuitstap 

1 t.e.m. 9 augustus 2022    Bivak Zandvliet 

 
 

De Chiro bedankt jullie voor jullie vertrouwen! 
 

Chirogroetjes, 
 

Leiding en VB’s 
 

 

http://www.chirodeketen.be/
http://www.facebook.com/Chiro.DeKeten
http://instagram.com/chirodeketen

