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Jaarthema 2020-2021: Onvoorspelbaar 
 

Waarom OnvoorSPELbaar? 

Chiro is spelen om het spel. Bijna een derde van de Chirogroepen geeft aan dat ze meer bezig zijn met 

nevenactiviteiten (om financiën te verzamelen) dan met activiteiten voor de leden. De voorbije jaren 

verstrengde de wetgeving m.b.t. ruimte, wat impact heeft op spelmogelijkheden voor kinderen en 

jongeren. Binnen het Chirokader lijkt spelen meer en meer naar de achtergrond te verschuiven en 

minder aandacht te krijgen op evenementen, weekends en cursussen. Tijd dus om een spotlicht op 

'SPEL' te richten. 

Daarnaast vervallen groepen vaak in tradities. De kampplanning lijkt verdacht hard op die van vorig 

jaar, en bij een spaghettiavond volgen we blindelings het draaiboek dat tien jaar geleden werd 

uitgeschreven. Elke Chirogroep mag dit jaar haar grenzen verleggen. We dagen lokale groepen uit om 

meer outside the box te denken bij het organiseren van die traditionele activiteiten. 

 

Met dit jaarthema willen focussen we dit jaar op 3 punten. Spel, inleving en doe ’n keer zot. Die drie 

focuspunten zijn belangrijke drijfveren voor vernieuwing. Vernieuwing creëert uitdaging, wat dan weer 

ruimte biedt om anders te werken. We geloven in de energie die nieuwe en verfrissende dingen kunnen 

bieden binnen de Chirowerking. We laten dat een heel jaar zien aan leden, leiding en kader. Dat is de 

drijfveer van het jaarthema ‘OnvoorSPELbaar’. 

We gaan voor nog zotter, we creëren elke week verwondering, we kiezen voor dat nieuwe jasje. We 

zetten het hele jaar op stelten. 

't Is tijd voor iets nieuws. 't Is tijd voor iets 'OnvoorSPELbaars'! 
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Dit is Krabbel, het vrolijke wezentje dat dit jaar op bezoek komt bij jou in de Chiro. Een tijdje geleden 

kwam hij via een breukje in de aardkorst naar buiten gefloept. Normaal gezien leeft Krabbel in de 

binnenkant van de aardbol bij alle andere Krabbeltjes. Krabbel komt bij ons langs om onze 

Chirowerking op haar kop te zetten en onze gewone activiteiten een onvoorspelbare toets te geven.  

 

 

 

Ribbelleiding 
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Leiding 1 

 

Leiding 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiding 3 
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Hallo, ik ben Sarah. Ik studeer biomedische wetenschappen aan  de KULeuven campus Kortrijk. Dit jaar 

geef ik voor het 2e jaar leiding, vorig jaar aan de rakwi’s en nu aan de ribbels. In mijn vrije tijd vind ik 

het leuk om te gaan fietsen en natuurlijk kom ik graag naar de chiro! Hieronder kan je een paar foto’s 

vinden over mezelf. 
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Wat is Chiro Bevere? 
 

Heb je zin om eens naar de Chiro te komen, of ken je iemand die er wel zin in heeft?  

Dat kan!  

Je kan drie keer vrij proberen in de Chiro. Dan ben je sowieso al verzekerd. Na drie keer is het de 

bedoeling dat een keuze wordt gemaakt of je lid wil worden van onze fantastische Chiro of niet! 

Wanneer je beslist lid te worden van onze Chiro betaal je €40 lidgeld per jaar en koop je een uniform. 

Meer informatie over de uniformen vind je in dit boekje.  

Chiro Bevere is een bloeiende jeugdbeweging die reeds 54 jaar in Bevere gevestigd is. In die 54 jaar 

groeide ons ledenaantal uit tot een 150-tal kinderen en jongvolwassen die worden onderverdeeld in zes 

afdelingen. Van jong naar oud zijn dat de Ribbels (1-2e leerjaar), de Speelclub (3-4e leerjaar), de 

Rakwi’s (5-6e leerjaar), de Tito’s (1-2e middelbaar), de Keti’s (3- 4e middelbaar) en de Aspi’s (5-6e 

middelbaar). Elke afdeling wordt begeleid door twee, drie of vier leid(st)ers die jullie iedere zondag 

met open armen ontvangen en die er samen met jullie een onvergetelijke zondagnamiddag van willen 

maken. 

 

 

 

 

 

Chiro is meer dan spel! Chiro wil een leerschool zijn voor het leven waarbij leden en leiding samen 

streven naar de Chiro-droom; een wereld waarin graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid – de 

Chiro-waarden – centraal staan. Samen met duizenden andere kinderen en jongeren wil ook Chiro 

Bevere werken aan deze droom.  

 

Volg ons op de voet.  

Alle informatie die tijdens het jaar bekendgemaakt wordt, wordt meestal gecommuniceerd via de 

website, de facebookpagina en vooral via mail.  
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De website is te vinden op www.chirobevere.be en de Facebookpagina op 

www.facebook.com/CHBevere/.  

Op de website vindt je onder meer een kalender, het laatste nieuws, foto’s van activiteiten en het 

inschrijvingsformulier. Ook informatie over de weekends en het kamp kan je hier vinden. Extra foto’s of 

nieuwigheden zijn dan weer te vinden op de Facebookpagina. 

  

http://www.chirobevere.be/
http://www.facebook.com/CHBevere/
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Speelclubleiding  
 

Leiding 1 
Mn nm s Jrn Hmlnck n k gf dt jr ldng n d tp splclbrs. 

n mn vr td spl k p d cmptr n ls k rbk kbssn p. 

k r k grg mt d mt n hb ls hsdr n mrn mr dt wt drn wl l. 

k stdr k ng stds n zt n n ht twd jr vn ht hgr. 

Mn zs knnn jll k wl z nmt jn. 

 

Leiding 2 
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Leiding 3 
Hallo mijn naam is Bram. Dit jaar geef ik leiding aan de speelclub! 

In deze woordzoeker zitten allemaal woorden verstopt die iets te maken hebben met mijzelf. Veel 

plezier! 

 
 
 

o BRAM 
o RIBBEL 
o PIZZA 
o ACHTTIEN 
o BEVERE 
o CHIRO 
o COLA 
o SPEELCLUB 
o KONIJN 
o GROEN 
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Leiding 4 
Hallo mijn naam is Fien en dit jaar geef ik leiding aan de speelclub! 

Hier is een kruiswoordraadsel met weetjes over mijzelf! 

Veel plezier!  

 

HORIZONTAAL VERTICAAL 
3: Welke haarkleur heb ik? 
 
5: Wat is mijn lievelingskleur? 
 
8: Aan welke afdeling geef ik nu leiding? 
 
9: Hoe heet mijn zus? 
 
10: Aan wat ben ik allergisch?  

1: Welk huisdier had ik? 
 
2: Wat wil ik later worden? 
 
4: Hoe oud ben ik?  
 
6: Wat is mijn lievelingseten?  
 
7: Aan welke afdeling gaf ik vorig jaar leiding? 
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Uniformen  
 

Zoals u waarschijnlijk wel weet hebben we in onze Chiro de gewoonte om op zondag en op andere 

Chiromomenten een uniform te dragen. We dragen dit niet zomaar. Het dragen van een uniform 

versterkt het groepsgevoel en tegelijkertijd hebben we allemaal een outfit aan die tegen een stootje 

kan. Met ons uniform tonen we aan de buitenwereld dat we Chiro zijn en vallen we tevens op in het 

openbaar.  

 

Als Chiro vragen wij dat ieder lid zich zo’n uniform aanschaft. We verwachten dat iedereen volgende 

kledij draagt:  

- Ribbels: enkel de rode "Chiro-Bevere" T-shirt  

- Speelclub, Rakwi's, Tito's, Keti's en Aspi's: een Chirobroek of Chirorok (€34), de rode "Chiro-

Bevere" T-shirt (€15) en een Chirohemd (€34) 

Enkel de rode Chiro Bevere t-shirt is toegestaan, die van “de Banier" is NIET TOEGESTAAN!  

Ook verkrijgbaar (in de Banier) maar niet verplicht:  

Chiro sweater, Chiro-stapschoenen, riemen, broekkousen, sokken en regenjasje.  

 

Waar kan je het uniform kopen?  

In de Chiro op de afgesproken pasmomenten bij Fien Allinckx, Clémence Roman en Lore Vanhaelewyn. 

(gegevens vind je achteraan in dit boekje).  

• Je kan de rode "Chiro Bevere" T-shirt kopen.  
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• Je kan tevens een Chirobroek, -rok of -hemd passen en bestellen. (Of je kan deze ook zelf halen in 

‘’De Banier’’ te Gent  hierover verder meer informatie.)  

Het volgende pasmoment vindt plaats op 15 november  

Heeft u vragen of wilt u tussentijds iets bestellen? Mail gerust naar: uniformen@chirobevere.be of 

neem contact op met Fien, Lore of Clemence.  

mailto:uniformen@chirobevere.be
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Rakwileiding  

Leiding 1 
Ik heet Louis Meersman, ben 19 jaar oud en geef nu mijn tweede jaar leiding bij de Rakwi’s. Mijn 

lievelingseten is lamskroontje met gratin dauphinois en ik studeer Handelsingenieur. Voor mijn toets 

van rekenen moet ik volgende sudoku oplossen, maar ik kan wel wat hulp gebruiken. Kan jij mij helpen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiding 2 
 

Hallo iedereen! Mijn naam is Femke De Jonge 

en ik geef dit Chiro jaar leiding aan de Rakwi’s. Ik volg de opleiding ergotherapie op HoGent. Naast de 

Chiro geef ik nog meermaals in de week training rope skipping. We gaan een geweldig Chiro jaar 

tegemoet! Ik heb er alvast heel veel zin in! 
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Leiding 3 
Enkele woorden uit mijn tekst zijn verdwenen. Kies het juiste woord en leer me zo beter kennen! 

Hallo, 

 

Ik ben ……………, ik ben 19 jaar, woon in …………… en heb 1 zus, …………… Dit jaar is het mijn 2de  jaar in de 

leiding van Chiro Bevere. Vorig jaar gaf ik leiding aan de ……………, dit jaar aan de ……………. Naast Chiro 

hou ik ook van tennis en ……………. Mijn medeleiders zijn ……………, Louis en ……………  Natuurlijk ga ik ook 

naar school, ik studeer in ……………. Mijn lievelingseten is ……………. en mijn lievelingskleur is blauw.  

Hopelijk weten jullie nu wat meer over mij! Groetjes! 

Gent, Femke, Rakwis, Lucas, Bevere, Ribbels, Emma, pizza, joggen, Mattias 
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Leiding 4 
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De Banier 
 

Naast onze pasmomenten kan u ook terecht in de Chirowinkel ‘De Banier’ te Gent voor de aankoop van 

een Chirobroek, -rok en/of -hemd. Ook alle niet verplichte zaken zoals een sweater, een regenjasje of 

sokken van de Chiro zijn hier te verkrijgen.  

 

Gegevens ‘De Banier’:  

- Adres: Hoefslagstraatje 1 – 9000 Gent  

- Telefoonnummer: (09)233.87.87  

- Website: www.debanier.be  

- Openingsuren:  

Ma. – vr.: 10u – 13u en 14u – 18u  

Za.: 10u – 13u en 14u – 17u  

Naast Gent kan u ‘De Banier’ ook in Antwerpen, Leuven, Mechelen, Aalst, Brugge, Brussel, Hasselt, 

Roeselare, Turnhout, Sint-Niklaas en Heist-op-den-Berg vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Over kostprijs Chirokledij  

• Er wordt voor kwaliteit gekozen. Wekelijks gedragen spelkledij moet tegen een stoot kunnen. En 

kwaliteit kost nu eenmaal wat meer geld. Vergeleken met andere kwaliteitskledij is Chirokledij niet eens 

zo duur bevonden.  

http://www.debanier.be/
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• We laten onze Chirokledij produceren door bedrijven die een eerlijke prijs aan de arbeid(st)ers 

betalen. Aan de werkgever werd gevraagd een protocol te ondertekenen waarbij hij verklaart de 

sociale rechten van de werknemers te eerbiedigen.  

• De Chirokledij vormt, net als het knutselmateriaal, het basisproduct van de tien Banierwinkels. 

Handel voeren kost geld, o.a. door de inzet van bekwaam personeel. De kleine winst die hierbij wordt 

geboekt, komt ten goede aan de werking van de grote Chirofamilie.  

• Ondanks het feit dat we met een kleine honderdduizend leden zijn, is onze Chirokledij geen 

massaproduct.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoleiding  

Leiding 1 
Hallo! Mijn naam is Silke, ik ben 19 jaar  

En dit jaar sta ik voor de tito’s klaar!  

Lees verder om wat meer over mij te weten te komen.. In de week zit ik op kot in Gent,  

want daar ben ik nog steeds student.  

Mijn lievelingseten is steak met béarnaise en ik studeer voor leerkracht in het secundair onderwijs! Ik 

zit al van kleins af aan in de chiro,  

en stoppen is voor mij momenteel een no-go! 

Leiding 2 
Hallo, ik ben Zoë. Via deze quiz komen jullie iets meer te weten over mij. Heel veel succes! 
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1. Aan welke afdeling geef ik leiding? 

A. De Ribbels 
B. De Rakwi’s  
C. De Tito’s  
D. De Keti’s   

2. Hoe oud ben ik?  

A. 18 
B. 19 
C. 20 
D. 21  

3. Wat is mijn lievelingseten?  

A. Macaroni  
B. Pizza 
C. Balletjes in tomaten saus 
D. BBQ 

 

Leiding 3 

Ja, dit jaar ben ik leiding van de Tito’s, 

en dat al voor de tweede keer! 

Over mij moet je zeker het volgende weten: 

Naast op de Chiro ben ik vooral terug te vinden in Gent waar ik Communicatiewetenschappen studeer. 

Als ik niet in Gent of op de Chiro ben dan ben ik waarschijnlijk thuis, waar ik graag al eens een goede 

plaat opzet! 

Samen met mijn drie fantastische medeleiding ga ik er een fenomenaal Tito-jaar van maken! 

 

 

4. Wat is mijn lievelingsdier?  

A. Een kat 
B. Een hond 
C. Een konijn 
D. Een kip  

 

5. Wat vind ik het aller leukste aan chiro? 

A. Met mijn vrienden samen zijn 
B. Spelletjes spelen 
C. Mij vuil maken 
D. Alles!!! 

 1. C 2. B 3. D 4. A 5. D  
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Leiding 4 

m+ -kon n+ p=m -v e=g f=l  

s=n+d -e+k p+ -be+ -i+ m=z+t -e+k 

y=b y=e e+ -at+ ️-nt -ho+ o=t

h=m -e+k -nd+u r=k m=v -ur+
y=f+d+⭐️-st+s 

 
 

 

Belangrijk: Verzekeringen! 
 

Elke Chirozondag start bij ons om 14u15. Vanaf 14u zijn uw zoon/dochter bij ons welkom. Al jaren mogen 

wij voor 14u al enthousiaste leden ontvangen. Belangrijk voor u, als ouder, is om te weten dat uw kind 

pas vanaf 14u verzekerd is. Daarom willen wij u aanraden van uw kind niet voor 14u naar te Chiro te 

brengen. 

 

Alvast Bedankt !! De Leidingsploeg.  
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Ketileiding  
 

Leiding 1 
Zet iedere letter bij het juiste cijfer en kom zo meer te weten over wie ik ben, veel plezier! 

(PS: het vette cijfer, blijft een cijfer) 

  

A B C D E F G H I J K L M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

9-11  2-5-14   18   10-1-1-18   5-14  19-20-21-4-5-5-18  22-5-18-16-12-5-5-7-11-21-14-4-5. 

4-1-1-18-14-1-1-19-20  8-5-2  9-11  5-5-14  12-21-9-4-5  19-20-5-13  5-14  7-5-5-6  9-11  7-18-1-1-7  

11-14-21-6-6-5-12-19! 

23-1-14-14-5-5-18  4-5  26-15-14  19-3-8-9-10-14-20  11-1-14  9-11  7-5-14-9-5-20-5-14  22-1-14   

5-5-14  20-5-18-18-1-19-10-5  13-5-20  5-5-14  4-18-1-14-11-10-5, 5-14  23-1-14-14-5-5-18  8-5-20   

18-5-7-5-14-20  19-16-5-5-12  9-11  2-9-14-14-5-14  13-5-20  13-9-10-14  8-15-14-4  2-1-9-12-5-25-18. 

8-5-20  9-19  14-21  13-9-10-14  20-23-5-5-4-5  10-1-1-18  12-5-9-4-9-14-7. 

18-1-18-1-18-1,  23-9-5  2-5-14  9-11? 

4-5-12-16-8-9-14-5! 
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Leiding 2 
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Leiding 3 
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Verslag Startdag  
Zondag 4 Oktober was het zover! De startdag van Chiro Bevere! Dit jaar verliep hij wat anders dan de 

vorige jaren door corona maar het was even geslaagd!  

De leden kwamen rond 14u toe en meldden zich aan bij hun nieuwe groep, daarna wandelden ze naar 

het terrein en gingen ze in het aangewezen vak voor hun bubbel zitten! Om 14:15u begonnen we eraan, 

de nieuwe leiding speelde een toneeltje in het teken van het nieuwe jaarthema: Onvoorspelbaar! Hierna 

zongen we allemaal samen het nieuwe jaarthemalied en deden we nog eens allemaal de kampdans. 

Dan was het eindelijk zover… de leidingsbekendmaking ging van start. 

Alle afdelingen kregen een foto van een gezicht waar er deeltjes van hun nieuwe leiding inzaten bv: de 

Ribbels kregen een gezicht met ogen van Lore, het haar en voorhoofd van Emiel,de glimlach en ook een 

deel van het haar van Sarah! Terwijl de leden druk aan het zoeken waren naar deeltjes die ze 

herkenden lag de leiding op het dak. Afdeling per afdeling ging de oudleiding langs en riepen ze 1 naam 

per keer, als het de juiste naam was sprong de leider/leidster recht op het dak, was het fout dan bleef 

hij/zij liggen. 

Wanneer ze de hele leidingsploeg van hun afdeling geraden hadden werden ze via een tractor naar 

beneden gehaald en zo tot bij hun nieuwe leden gebracht! 

Daarna speelden ze in hun eigen bubbel een eerste spel met de nieuwe leiding en aten ze een hotdog, 

voor ze het wisten was het 17u en tijd om naar huis te gaan!  

 

Aspileiding 
 

Leiding 1 
Hllao ik ben Fleix en ik geef dit jaar lieidng aan de aspraitnen. Dit jaar is mjin ddree jaar in de lieidng. Ik 

zit in mjin lataste jaar ldnabuow aan de Vives hgoeshcool. Mjin adnere hbboys nasat de Cihro zjin 

tiunen analggeen en met de trcator rjiedn. Dit jaar geef ik smaen met Ine lieidng. Ik kjik er avlast naar 

uit en smaen zlulen we er een sptterend jaar van mkaen. 
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Leiding 2 
laat mij je eens vertellen 

wie ik ben 

laat mij je eens vertellen  

hoe goed ik mezelf ken  

dit jaar sta ik bij de oudste leden 

ik ben 19 jaar 

als alles goed gaat word ik opvoedster in het heden 

als groepsleiding sta ik voor de leidingsgroep klaar  

wie weet mag ik wel in de voetstappen van mijn (kook)ouders treden  

ik knuffel graag met kippen maar die zijn niet zwaar 
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Voorstelling Groepsleiding 
 

Beste ouders en leden, 

Dit jaar staan Zoë Vindevogel en Ine Verstichel aan het roer van Chiro Bevere. 

Wij kijken heel erg uit naar het komende jaar en gaan heel hard ons best voor doen! 

Het geeft ons voldoening en ervaring dat we groepsleiding zijn. 

Bij vragen, opmerkingen of bedenkingen mogen jullie ons altijd contacteren: 

 

Ine Verstichel: 0498/471337 

Zoë Vindevogel:0472/351518 

Groepsleiding@chirobevere.be 

   

mailto:Groepsleiding@chirobevere.be
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Volwassen begeleider – Willem Vandenhaute 
 

Hallo Mag ik mij even voorstellen?  

 

Mijn naam is Willem Vandenhaute.  

Ik ben sinds 2013 de volwassen begeleider (VB of VeeBee) van Chiro Bevere. 

Zelf was ik jaren actief als lid en (groeps)leider en sinds een aantal jaar ga ik 

ook mee op kamp als kookouder.  

Met veel plezier en enthousiasme engageer ik mij dan ook als VeeBee. Ik 

ondersteun de leidingsploeg tijdens de chirowerking en kom regelmatig langs op de LK, chirozondagen 

of andere activiteiten.  

Ik zal hen bijstaan met raad en daad en samen op zoek gaan naar oplossingen voor eventuele 

problemen.  

 

Als VB wil ik een brugfiguur en aanspreekfiguur zijn voor de leiding, de ouders, de oudleiding en alle 

andere chirosympathisanten.  

Aarzel dus niet om mij aan te spreken voor een vraag of gewoon voor een babbel! Je kan mij steeds 

contacteren via de onderstaande coördinaten.  

 

Vele Chirogroeten,  

Willem  

GSM-nummer: 0472/52.34.84   

Email-adres: volwassenbegeleider@chirobevere.be  

Gezocht!  
 

In de Chiro zijn wij altijd op zoek naar stylo’s, bierkaartjes, penselen, ballonnen, gommen, behangrollen, 

stiften, ballen, kleurpotloden,strips… Heeft u een van deze dingen thuis op overschot, aarzel dan niet 

mailto:volwassenbegeleider@chirobevere.be
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om deze binnen te brengen bij de Chiro als u deze zelf niet meer nodig heeft. Deze dingen komen altijd 

bij ons van pas bij allerlei activiteiten. Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gsm-nummers van de leiding  
 

Ribbels 
- Sarah Ronsse : 0498/07 39 72 

- Emiel Desmet: 0475/49 53 11 

- Lore Vanhaelewyn: 0470/51 39 90 
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Speelclub 
- Fien Allinckx: 0471/72 69 21 

- Bram Lambert: 0496/67 33 07 

- Jarne Hamelinck: 0494/90 30 80 

- Clemence Roman: 0492/87 66 39 

 

 

Rakwi’s 
- Mattias Duymelinck: 0468/20 79 68 

- Lucas Claerhout: 0495/38 99 57 

- Louis Meersman: 0473/54 51 14 

- Femke De Jonge : 0472/27 33 64 

 

Tito’s 
- Zoë Vindevogel: 0472/35 15 18 (groepsleiding) 

- Jonas Verstichel: 0486/68 96 26 

- Gilles Fontaine: 0468/17 72 81 

- Silke Petrens: 0499/29 00 53 

 

Keti’s 
- Leonie Bodequin: 0493/50 87 87 

- Delphine Augustijns: 0490/43 69 94 

- Klaas Van Haesebroeck: 0470/57 38 89 

 

 

Aspi’s 
- Ine Verstichel: 0498/47 13 37 (groepsleiding) 

- Felix Vandermeersch: 0475/33 20 43 

 

VB 
- Willem Vandenhaute: 0472/52.34.84 
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