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Inhoud: 

❖ Chiro: waar staan we voor? 

❖ Hoe gaat het er bij ons aan toe?  

❖ Wat doe ik aan op zondag?  

❖ Wat is het kostplaatje? 

❖ Miniclub 

❖ Speelclub 

❖ Rakwi 

❖ Tito 

❖ Keti 

❖ Aspi 

❖ Hoofdleiding 

❖ Een vzw, wat is dat?  

❖ Proost 

❖ Weekend en kamp 

❖ Spelletjes 

❖ En chiro, dat is ... 

❖ Jaarthema 

❖ Communicatie 

❖ Corona 

❖ Kalender 
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Chiro: waar staan we voor?  

Chiro is meer dan de wekelijkse zondagnamiddag. Iedereen uit zich met een lach. 

Voor ons is het een manier van leven, waarbij de leiding veel heeft om te geven. 

Onze chirodroom bestaat uit drie waarden: graag zien, innerlijkheid en 

rechtvaardigheid.  

Elkaar graag zien, verdient een dikke tien. Dit 

verdient iedereen, zo sta je nooit alleen. Enkel dan 

kan je je talenten ontdekken, en ook gekke bekken 

trekken. Deze kansen hebben wij te bieden, laat 

deze kans dus zeker niet schieten. 

Met de waarde innerlijkheid gaan we in tegen           

oppervlakkig leven en consumeren, maar laten we 

de   kinderen eventjes pauzeren. We staan stil bij 

het denken over de chiro, dat maakt ons weerbaar 

en sterk. En dat voor het echte werk. 

 

We komen op voor een rechtvaardige samenleving waar aan iedereen eerlijke 

kansen worden geboden, en dat in enkel perioden. Bij uitsluiterij, maakt de leiding 

zich eventjes vrij. 
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Hoe gaat het er bij ons aan toe?  

Wekelijks steekt de leiding de koppen bij elkaar op vrijdagavond en dat een heel jaar 

rond. Samen bespreken ze verschillende projecten en ook de effecten. Na de 

vergadering zet de leiding zich per groep of ruimen ze nog troep. Spelletjes zijn 

variërend, maar vooral stimulerend. Een bosspel, stadsspel of een quiz, het is 

telkens een gebeurtenis. Zij verwachten dan ook enthousiaste leden, die zich af en 

toe verkleden. Alle chirokindjes zijn elke zondag van 13u30 tot 16u30 welkom, dat is 

voor de chiro een rijkdom! 

  

De gemotiveerde leidingsploeg staat altijd paraat, ook wanneer het eventjes niet met 

je gaat. Chiro betekent veel meer voor hen, zij zijn grote fan! Ze organiseren ook 

verschillende evenementen en dat allemaal voor extra centen. Hiermee kopen ze 

nieuw materiaal, dat is dus ideaal!  

  

 

 

 

 

 

 

 

De leiding doet toezicht van 13u15 zo houdt zij iedereen tevree. Tot 16u45 blijft zij er 

staan, maar dan is de chironamiddag wel echt gedaan! Ze helpen ook leden de 

straat oversteken, dat is handig en is gebleken! 

 



5 
 

Wat doe ik aan op zondag?  

 

 

Waar je ons ook tegenkomt, op straat, in het park of in de 

Ardennen, de jongens en de meisjes van de chiro zijn meteen te 

herkennen. Beige broekjes of rokjes gecombineerd met hoge 

sokjes, een T-shirt of een blauw hemd, het is zeker dat je ons 

herkent.  

 

 

 

Dezelfde kledij voor iedereen, daar kan je niet om heen. 

Verbondenheid is het symbool, dat betekent ons idool. We zijn 

gelijkwaardig, maar toch eigenaardig. We vragen de leden en 

leiding telkens in het uniform te komen, zo kunnen we ons 

amuseren in de bomen. 

 

De nieuwe zwarte t-shirts, speciaal van chiro Betekom, zijn bij de leiding verkrijgbaar 

voor €10. Ook hebben we sinds afgelopen jaar onze eigen chiropulls. Deze kan je 

kopen voor €20. Deze t-shirts en pulls kan je via onze site bestellen. Door de 

huidige coronamaatregelen is het moeilijk om dit jaar pasmomenten te 

organiseren. We hopen hiervoor op jullie begrip. Indien je echt niet zeker bent 

van de maat, kan je altijd aan iemand van de leiding vragen om een bepaalde 

maat te bekijken. We zullen hierdoor 

ook ons best doen om een 

mogelijkheid tot ruilen te voorzien 

onder het jaar. Voor de rest van het 

uniform kan je terecht in de chirowinkel 

'De Banier'. 
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Wat is het kostplaatje?  

 

Om onze chiro goed te kunnen laten draaien, 

vragen we lidgeld dat 55 euro zal bedragen. 

Het inschrijvingsformulier kan je online 

invullen of downloaden. Het rekeningnummer 

vind je ook op dit formulier. 

 

 

 

 

Hiermee krijgt je kind elke week een koekje en een drankje, terwijl 

we eventjes rusten op het bankje! Materiaal koopt de leiding met 

deze extra centjes, zo verdient de chiro ook wel complimentjes. Ze 

kopen knutsel- of spelmateriaal, dat lidgeld vragen is daarvoor 

ideaal. Bovendien zijn de leden op deze manier ook verzekerd. 

(meer info over wat al dan niet verzekerd is op www.chiro.be)  

 

 

Extra activiteiten zoals daguitstap, kamp of weekend, die 

verzekering is nog niet helemaal bekend. Je betaalt 

hiervoor een goede prijs, op weg naar het kinderparadijs.  

 

 

 

 

!Opgelet: voor dure spullen zoals gsm, Ipod, ... treedt de chiroverzekering niet op. 

Die spullen laat je dus beter thuis, dat is anders toch een hele verhuis.  
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Miniclub  

De jongste zijn welkom bij de miniclub (1e en 2e 

leerjaar). Samen met de leiding duiken ze onder in 

een fantasiewereld van bosberen, prinsen en 

prinsessen en indianen. Ze kruipen allemaal samen 

voor of zelfs in de poppenkast. Of ze trekken erop 

uit voor een tocht vol spelletjes, plezante liedjes en 

gekke opdrachten. Op bivak vallen ze in slaap bij 

een verhaaltje van de leiding. 

 

Naam: Wouter Van Landeghem 

Adres: Pastoordergentstraat 108 

Gsm nummer: 0475838707 

E-mailadres: wouter.vanlandeghem@hotmail.com 

Geboortedatum: 02/02/1994 

Werk: #worklife#kaneka#chemie 

Hoelang zit je al in de chiro? Lang genoeg om de oudste leiding te 

zijn 

Wat is je lievelingseten op kamp? Brood me soep!! Jummie 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Onderbroek 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Water? 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? Nachtelijke tochten ;) 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Wokke thé Beast 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? Die van ons 

Quote: Welle weg  

Naam: Floke Vermeylen 

Adres: Geertruimoerstraat 11, 3128 Baal 

Gsm nummer: 0496503646 

E-mailadres: floke.vermeylen@live.be 

Geboortedatum: 25/04/2000 

Studie: Marketing 

Hoelang zit je al in de chiro? 8 jaar 

 

Wat is je lievelingseten op kamp? Pannenkoeken  

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Mijn leidingspull 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Een zwembad vol 

puppies☺ 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? Aan het raam zitten van de 

miniclub om te waken. 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Ben al super van mezelf XD 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven?Zonder lachen zou ik niet 

kunnen leven. 

Quote: “Lekker met de auto, pep pep” ☺ 
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Naam: Kevin Biermans 

Adres: Raystraat 70 3130 Betekom 

Gsm nummer: 0470 86 86 16 

E-mailadres: kevin.biermans@hotmail.be 

Geboortedatum: 13 september 1999 

Studie: Handelsingenieur in de Beleidsinformatica 

Hoelang zit je al in de chiro? Dit wordt mijn 16e jaar 

Wat is je lievelingseten op kamp? Afgepakte snoepjes van kindjes 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Mijn groene leidingspull 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan 

zijn? Cola light met een reddingsvest van Mentos 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? Tahira in 

de diepvries steken 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? SamwiseGamgee 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? Middagdutjes 

Quote: #NoSimpSeptember  

 

Naam: Miel Lemmens 

Adres: Eektweg 8, Wezemaal/Veeliedenstraat 87 Nieuwrode 

Gsmnummer: 0491/29 26 17 

E-mailadres:miel.lemmens@gmail.com 

Geboortedatum: 7 november 1999 

Studie: Lichamelijke opvoeding/Bewegingsrecreatie 

Hoelang zit je al in de chiro? Dit wordt mijn 13de jaar, waarvan het 6de 

bij Chiro Betekom 

Wat is je lievelingseten op kamp? Alles waar voldoende proteinen 

inzitten #GAINS 

 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Sokken met kleurtjes 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Lauwe chocomelk 

(warme zou teveel pijn doen en koude is nogal fris) 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? Eten 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Kung Fu panda (ziefoto) 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? Sjorbalken en sjortouw 

Quote: Jaja, het zijn nogal toeren he… 
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Naam: Daan Van Vlasselaer 

Adres: O.L.Vrouw straat 39A 

Gsm nummer: 0491935753 

E-mailadres: daan.vavl@gmail.com 

Geboortedatum: 26-07-2001 

Studie: Informatica 

Hoelang zit je al in de chiro? Dit is mijn 13de jaar. 

 

 

 

Wat is je lievelingseten op kamp? BBQ 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? chiro pull 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Geld 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? Teveel om uit te kiezen 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? 'k zou Thor willen zijn. 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? Muziek 

Quote: Beter te laat dan nooit. 
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Speelclub 

De 8-9 jarigen (3e en 4e leerjaar) voelen zich opperbest in 

het gele speelclubland. Piraten zijn, legertjes spelen, 

vlaggen zoeken en playbacken is helemaal hun ding. Ze 

houden van 'Ren-je-rot-quizen' en kunnen in één 

namiddag de hele wereld rond reizen. Soms maken ze de 

gekste creaturen in klei en verkleden zich in monsters en 

draken! 

 

 

Naam: Marte Segers 

Adres: Soelstraat 81, Betekom 

Gsm nummer: 0470319972 

E-mailadres: marte-segers@hotmail.com 

Geboortedatum: 27/08/1999 

Studie: Seksuologie (KUL) 

Hoelang zit je al in de chiro? 9 jaar als lid, dit wordt mijn 

5de jaar als leidster 

 

Wat is je lievelingseten op kamp? Kip met rijst en curry 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Mijn chirorok 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Madeleinekes 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? De tandenborstel die uit mijn 

fietstas viel ;)  

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Mega Mindy 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? McDonald’s 

Quote: Ieder op z’n eigen tempo 

 

Naam: Simon Van Herck 

Adres: Gelegstraat 56, 3130 Betekom 

Gsm nummer: 0474/25 47 45 

E-mailadres: Simon.vanherck@hotmail.com 

Geboortedatum: 24/11/2001 

Werk: Elektricien 

Hoelang zit je al in de chiro? Sinds speelclub 2de jaar, dus 10 jaar 

 

Wat is je lievelingseten op kamp? Kroketballetjes en vol au vent 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Chiropull 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Westmalle tripel 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? Haka met de aspi’s 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Captain America 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? Men makkers en fitness 

Quote: WE ZULLEN ZIEN; Zei ne blinden en hij liep in de gracht 
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Naam: Lise Elsen 

Adres: Venneloopstraat 2, 3201 Langdorp 

Gsmnummer: 0497/41 54 36 

E-mailadres: lise.elsen@telenet.be 

Geboortedatum: 12 maart 1997 

Studie: Master de spécialisation en droit international public aan de 

ULB 

Hoelang zit je al in de chiro? Dit jaar wordt mijn 18e jaar, waarvan 

het 8e als leiding. 

 

Wat is je lievelingseten op kamp?Krokettenballetjes! 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Chirorokje! Ik zou dat elke dag aandoen als ik kon! 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Toch wel water. 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? Kei lang nagedacht over deze 

vraag, maar echt gewoon elk kamp als geheel! 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Een combinatie van Alex, Clover en Sam 

van ‘Totally Spies!’ 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? Married at First Sight 

Australia 

Quote: “Kijk, een bij! Ah nee,het is toch een wesp. Wat een wannabee.” 

 

Naam: Kaat Van Horebeek 

Adres: Werchtersesteenweg 27, 3130 Betekom 

Gsm nummer: 0478/ 071979 

E-mailadres: kaat.van.horebeek@hotmail.com 

Geboortedatum: 26 april 1999 

Werk: leefgroepbegeleider bij CKG De Schommel  

Hoelang zit je al in de chiro? Dit wordt mijn 16de jaar. 

 

Wat is je lievelingseten op kamp? Kriekjes met balletjes, jammie! 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Mijn chirorok met leidingskoord 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Schattige puppy’s  

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? Héél mijn kamp als aspi was echt 

GEWELDIG! 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Elsa van Frozen 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? Paprika rijstwafels en onze 

hondjes 

Quote: CHIRO IS LIFE      
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Naam: Sander Boons 

Adres: Beekstraat 54 ,Betekom 

Gsm nummer: 0476719075 

E-mailadres: boonssander@gmail.com 

Geboortedatum: 21-01-2001 

Studie: handelsingenieur 

Hoelang zit je al in de chiro? 13 jaar 

 

 

Wat is je lievelingseten op kamp? BBQ 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Chiropull <3 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Bier 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? Het nachtspel in de maïs! 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Mega Mindy 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? Mijn knuffel! 

Quote: Sha la lalalaa 

 

Naam:  Ruth Spiessens 

Adres: Gelroodsesteenweg 16 3130 Betekom 

Gsm nummer: 0470/22.09.67 

E-mailadres:ruth.spiessens@outlook.com 

Geboortedatum: 28/08/1998 

Studie: jeugd en gehandicaptenzorg 

Hoelang zit je al in de chiro?  Dit is mijn zestiende jaar 

 

Wat is je lievelingseten op kamp?  Macaroni met kaassaus en bloemkool 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Mijn chirorok 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Liefst water want ik 

zwem graag. 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? In mijn laatste jaar als lid zijn we 

op tweedaagse gaan slapen op een camping op het strand Dat was fantastische! 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Robin Hood want ik kan niet tegen 

onrechtvaardigheid. 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven?  Mijn geboorteknuffel  

Quote: Alles is mogelijk zolang je er zelf in gelooft. 
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Rakwi 

De 10- tot 12-jarigen (5e en 6e leerjaar) hangen samen met 

hun leiding de aap uit. Ze ravotten zich te pletter, trekken 

eropuit met de fiets en lopen zich de ziel uit het lijf bij een 

supergroot bosspel. Regen en wind houden hen niet tegen 

om buiten te ravotten. Het liefst springen ze dan nog in een 

grote plas om lekker vuil te worden. 

 

Naam: Benjamin Smet 

Adres: Tumkensberg 41, 3130 Betekom 

Gsm nummer: 0492/69.61.58 

E-mailadres: bsmet41@gmail.com 

Geboortedatum: 14 november 1997 

Studie: Doctoraatsopleiding in TEW (Leuven) 

Hoelang zit je al in de chiro? 13 jaar 

 

Wat is je lievelingseten op kamp? Soep met brood 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Mijn spongebobsokken 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Winnie de poeh 

knuffels 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? Het eten als titoleiding 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Meerminman 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? Dab 

Quote: Het weer is gratis 

 

Naam: Bente Roskams 

Adres: Tumkensberg 43 3130 Betekom 

Gsm nummer: 0494 29 07 38  

E-mailadres: benteroskams@hotmail.com 

Geboortedatum: 03/01/1997 

Studie: Educatieve master in de maatschappijwetenschappen 

(KUL) 

Hoelang zit je al in de chiro? Dit zal het 18de jaar worden 

 

Wat is je lievelingseten op kamp? Boterhammen met choco en hagelslag (tito <3)  

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Mijn versleten chirorok  

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Kindersurprises 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? Douchen met slippers aan en 1 2 

3 4 5 6 7 en de laatste nacht van het afgelopen kamp 2020.  

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Aquawoman 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? Kinderchocolaatjes 

Quote: Koekoek ik zie u onderbroek 
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Naam:  Ine Tweepenninckx  

Adres: Moorsemsestraat 296, Betekom 

Gsm nummer: 0499423758 

E-mailadres:ineke.tweepenninckx@gmail.com 

Geboortedatum: 30/10/2001 

Studie: Farmacie 

Hoelang zit je al in de chiro? Dit wordt mijn 7e jaar 

 

Wat is je lievelingseten op kamp? Kip met rijst en curry 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Pull, die is lekker zacht!  

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Tiramisu  

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? Loodsnacht 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Catwoman 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? Lippenbalsem  

Quote: Good food is good mood 

 

 

Naam: Lies Stuyven  

Adres: Aarschotsesteenweg 2 bus 2 3130 Betekom 

Gsm nummer: 0470072594 

E-mailadres: lies@stuyven.be 

Geboortedatum: 21/09/2000 

Studie: Rechtspraktijk in ’t stad 

Hoelang zit je al in de chiro? 14 jaar 

 

Wat is je lievelingseten op kamp? Zonder twijfel de videe 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Chirorok 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Stroopwafels 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? Vorig jaar op kamp had ik mijn 

dopper mee als drinkbus, maar na een aantal dagen was ik hem kwijt. ik had overal gezocht 

en kon hem nergens vinden. een paar dagen later kwam mijn mama de auto afzetten en had 

ik gevraagd om een nieuwe drinkbus mee te nemen aangezien ik de hoop om hem terug te 

vinden al had opgegeven. toen mijn mama terug vertrok en mijn nieuwe drinkbus had 

afgegeven wandelde ik terug naar het kamhuis. en wat zag ik daar liggen, gewoon in het 

midden van de weg waar ik al 1000 keer gekeken had ... MIJN DRINKBUS! 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Mega Mindy 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? CHIRO!!! 

Quote: Hoe ik mij voel als er geen koffie is? Depresso. 
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Naam: Tahira De Roey 

Adres: Tumkensberg 16 3130 Betekom 

Gsm nummer: 0491430405 

E-mailadres:Tahiraderoey@hotmail.com 

Geboortedatum: 27 juni 2001 

Studie: architectuur  

Hoelang zit je al in de chiro? 5 jaar  

 

Wat is je lievelingseten op kamp? Spaghetti 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Chiropull 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Spekjes 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? Ik in de diepvriezer 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Harry potter 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? aardbeien <3 

Quote: Ik heb echt geen idee =( 
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Tito's 

De tito's (1e en 2e middelbaar) trekken erop uit met de 

fiets of met de trein om in één of andere stad een groot 

zoekspel te doen. Ze schminken zich om het gekst voor 

een show, liefst in het rood, net als de kleur van de liefde.  

 

Naam: Stijn Vangilbergen  

Adres: Professor Scharpélaan 196, 3130 Betekom 

Gsmnummer: +32479818245 

E-mailadres: stijn.vangilbergen@gmail.com 

Geboortedatum: 11 februari 1999 

Studie: Sociaal Werk 

Hoelang zit je al in de chiro? Dertien jaar!  

 

Wat is je lievelingseten op kamp? Spaghetti! 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? De zwarte T-shirts. 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Chips! Pijnlijk, maar 

onweerstaanbaar. 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? Tahira in de diepvries steken 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Whosten       

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? Chips… 

Quote: Het leven heeft zin als je het naar de zin hebt. 

 

 

Naam: Jef Naveld (voor de maten→ Jekk(i)e) 

Adres: Beekstraat 80, 3130 Betekom 

Gsm nummer: 0495/427487 

E-mailadres: jef.naveld@gmail.com 

Geboortedatum: 11/12/1999 

Studie: Accountancy-Fiscaliteit  

Hoelang zit je al in de chiro? Dit is mijn 16de jaar  

 

Wat is je lievelingseten op kamp? Overduidelijk frikadellen met krieken + SUIKER 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Chirohemd duhh 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Appelmoes 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? De liefde die je krijgt van de 

leden! 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? God of thunder and lightning (Thor) 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? Muziek = leven 

Quote: Jong of oud het laat me koud➔ iedereen hoort erbij! 

 



17 
 

Naam: Luca Roba  

Adres: Werchtersesteenweg 201 3130 Betekom 

Gsm nummer: 0496912518 

E-mailadres: luca_roba@outlook.com 

Geboortedatum: 11/03/2000 

Studie: Burgerlijk Ingenieur 

Hoelang zit je al in de chiro? 14 jaar 

 

Wat is je lievelingseten op kamp? KROKETTENBALLETJES 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? De korte Chirobroek (een echte aanrader) 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Nutella 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? Het moment bij ons expeditie 

Robinson spel dat ik de vijver was aan het overzwemmen met een brandende fakkel die we 

net gemaakt hadden en dat iedereen mij was aan het aanmoedigen  

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Harry Potter (ja Harry mag als superheld 

beschouwd worden) 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? Een bad (ideaal na een 

chirozondag) 

Quote: forever 

 

Naam: Arne Van Avermaet 

Adres: Werchtersesteenweg 81 3130 Betekom 

Gsm nummer: 0498668552 

E-mailadres: Arnevanavermaet@gmail.com 

Geboortedatum: 17/04/2001 

Werk: Seris Technology 

Hoelang zit je al in de chiro? 10 jaar 

 

Wat is je lievelingseten op kamp? Pizza op tweedaagse 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Onderbroek 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Geld 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? Op het kampvuur afgeroepen 

worden 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Batman 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? Geld 

Quote: Miniclubmedeleiding, ik hou van jullie xd  
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Naam: Pieter Daniels 

Adres: Pater Damiaanstraat 9, 3130 Betekom 

Gsmnummer: 0468/131942 

E-mailadres: pieterdaniels@hotmail.be 

Geboortedatum: 18/03/2001 

Studie: Geneeskunde KU Leuven 

Hoelang zit je al in de chiro? 12 jaar als lid en nu mijn tweede jaar 

als leiding 

 

 

Wat is je lievelingseten op kamp? Appels als vieruurtje 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Short natuurlijk 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? APPELS en een 

matje voor een zachte landing 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? Stef (leiding tito) zijn memorabele 

actie tijdens mannenavond kamp 2014 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Rocket Raccoon 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? APPELS en WORTELEN 

Quote: Mijn levensbeschrijving: veel kaarten, weinig troef 
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Keti's 

Voor de keti's (3e en 4e middelbaar) is zondag 

een chilldag. Zij genieten van het leven en van 

elkaar!  

 

 

 

Naam: Sofie Den Hond 

Adres: Aarschotsesteenweg 34 bus 3, 3130 Betekom  

Gsmnummer: 0492 75 20 79 

E-mailadres: sofiedenhond@hotmail.com 

Geboortedatum: 18 mei 1999 

Studie: Biomedische wetenschappen (KUL) 

Hoelang zit je al in de chiro? Anderhalf jaar lid + 4 jaar leiding  

 

Wat is je lievelingseten op kamp? Kip curry en de krokettenbolletjes!  

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Mijn rok en hemd staan op een gedeelde 1ste plaats ;) 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? PUDDING of 

dekentjes hihi 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? Patatten plukken ;)  

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Ik ben Meeeega Mindy, Meeeega Mindy! 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? Die van ons  

Quote: Een zondag zonder chiro is als macaroni zonder kaassaus!  

 

Naam: Sarah Christiaens  

Adres: Hannekensstraat 1 Betekom 

Gsm nummer: 0473537302 

E-mailadres:Sarahchristiaenslove@gmail.com 

Geboortedatum: 31 augustus 2001 

Studie: Psychologie 

Hoelang zit je al in de chiro? 11 jaar 

 

 

Wat is je lievelingseten op kamp? Spaghetti 

Wat is je favoriete chirokledingstuk?  De chirorok 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Glitters 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? Er zijn er heeeeel veel 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Catwoman 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? Thaïs eten ☺ 

Quote: “in everylife there is sometrouble, but whenyouworryyou make it double” 

 



20 
 

 

Naam: Pauline Barros Dias 

Adres: Merelstraat 1 3200 Aarschot 

Gsm nummer: 0471335778 

E-mailadres: Pauline.bd@hotmail.com 

Geboortedatum: 30/10/2000 

Studie: Sociale readaptatie wetenschappen  

Hoelang zit je al in de chiro? 7 jaar  

 

 

 

Wat is je lievelingseten op kamp? Frietjes met stoofvlees 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Chirorok + Leidingskoord 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Kaaskrokketteeeen 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? Het moment dat ik van lid naar 

leiding ging 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Mega Mindy 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? Alles wat te maken heeft met 

kaas 

Quote: Liever een protje voor iedereen, dan buikpijn voor mij alleen! 

 

 

Naam: Silke De Wyngaert 

Adres: Bossepleinstraat 6, 3128 Baal 

Gsm nummer: 0494269055 

E-mailadres: Dewyngaert.silke@gmail.com 

Geboortedatum: 16/03/1998 

Studie: Master pedagogische wetenschappen 

Hoelang zit je al in de chiro? Ik start nu mijn 17e jaar  

 

 

Wat is je lievelingseten op kamp? KROKETTENBALLEKES!!! 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Chirovest (de oude versie) 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Ik heb hier heel 

lang over nagedacht, maar water of iets heel erg zacht lijkt me hier de beste optie. 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? Met de miniclub dansen op 

‘patsergedrag’, met fortnite dansjeshelemaal uitgedost als patsers. 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Merida, de prinses van Brave 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? Conditioner 

Quote: ‘De leiding mag alles!’ 
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Aspi's 

De aspi's (5e -6e middelbaar) krijgen veel meer ruimte 

om een spel zelf creatief te maken. Ze worden 

voorbereid op het leiding-zijn. Maar genieten nog van 

hun laatste jaar als lid!  

Naam: Karlijn De Haes 

Adres: Beekstraat 37, 3130 Betekom 

Gsm nummer: 0492 88 70 10  

E-mailadres: Karlijn.de.haes@hotmail.com 

Geboortedatum: 19 februari 1999 

Studie: Studiekeuzemakende 

Hoelang zit je al in de chiro? 15 jaar 

Wat is je lievelingseten op kamp? Krokettenbollekes 

 

 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Elk chirokledingstuk behalve die nieuwe rokken die 

super slecht zitten! (Al heb ik gehoord dat Bente hier een goed trucje voor heeft!!!!) 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Nieuwe 

chirolokalen en als dat niet kan het warm water van op de chiro! 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? Expeditie Aspison 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Mag ik toch niet zeggen? 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? Mijn vrienden!!! 

Quote: Mijn mama zegt altijd als ze boos is “Doe wa ge ni laten kunt!” Perfect moto voor op 

de chiro! 

Naam: Marie Vermeiren 

Adres: Wittevinnestraatje 4 3130 Betekom 

Gsm nummer: 0471534402 

E-mailadres: vermeiren.marie@gmail.com 

Geboortedatum: 13 april 2000 

Studie: Toegepaste psychologie 

Hoelang zit je al in de chiro? Vanaf mijn eerste jaar miniclub en 

nu mijn 3de jaar leiding! 

 

Wat is je lievelingseten op kamp? Rijst met kip en curry! 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Mijn chirorok!  

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Een zwembad vol 

met honden! 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? De mini’s met zen allen wassen 

onder de tuinslang! 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Mega Mindy, want als er iets is waar ik 

niet tegen kan, dan zijn het wel stoute kindjes! 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? Ik zou niet meer zonder mijn 

hondjes kunnen leven ☺ 

Quote: Alles wat mannen kunnen, kunnen vrouwen ook! 
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Naam: Femke Van Landeghem 

Adres: Pastoor Dergentstraat 108, 3200 Gelrode 

Gsm nummer: 0476801891 

E-mailadres: vlfemke@hotmail.com 

Geboortedatum: 20/01/1997 

Studie: Master Psychologie 

Hoelang zit je al in de chiro? Ik begin aan mijn 16de jaar 

 

 

Wat is je lievelingseten op kamp? BBQ 

Wat is je favoriete chirokledingstuk? Chirodekentje, ik wikkel dit helemaal rond mij 

Als je in een zwembad vol met iets kon springen… wat zou dat dan zijn? Een zwembad waar 

al mijn favoriete chirovrienden inzitten. 

Wat is je mooiste/leukste/grappigste/ … kampherinnering? De zelfgekozen themadagen op 

kamp vind ik altijd heel leuk. Ooit was dit Kerstmis en toen hebben we een hele dag hierrond 

gespeeld en dit was supergezellig. Een andere keer toen ik leiding was van de kleinste was 

het thema trouwfeest en galabal en iedereen was dan zo schattig en we maakten toen veel 

plezier. 

Van alle superhelden die er bestaan, welke ben jij? Ik ben meer een fan van de bad guys 

Zonder wat (voorwerp/eten/ …) zou je niet meer kunnen leven? Elektriciteit, water, bed, … er 

is zoveel waar ik niet meer zonder zou kunnen 

Quote: We didn’t realise we were making memories. We just knew we were having fun 
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Hoofdleiding 

De hoofdleiding leidt elke zondag de chiro. Ze zorgen voor een goede sfeer binnen 

het leidingsteam. Als u nog verder algemene vragen hebt, dan kan u zeker bij hen 

terecht!  

 

Benjamin Smet 

0492/69.61.58 

bsmet41@gmail.com 

Groep: rakwi 

 

 

Miel Lemmens 

0491/29 26 17 

miel.lemmens@gmail.com 

Groep: miniclub 

 

 

 

Floke Vermeylen 

0496/503646 

Floke.vermeylen@live.be 

Groep: miniclub  

mailto:Floke.vermeylen@live.be
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Volwassen begeleider 

Sinds dit jaar is Julien niet langer onze VB. Na jaren van inzet voor onze 
chiro, heeft hij beslist om de fakkel aan iemand anders door te geven. 
Momenteel zijn we dan ook op zoek naar een nieuwe VB. We zullen 
jullie hiervan op de hoogte brengen vanaf het moment dat we een 
opvolger/-ster hebben. 
 
Wat doet een VB? 
Hij/zij volgt het reilen en zeilen in onze Chiro en indien nodig staat hij de 
leidingsploeg bij met raad en daad. Ook kan je hem/haar steeds 
contacteren als je iets kwijt wil. 
De VB gaat tevens ook elk jaar mee op kamp met ons! 
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Een vzw, wat is dat?  

Chiro Betekom VZW werd op 6 mei 2014 het leven ingeroepen. De hoofdzakelijke 

redenen hiervoor zijn financiële en andere verantwoordelijkheden. Vroeger was Chiro 

Betekom een "feitelijke vereniging" waarbij de leden van de vereniging hoofdelijk 

verantwoordelijk waren als er iets zou mislopen. Men zou de leden dan persoonlijk 

kunnen aanspreken omtrent schulden die gemaakt werden terug te betalen, en nog 

zo veel meer. Deze zware verantwoordelijkheden wilden we niet langer op de 

schouders van de leiding laten rusten. Vandaar de oprichting van deze vzw. 

Het eigenlijke doel van onze VZW is om alle initiatieven omtrent de opvoeding van 

kinderen en jongeren te steunen en te bevorderen met de juegdbewegingsmethoden 

die eigen zijn aan Chirojeugd. 

De algemene Vergadering van Chiro Betekom VZW vindt minstens éénmaal per jaar 

plaats om de begroting en de boekhouding grondig na te kijken. 

Deze bestaat uit meer leden dan de bestuursleden, ook de gehele leidingsploeg, 

leden van de oud-leiding ... . 

 

An-sofie Vandenberghe: voorzitter 

Anneleen Eulaers: penningmeester 

Sofie Van Reet: secretaris 

 

Nancy Van Waelderen: bestuurder 

Christine Verbiest: bestuurder 

Yves Segers: bestuurder 

Esmee Janssens: bestuurder   
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Proost 

Een proost is dé persoon waar je als leiding en VB beroep 

op kan doe om je op weg te zetten met alles wat met 

zingeving te maken heeft. Een proost is ook dé persoon 

waar je even op terug kan vallen als het moeilijk gaat. Of het 

nu gaat om problemen in de leidingsploeg, een oma die 

gestorven is, een leiding die zwaar ziek is of een je gewoon 

eens je hart wil luchten, een proost kan een luisterend oor 

bieden. 

 

 

 

Dit is onze proost:  

Naam: Maria Pinxten 

°22 december 1934 

† 21 december 2009 

 

 

 

In onze chiro was dit Zuster Miet. Vele jaren stond ze ons bij met woord en daad, een 

luisterend oor. Alles kon je haar vragen. We danken daarom zuster Miet voor haar 

goede zorgen en we weten dat ze op een zekere manier nog steeds aanwezig is op 

moeilijke momenten, ook nu ze het leven inruilde voor de eeuwige rust.  



27 
 

Weekend en kamp 

Jaarlijks gaat elke groep op weekend, wanneer dat maakt je leiding nog wel bekend! 

Voor de kleintjes (miniclub, speelclub en rakwi) is dat extra fijntjes. Zij kunnen in de 

eigen lokalen dromen, terwijl de grote ergens anders komen. De groten (tito's, keti's 

en aspi's) slapen in een grote stad of op het platteland, in ieder geval zij maken het 

zelf plezant. Meer informatie over de afdelingsweekenden zal je zelf nog vinden. De 

leiding geeft je dan een briefje mee, dat belooft santé!  

 

Eenmaal de zomer in de lucht, is het kamp daar in vogelvlucht! Voor velen het 

hoogtepunt van het jaar, dus chirokindjes houden jullie je alvast klaar. Dit jaar 

vertrekken we (hopelijk) met velen op dinsdag 21 juli 2021 richting Den & Duin in 

Hechtel. We leven er samen met elkaar, zo gaat dat elk jaar. Er wordt gelachen, 

gehuild en gespeeld. En ruzies worden geheeld. Ons kamp duurt 10 dagen, zit je nog 

met iets dan moet je het ons maar vragen. 
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Kleurplaat en herken het liedje 

Kleur deze tekening zo mooi als je kan in!  

 

 

 

Vul het liedje aan: 

De wereld is een …………. 
geen ..... weet hoe hij worden zal, 
maar ..... ding dat weet iedereen: 
je kunt het niet ...... 

 
Dus zullen we er ..... iets van moeten maken 
de wereld is een .....maar bewerkelijk ding, 
dus ..... we er samen iets van moeten ......, 
hé, hé, hé, hé, kom maar in de ........ 
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En chiro, dat is .... 

Spelen op het plein, in het bos of in de stad, of vallen en onze 

broek nat! Avonturen beleven zoals op zoek gaan naar de 

molen van de brullende draak, jaja op zondag hebben onze 

speurders een afspraak! 

Op tocht te voet, met de fiets of met een vlot, 

of we nemen de trein in Aarschot! 

Onderweg je voeten in een riviertje dompelen, en niemand 

van de groep zal mompelen! 

 

Verhalen vertellen over je school, je huisdier of fantaseren over later en dan onze 

dorst lessen met water! 

Griezelverhalen verzinnen bij het kampvuur, zo gaan de mannen van de chiro op 

avontuu r! 

Lachen, gieren en brullen, zodat we albums met foto's kunnen vullen! 

Dansen en zingen, herkansen en springen of luchtgitaar spelen, bij chiro betekom 

kan je je helemaal herleven! 

Voor Seppe, Shila, Fien, Victor, Ine, Nell en Marcel, een geweldig kinderspel! 
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Jaarthema 

OnvoorSPELbaar 

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.  
 

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. 

3 focuspunten 

• Doe ’n keer zot! 
Doe eens wat anders: betrek onbekenden in je werking, gooi je leidingskring 

helemaal om, enz. We dagen zowel leden, leiding als kader uit om elke zondag iets 

nieuws te proberen. Onze 112.000 leden treden daarmee wekelijks uit hun 

comfortzone, zonder (emotionele) veiligheid uit het oog te verliezen 

• Spel 
We zijn in de Chiro vaak bezig met nevenactiviteiten zoals administratie, contact met 

ouders, kasactiviteiten, enzovoort. Met dit jaarthema gaan we graag nog eens terug 

naar de basis van Chiro: spel. 

• Inleving en fantasie 
De leiding wordt uitgedaagd om tijdens het spel in te gaan op de fantasie van de 

leden. 
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Communicatie  

Om tijdens het jaar de communicatie vlot te laten verlopen, vragen we jullie om onze 

website zeker af en toe in de gaten te houden. Updates over datums of activiteiten 

zullen we altijd langs deze weg communiceren. Verder beschikken we ook over een 

facebookpagina waar we de meeste van deze berichten nog een keer posten. Ten 

slotte communiceren we de belangrijkste of dringendste boodschappen ook via mail. 

Om ervoor te zorgen dat uw e-mailadres tussen onze lijst staat, is het belangrijk om 

uw kind in te schrijven. 

Mocht u tijdens het jaar vragen of opmerkingen hebben voor de leiding, kan u ons 

altijd aanspreken voor of na een chirozondag of mailen naar de leiding van de 

groepen of de hoofdleiding. We proberen u via die weg altijd zo snel mogelijk verder 

te helpen. 

Corona 

Dit jaar zijn er naast leuke dingen helaas ook minder leuke dingen waar we rekening 

mee moeten houden. Door de maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus, ziet 

onze chirozondag er een heel stuk anders uit. We kunnen nu nog niet voorspellen 

hoe de situatie zal evolueren. Het kan dus zijn dat het in de komende 

weken/maanden nodig blijkt om bepaalde maatregelen te verstrengen of dat het 

mogelijk is om een aantal versoepelingen door te voeren. Ook hierover zullen we zo 

snel en duidelijk mogelijk proberen te communiceren via de website, facebookpagina 

en/of e-mail. We danken jullie alvast voor jullie begrip en mochten er nog vragen over 

zijn, mag u die zeker altijd stellen. 
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Kalender 

Zondag is het chirodag, de leiding staat er dan met een lach. De leiding probeert er 

telkens te zijn, maar soms is het aantal te klein. Er worden briefjes meegegeven of 

bekijk onze site even. Zo blijf je zeker op de hoogte van het drukke chiroleven. 

 

 

 


