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Jaarthema 2022-2023: Chirohiro’s 
 

Ieder jaar zorgt Chiro Nationaal voor een 

passend jaarthema. Dit jaar is het thema: 

Chirohiro’s! 

Meer uitleg over het jaarthema 2022-2023 

vind je hieronder.  

 

Waarom Chirohiro’s?  

 

Chirowerk is meer dan enkel spelletjes spelen. Een ribbel die voor het eerst 

een toneeltje maakt. Een aspi die zich kwetsbaar opstelt. Een leid.st.er die 

de fuif coördineert. Een oud-leid.st.er die de financiën beheert. Een 

kadervrijwilliger die iets bijleert over diversiteit. Elke Chirodag opnieuw 

geven we het beste van onszelf en worden we stap voor stap beter op onze 

eigen manier. In de Chiro zitten, is als het ware een zoektocht naar je eigen 

superkrachten. Dit werkjaar gaan we die zoektocht allemaal samen aan! 

 

Chirohiro’s, want Chiro, daar is toch een hoek af. Het hoeft niet allemaal 

perfect te zijn. Een beetje speels, daar zijn we niet vies van. We mogen 

fouten maken en samengroeien we verder naar een betere versie van 

onszelf en van de Chirogroep. En ook: laat een ribbel eens ‘Chiroheroes’ 

schrijven, dan kom je sowieso op Chirohiro’s uit. 

 

De drie pijlers van Chirohiro’s 

 

Iedereen is een Chirohiro met unieke krachten! 

 

Of je nu naar superhelden kijkt in films, series, comic books of speelgoed, 

elke superheld heeft altijd een uniek talent. Iets waar ze mee uitblinken, 

dat ze inzetten om het goede te doen in de wereld. 

In de Chiro is dat ook zo. Iedereen heeft eigen talenten die je kan inzetten 

om je eigen werking een stukje te versterken en mooier te maken. 
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In dit jaarthema willen we iedereen stimuleren om op zoek te gaan naar 

een eigen superkracht. Leden moeten de vrijheid krijgen om hun 

kwaliteiten te ontdekken op veel verschillende manieren. Ze worden 

daarbij geholpen door hun leid.st.ers, die hun superkracht als Chiroleiding 

inzetten. Door gevarieerde activiteiten te organiseren met elke week 

opnieuw een leuke insteek, krijgen de leden de kans om hun superkracht 

te vinden. 

 

De leid.st.ers krijgen op hun beurt de kans om zichzelf verder te ontplooien. 

Ze geven hun Chirowerking een persoonlijke toets en kunnen ook tijdens 

evenementen of tijdens de leidingskring schitteren door hun eigen ding te 

doen. 

 

Chirohiro's zijn nooit alleen! 

 

Superhelden zijn krachtig op zichzelf maar ze weten ook allemaal: 

'Teamwork makes the dream work!' Kijk maar naar de Avengers, de Power 

Rangers, ROX of Justice League. In de Chiro staan we nooit alleen. Als we 

een probleem hebben, mogen we er zeker van zijn dat er achter ons een 

superheldenteam klaar staat om ons te versterken waar we hulp kunnen 

gebruiken. 

 

Het vertrouwen in onze Chirovrienden geeft ons de veiligheid om ons 

kwetsbaar op te stellen als we ons onzeker voelen en een helpende hand 

van pas komt. 

 

Ervaren Chirohiro's geven het goeie voorbeeld! 

 

De Chiro bestaat al heel lang. Dat heeft ervoor gezorgd dat er door de jaren 

heen Chirohiro’s zijn die elkaar gevonden hebben in bepaalde 

gemeenschappelijke interesses. Die kadersuperhelden ontfermen zich over 

grote regio's van lokale Chirogroepen of bundelen hun krachten om de 

Chiro te versterken in inhoudelijke thema's. 
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Die Chirohiro’s willen we tijdens dit jaarthema extra in de spotlights zetten. 

Op die manier willen we onze bestaande kennis en expertise blijven 

aanbieden aan onze volledige jeugdbeweging. 

 

Ervaren Chirohelden kan je ook dichter bij huis vinden. Lokale groepen 

hebben Chirohiro’s in de oud-leiding die nog altijd klaar staan om te helpen 

wanneer leiding hen nodig heeft. Ook hun expertise willen we met 

‘Chirohiro’s’ in de kijker zetten!  
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Ribbel leiding 
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Leiding 1 
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Leiding 2 
 
Kan jij raden wie de tweede speeclubleider of –leidster is? 
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Leiding 3 
 

Hallo, ik ben Nika en geef dit jaar leiding aan de ribbels. Door deze QR-

codes te scannen kom je wat meer over mij te weten!           

 
             

  
Wat ik later wil  worden 
 

Mijn favoriete kleur 
 

Mijn favoriete eten 

Mijn leeftijd 
 

Mijn lievelingsdier 
 

Mijn hobby 
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Leiding 4 
 
.. -.- / -... . -... / .--- .- .-. -. . / .--- ..- .-.. .-.. .. . / -. .. . ..- .-- . / .-. .. -... -... . .-.. .-
.. . .. -.. .. -. --. .-.-.- 
 
 

  



Chirokrantje oktober 2022 
 

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 

terug in dit boekje.  

 

Chiro Bevere is een bloeiende jeugdbeweging die reeds 57 jaar in Bevere 

gevestigd is. In die 58 jaar groeide ons ledenaantal uit tot een 170-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 drie, vier of vijf 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 Chirodroom; 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.  
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Volg ons op de voet 

 

Alle informatie die tijdens het jaar bekend gemaakt wordt, wordt 

gecommuniceerd via een nieuw platform, Stamhoofd. Ook op de website, 

de facebookpagina en instagram van Chiro Bevere vind je onder meer een 

kalender, informatie, nieuwigheden, extra foto’s... Zo staat op de website 

onder ‘inschrijven’ meer uitleg over het gebruik en de voordelen van 

Stamhoofd.  

 

De website is te vinden op www.chirobevere.be en de facebookpagina op 

www.facebook.com/CHBevere/. Naast de app die je kan downloaden voor 

Stamhoofd is er ook een link https://chiro-bevere.stamhoofd.be/.  

 

Binnenkort zal er ook een Facebookgroep voor ouders worden 

aangemaakt. Meer info volgt binnenkort!   

 
 
 
  

http://www.chirobevere.be/
http://www.facebook.com/CHBevere/
https://chiro-bevere.stamhoofd.be/
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Speelclub leiding  
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Leiding 1 
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Leiding 2 
 

 
 

Leiding 3 
 
Hapalopo, ipik bepen japanapa epen ipik bepen 19 jaapaar.  

Dipit ipis mijpijn tweepeedepe jaapaar apals leipeidiping ipin Chipiropo 

bepeveperepe.  

Voporipig jaapaar gapaf ipik leipeidiping aapaan depe ripibbepels epen 

nupu bepen ipik leipeidiping vapan depe speepeelclupub. 

Mijpijn broepoer neepeemt dipit jaapaar mijpijn taapaak opoveper apals 

rpipibepelleipeidiping.  

Wepetepen jupulliepie wiepie hijpij ipis?   

Ipik stupudeepeer vroepoedkupundepe ipin gepent. 
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Leiding 4 
 

🍳-e+k 💴y=b 💵-doll+👃-us 💴-y 🍳-e+k 🐐-

it+🍳i=f d+🐐-ge j+🐒p=r l+🍳+💍r=d 🐓-h 🚪-

ur s+🍐r=l+💿d=l+u+🔔-el+! 

 

Hier nog wat dingen over mezelf: 

19 j+🐒p=r 

     -il+u+               t=d 

t+⛅r=d+e j+🐒p=r l+🍳+💍r=d 

z+       -ien+      a=s+          -op+      -ber+h+         -conf 

     d=u+w 

    -bal 

🐀t=k+🍳e=w 👽-ien 💰-ld+🛀b=h 

 
Tip:  

• $ dollar 

• 💴yen 
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Leiding 5 
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Uniformen 

Zoals u waarschijnlijk wel weet hebben we in onze Chiro de gewoonte om 

op zondag en op andere Chiro momenten 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 pas momenten bij Mazarine, Katoo en 

Clémence (gegevens vind je achteraan in dit boekje).  

• Je kan de rode "Chiro Bevere" T-shirt kopen. 

• Je kan tevens een Chirobroek, -rok of -hemd passen en bestellen.  

(Of je kan deze ook zelf halen in ‘’De Banier’’ te Gent à hierover verder meer 

informatie.)  
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Het volgende pasmoment zal gecommuniceerd worden via mail en 

Facebook.  

Heeft u vragen of wilt u tussentijds iets bestellen? Mail gerust naar: 

uniformen@chirobevere.be of neem contact op met Mazarine, Katoo of 

Clémence.  

 

De Banier  

Naast onze pas momenten 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:  

o Ma. – vr.: 10u – 13u en 14u – 18u 

o 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.  
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Over kostprijs Chirokledij 

• Er wordt voor kwaliteit gekozen. Wekelijks gedragen speelkledij moet 

tegen een stoot kunnen. En kwaliteit kost nu eenmaal wat meer geld. 

Vergeleken met andere kwaliteitskledij is Chirokledij niet eens zo 

duur bevonden. 

• 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 Banier winkels. 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. 

 

Zelf uw tweedehands uniform verkopen?  

Heeft u zelf nog een uniform thuis waar u graag nog een centje voor zou 

krijgen? Deze kan u verkopen in de Chiro Bevere Facebookgroep voor 

ouders! Hier kan u een foto plaatsen van te kleine uniformen en hopelijk 

kunt u hier nog iemand een plezier mee doen!  

Binnenkort volgt er meer info over de Facebookgroep!  
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Rakwi leiding 
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Leiding 1 
 

 
 
 
 
De antwoorden: Emma, 19 en Rakwi’s 

 

Leiding 2 
 

Kan jij het spiegelschrift omcijferen? Zo kom je te weten wie de derde 
rawki leider of –leidster is! 
 

 

  



Chirokrantje oktober 2022 
 

Leiding 3 
 

Hallo mijn naam is Kaat, ik ben 19 jaar en ik geef leiding aan de Rakwi’s. In 

mijn dagelijks leven vind je mij terug op de campussen van de HoGent waar 

ik Financien en Verzekeringen studeer. Naast mijn studies vind ik het leuk 

om te wandelen, muziek te luisteren en gezellig bij mijn vrienden te zijn. 

Hieronder vind je een geheime code waarmee je nog enkele weetjes over 

mij mee kan ontrafelen.  
 
 
Mijn lievelingskleur is: 
 
 
 
Mijn lievelingsdier een:   
 
 
 
Mijn lievelingseten is: 
 
 
 
Ik ben jarig op 7:  
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Leiding 4 

 

Leiding 5 
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Verslag Septemberfeesten 
 

Na 2 jaar ons te moeten aanpassen hebben we eindelijk weer de 

Septemberfeesten mogen organiseren zoals we deze gewoon zijn. Onze 

oude formule met een dropping op vrijdag, fuif op zaterdag en eetfestijn 

op zondag was terug! 

 

Vrijdag begon ons weekend met een dropping van 9km, georganiseerd 

door onze oud-leiding. Dankzij drie busjes werden onze stappers gedropt 

in het landelijke Wortegem. Aan de hand van een opdrachten bundel kon 

je de juiste weg vinden. Die opdrachten bestonden uit raadseltjes zoals een 

rebus en gsm-taal. Onderweg kwamen de wandelaars drie controleposten 

tegen om te laten weten dat ze juist bezig waren en voor een heerlijk 

soepje of een suikerwafel. Als het de wandelaars gelukt was om de 

eindpost te halen in Ooike werden ze teruggebracht naar de Chiro waar een 

verdiende pak friet op hun te wachten stond. Dit jaar was de eerste keer 

dat we met online inschrijvingen werkten en dit was een groot succes. We 

willen onze oud-leiding ook nog eens bedanken voor deze top editie! 

 

Zaterdag was het tijd om onze legendarische september teedee terug te 

organiseren. De leiding slaagde erin om de tent versieren in het thema 

bouw. Vanaf 21u was de jeugd van Bevere en omstreken welkom om de 

dansvloer te openen en onze tent te vullen met ambiance. Onze 

feestgangers konden losgaan op de beste sfeer nummer gedraaid door 

Sync_in, Lamehead, Major J, Flashback en tenslotte de Funky Bastards. 

Rond 5u was het tijd om het feestje af te ronden. Dankzij ons 

beschermcomité werd de tent volledig opgekuist zodat we jullie zondag 

konden ontvangen, bedankt hiervoor!  

 

De derde en laatste dag van ons septemberfeesten weekend eindige zoals 

anders terug met een eetfestijn voor alle sympathisanten van Chiro Bevere. 

De aanwezigen konden genieten van een heerlijke barbecue of zalm 

lasagne. Na al dat lekker eten kwam … voor livemuziek te spelen. Zoals 
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gewoonlijk hadden we weer een tombola georganiseerd met als hoofdprijs 

een beenhesp van Superette De Bever. Voor de jongste was er genoeg 

entertainment voorzien om de hele namiddag op te vullen. Er waren 

springkastelen, een sjorring met kabelbaan, volksspelen en zelfs een 

rodeostier.  

Het was een geslaagde editie van onze septemberfeesten en hopen jullie 

volgend jaar terug te zien! 
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Titoleiding 
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Leiding 1 
 

Lekker eten doe ik graag, de macaroni van de kookies is mijn favoriet eten 

op kamp 
 

Ook dansen is een hobby van mij! Sportief kan je me niet echt noemen 

maar op kamp een lange dagtocht in elkaar steken, zie ik wel zitten 
 

Reeds mijn derde jaar leiding met nog evenveel enthousiasme, naast mijn 

derde jaar leiding zit ik ook in mijn derde jaar criminologie in Gent 
 

En verder heb ik veel zin in om samen met mijn vier leuke medeleiding er 

een top tito-jaar van te maken!  
 

Leiding 2 

Neem de eerste letter van de naam van elk dier en zet ze in de juiste 

volgorde, zo kom je te weten wie de vierde titoleider of leidster is 
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Leiding 3 
 
Hallo!  

 

Om mij beter te leren kennen zullen jullie deze tekst moeten aanvullen aan 

de hand van de woorden in de woordzoeker.  

Veel succes!  

 

Mijn naam is …, ik ben … jaar en dit is dan ook mijn … jaar in de leiding! Ik 

woon in …, meer gedetailleerder in … maar sinds dit jaar zit ik ook op … in 

… . Ik studeer … aan … . Ik heb heel veel zin in het nieuwe … samen met de 

… . 
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Leiding 4 

Zoek mij en kom te weten wie ik ben!  

 

 

Leiding 5 
 

H4LL0 M1JN N44M 15 L3V1, 1K B3N N3G3NT13N J44R 3N M1JN TW33D3 

J44R G33F 1K L31D1NG 44N D3 T1T0’5. M1JN L13V3L1NG53T3N 15 5U5H1. 

T1JD3N5 D3 W33K K4N J3 M1J V1ND3N 0P K0T 1N G3NT W44R 1K 

1NDU5TR133L 1NG3N13UR 5TUD33R 3N J3 K4N M1J 50M5 W3L 0P D3 

RUGBY T3G3NK0M3N, M44R 0P Z0ND4G3N 5T4 1K T0CH N0G 5T33D5 H3T 

L13F5T 1N D3 CH1R0. 
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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 de Chiro te brengen.  

Alvast Bedankt!!  
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Financiële bijstand  

Elk jaar proberen wij het inschrijvingsgeld voor het kamp voor iedereen zo 

laag mogelijk te houden. Desondanks begrijpen wij dat voor sommige 

gezinnen de extra kosten die bij het kamp komen kijken een serieuze hap 

uit het budget kunnen zijn. Voor deze reden werken wij vanaf heden met 

een anoniem aanspreekpunt. Indien u zich in financiële moeilijkheden zou 

bevinden kan u steeds (anoniem) een mailtje sturen dat binnen enkele 

dagen online komt op de website. Er wordt dan samen op een discrete 

manier naar een oplossing gezocht door bijvoorbeeld goedkopere 

(tweedehands) uniforms of ander materiaal (veldbedden, slaapzakken...) 

ter beschikking te stellen. 

Wij herinneren er u graag aan dat tweedehands 

uniformen steeds in de chiro kunnen worden 

binnengebracht, ook veldbedden, slaapzakken, 

rugzakken etc. zijn meer dan welkom. Op die manier 

draagt iedereen zijn steentje bij om gezinnen in 

moeilijkheden te helpen! 

Ook het gebruik van de OK-pas van het OCMW is mogelijk bij ons in de 

Chiro. Met een Ok pas kan je aan verminderd tarief deelnemen aan tal van 

culturele-, sportieve- en vrijetijdsactiviteiten bij vele verenigingen, 

organisaties, scholen en evenementen.  
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Keti leiding 
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Leiding 1 
 
Hallo, ik ben Zoë!! Willen jullie mij beter leren kennen? Los dan deze quiz 
op en kom meer over mij te weten :) 
 
Welke van deze 4 afdeling heb ik nog niet gegeven?  

A. Speelclub 
B. Rakwi 
C. Tito 
D. Aspi 

 
Ik heb een broer die ook in de leiding zit, maar hoe noemt hij? 

A. Arne 
B. Bram 
C. Klaas 
D. Viktor 

 
Wat is mijn lievelingseten op kamp? 

A. Spaghetti  
B. BBQ 
C. Balletjes in tomatensaus 
D. Macaroni 

 
Met wie ben ik samen twee jaar groepsleiding geweest? 

A. Ine 
B. Delphine 
C. Sarah 
D. Fien 

 
Als ik niet op de chiro ben, waar kan je mij dan wel vinden? 

E. Flink aan het studeren in Gent 
F. Thuis bij mijn kat Nielson 
G. Op reis met mijn vrienden 
H. Op een gezellig terrasje  

 
Antwoorden: B – D – C – A – Alles is correct  
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Leiding 2 
DIT BEN IK  

 
 

Naam: Clémence Roman 

Ik ben geboren op: 30/08/2002 

Dus ik ben 20 jaar 

Mijn Chiro carrière: lid sinds 2de jaar speelclub 

                  3de jaar leiding → 2020-2021: speelclub  

                       2021-2022: tito’s 

                       2022-2023: keti’s   

Ik ben dus nu: keti leiding  

Ik studeer: politieke wetenschappen aan Ugent 

Huisdieren: 7 katten 

Ik woon in: Ename 

Ik zit op kot in: Gent 

Mijn lievelingseten is: Alles met pasta  

Ik hou van: Chiro  

Ik ben goed in: Toneel spelen  

Leuk weetje: jullie gaan een lit jaar tegemoet!    
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Leiding 3 
Omcirkel wat past! 

 

Hallo allemaal mijn naam is Kaat/Fien Allinckx 

Dit is mijn Derde/vierde/vijfde jaar als leidster bij Chiro Bevere! 

Ik ben 20/21/22 jaar en studeer leerkracht secundair onderwijs, de vakken 

die ik heb gekozen zijn wiskunde en geschiedenis/fysica/aardrijkskunde. 

Na twee jaar bij de Rakwis/Titos/Ribbels en een jaartje bij de Speelclub ben 

ik nu leidster bij de Ketis! 

Ik heb er geen/enorm veel/een beetje zin in om aan hen leiding te geven 

dit jaar. 

Een leuk weetje over mijzelf is: ik eet geen vlees/ ik ben bang van konijnen/ 

ik ben allergisch aan kleurstof. 

 

Zo dit was een beetje meer over mijzelf, tot op de Chiro! 

 

 

 

 

 

  

VIERDE-21-GESCHIEDENIS-RIBBELS-ENORM VEEL-ALLERGISCH AAN KLEURSTOF 
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Leiding 4 
Hallo!  
 

Mijn naam is  

 

 

 

 

 - I L.                                                       - K       

Dit jaar geef ik leiding aan de 

 

 

 

 

                                                       - O K                                           - H - R                                                                 - V 

 

 

 

 

Ik eet heel graag  

 

 

 

                                                  - L                                                - E E P (x2)                                                      - N K E R                    

 

 

 

 

Mijn favoriete spel in de chiro is  

 

   

 

   

                                           - M                                                          - O M (x2)                                                                         - E D      

 

 

 

 

 

 

                                                 - K                                                                            - H N D                                                      - L U I T 
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Verslag Startdag 

Op zondag 2 oktober ging het nieuwe chirojaar van start. Alle afdelingen 

speelden eerst een spel met hun oude afdeling, om daarna door te 

schuiven naar de afdelingen voor het nieuwe jaar! Dit jaar luidt het 

jaarthema als volgt: Chiro Hero. Om goed te weten wat dit nu wil zeggen, 

werd een toneel opgevoerd en werd het jaarthemalied gezongen!  Omdat 

startdag een speciale dag is, werd er ook een lekkere hotdog voorzien. Zo 

werd de toon voor het nieuwe chirojaar weer op een spetterende manier 

ingezet! 
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Aspi leiding 
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Leiding 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HALLO! IK BEN SILKE EN BEN DIT JAAR LEIDING VAN DE ASPI’S! OM WAT 

MEER TE WETEN TE KOMEN OVER MIJ HEB IK VOOR JULLIE ENKELE 

WEETJES STAAN. MAAR KUNNEN JULLIE RADEN WELKE 2 ER NIET WAAR 

ZIJN? DUID ZE AAN MET EEN VINKJE!  

 

 Het is mijn vierde jaar in de leiding. 

 Ik studeer voor godsdienst- en pavleerkracht in het secundair 

onderwijs. 

 Ik heb ooit al eens koningin Mathilde ontmoet. 

 Toen ik 19 was, heb ik uit een vliegtuig gesprongen. 

 Ik heb in totaal al 4 katten gehad. 

 Ik ben ooit al eens geïnterviewd voor de televisie. 

 Mijn lievelingseten is stoverij met frietjes. 

 Ik ben 21 jaar oud.  
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Leiding 2 

 

Leiding 3 

Oei mijn computer heeft alle letters door elkaar gemixt, kan jij lezen 

wat er staat en wie de derde leider/leidster is bij de Aspi’s?  

Hllao ik ben Fleix en ik geef dit jaar lieidng aan de Asspis. Dit jaar is 

mjin vijfde jaar in de lieidng. Ik wrek als mecnaicien bij Extra-Vert. 

Mjin adnere hbboys nasat de Cihro zjin tiunen analggeen en met de 

trcator rjiedn. Dit jaar geef ik smaen met Gilles, en Silke lieidng. Ik 

kijk er avlast naar uit en smaen zlulen we er een sptterend jaar van 

mkaen 

Antwoord: Felix  
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Voorstelling Groepsleiding  
Beste ouders en leden, 
 
Dit jaar staan Fien Allinckx en Arne Van Camp aan het roer van Chiro 
Bevere. 
 
Dit is Arne (19) zijn tweede jaar als leiding en Fien (21) haar vierde jaar. We 
zijn allebei nog student in Gent, Arne zit in zijn eerste bachelor 
handelswetenschappen en Fien in haar tweede bachelor leerkracht 
secundair onderwijs. Wij gaan ervoor zorgen dat wij samen met onze 
fantastische leidingsploeg jullie kinderen de zondagnamiddag van hun 
leven bezorgen! Wij kijken alvast superhard uit naar het komende chirojaar 
en zijn er zeker van dat het onvergetelijk wordt!  
 
 
Bij vragen, opmerkingen of bedenkingen mogen jullie ons zeker 
contacteren! Jullie kunnen dit doen op volgende telefoonnummer en e-
mailadres: 
 
Fien Allinckx: 0471/72 69 21  
Arne Van Camp: 0485/ 82 05 76 
groepsleiding@chirobevere.be  
of op fien@chirobevere.be of arne@chirobevere.be  
 
Vele chiro-groetjes! 
Fien en Arne 
 
  

mailto:groepsleiding@chirobevere.be
mailto:fien@chirobevere.be
mailto:arne@chirobevere.be
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Volwassen begeleider - Delfine Weemaes 
Dag iedereen!  

 

Het doet me plezier jullie hier te woord te kunnen staan, als nieuwe VeeBee 

(Volwassen Begeleider).  

 
Meer dan 30 jaar geleden is m’n Chirocarrière gestart, als lid sinds het 

eerste leerjaar, dan enkele jaren als leidster en nadien nog enkele jaren 

binnen de kern van de oudleiding. Getrouwd met een lid, leider en 

oudleider van Chiro Bevere en mama van 2 fantastische kinderen, Manon 

& Jules. Hoe kan het ook anders, leden van Chiro Bevere. 

 
Ik ben bijzonder enthousiast om deze leidingsploeg de komende jaren, bij 

te staan als VB, en dit op een constructieve manier.  Ik hoop dat ik hen een 

neutrale kijk kan geven van buitenaf, een vertrouwenspersoon voor hen 

kan zijn indien nodig en een waardevolle schakel kan vormen naar ouders, 

BC-leden, omwonenden, e.a. 

 
Ik ben trots, en ik hoop u ook, op deze groeiende jeugdbeweging, op de 

inzet van deze hechte groep jongeren die er elke keer opnieuw voluit voor 

gaat, om de leden te enthousiasmeren op zondagnamiddag.  

We maken er een fijn Chirojaar van, hopelijk tot binnenkort! 

 
Delfine Weemaes -  0472 91 41 66 – delfine@chirobevere.be  
 

  

mailto:delfine@chirobevere.be
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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 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! 
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Gsm-nummers van de leiding 
Ribbels  

• Jarne Hamelinck: 0494/90 30 80 

• Klaas Van Haesebroeck: 0470/57 38 89 

• Nika Watté: 0472/08 34 52 

• Mazarine Fontaine: 0468/27 81 79 (uniformen) 

 

Speelclub 

• Jana Hamelinck: 0472/99 30 66  

• Arne Van Camp: 0485/82 05 76 (groepsleiding) 

• Lowie Callebaut: 0471/82 35 57 

• Emma Lambert: 0492/39 18 11 

• Lucas Clearhout: 0495/38 99 57 

 

Rakwi  

• Viktor Vindevogel: 0475/73 56 26 

• Kaat Allinckx: 0471/75 99 44 (verzekering) 

• Emma Clearhout: 0491/59 20 04 

• Kobe Cornelis: 0497/19 72 00 

• Jules Cnudde: 0468/30 17 05 

 

Tito 

• Katoo DeVriendt: 0475/20 40 79 (Uniformen) 

• Julie Van Camp: 0489/61 89 30 

• Boris Decock: 0476/84 67 40 

• Lore Vanhaelewyn: 0470/51 39 90 

• Levi Debode: 0497/41 43 51 
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Keti 

• Fien Allinckx: 0471/72 69 21 (groepsleiding) 

• Bram Lambert: 0496/67 33 07 

• Zoë Vindevogel: 0472/35 15 18 

• Clémence Roman: 0492/87 66 39 (uniformen) 

 

Aspi 

• Silke Petrens: 0499/29 00 53 

• Felix Vandermeersch: 0475/33 20 43 

• Gilles Fontaine: 0468/17 72 81 

 

VB 

• Delfine Weemaes: 0472/91 41 66 
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