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Benen uiteen, handen op
elle rug, samen…
Eén!
Met mooie kampherinneringen in ons achterhoofd en kriebels in
onze buik starten we aan een
superformiweldigenfantakolosachtig nieuw Chirojaar!
Wat kan je in dit boekje vinden? Interessante
telefoonnummers, belangrijke data, e-mailadressen van de
leiding, informatie over het uniform…
Ten slotte richt ook de leiding zich tot zijn of haar eigen groep.
Spannend hé?!
Als je vragen hebt, mag je deze zeker stellen! Je kan ons
steeds bereiken via e-mail, een sms’je, een persoonlijk
bezoekje of uiteraard op een Chirozondag!
Ook kan je altijd terecht op onze website www.chirobevel.be
Bekijk ook zeker onze facebookpagina!
Veel leesplezier!
De redactie
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Gene Chiro zonder leiding!
Geen bos zonder kampen, geen Christus Koning zonder spinaziestoemp,
geen zomerkamp zonder tweedaagse en geen tweedaagse zonder
sappekes en bifiworsten, maar vooral gene Chiro zonder leiding en
leden! Daarom hier een klein overzicht van de leiding…
Miniclub Meisjes (1e & 2e leerjaar)
Yanne Dela Ruelle
Hanne van den Bosch
Itegemsesteenweg 17
Akendoren 6
2560 Bevel
2560 Bevel
0479 13 20 49
0471 81 38 76
yannedelaruelle@chirobevel.be
hannevandenbosch@chirobevel.be

Karel De Winter
Carolusberg 1
2560 Nijlen
0471 44 22 42
kareldewinter@chirobevel.be

Miniclub Jongens (1e & 2e leerjaar)
Senne Verwimp
Glenn Peeters
Bevel-Dorp 49
Herdersstraat 21
2560 Bevel
2560 Bevel
0471 23 25 86
0486 29 71 94
senneverwimp@chirobevel.be
glennpeeters@chirobevel.be

Cato Verheyen
Laarstraat 64
2560 Bevel
0470 58 13 79
catoverheyen@chirobevel.be

Speelclub Meisjes (3e & 4e leerjaar)
Eline De Haes
Boshoek 43b
2560 Nijlen
0477 53 36 16
elinedehaes@chirobevel.be

Hanne Tops
Kruideniersstraat 8
2560 Bevel
0471 48 76 56
hannetops@chirobevel.be

Speelclub Jongens (3e & 4e leerjaar)
Jelle Verwimp
Niels Nys
Bevel-Dorp 49
Statiestraat 44B
2560 Bevel
2560 Nijlen
0471 23 56 26
0491 30 56 55
jelleverwimp@chirobevel.be
nielsnys@chirobevel.be
Daan Bogaerts
Seppe Willems
Kiezelweg 19
Steynehofweg 4
2560 Bevel
2560 Bevel
0471 01 50 34
0499 38 57 05
daanbogaerts@chirobevel.be
seppewillems@chirobevel.be

Louise Vermeiren
Steynehofweg 7
2560 Bevel
0471 72 08 13
louisevermeiren@chirobevel.be

Kwiks (5e & 6e leerjaar)
Nell Scheers
Liersesteenweg 206
2590 Berlaar
0470 47 14 50
nellscheers@chirobevel.be

Mieke Vermeiren
Steynehofweg 7a
2560 Bevel
0479 04 33 46
miekevermeiren@chirobevel.be

Rakkers (5e & 6e leerjaar)
Ferre Obbels
Cedric Coenen
Grote Baan 36
Schooldijk 20
2235 Hulshout
2560 Bevel
0489 46 66 25
0478 44 49 43
ferreobbels@chirobevel.be
cedriccoenen@chirobevel.be
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Tippers (1e & 2e middelbaar)
Leen Van den Eynde
Lien Geeraerts
Akendoren 7
Boudewijnlaan 33
2560 Bevel
2270 Herenthout
0474 17 05 38
0496 18 45 05
leenvandeneynde@chirobevel.be
liengeeraerts@chirobevel.be
Toppers (1e & 2e middelbaar)
Stijn Claes
Bevel-Dorp 38B
2560 Bevel
0491 744679
stijnclaes@chirobevel.be

Jef Roevens
Kiezelweg 22
2560 Bevel
0493 57 79 33
jefroevens@chirobevel.be

Natan Mertens
Bevelsesteenweg 102
2560 Nijlen
0491 45 77 74
natanmertens@chirobevel.be

Tiptiens (3e & 4e middelbaar)
Marie Bogaerts
Rikke Tops
Kiezelweg 19
Kruideniersstraat 12
2560 Bevel
2560 Bevel
0471 06 08 03
0470 03 83 20
rikketops@chirobevel.be
mariebogaerts@chirobevel.be
Jef Vermeiren
Steynehofweg 7a
2560 Bevel
0471 92 25 64
jefvermeiren@chirobevel.be

Lore Van Hool
Akendoren 12
2560 Bevel
0487 74 25 15
lorevanhool@chirobevel.be

Kerels (3e & 4e middelbaar)
Seppe Tops
Kruideniersstraat 12
2560 Bevel
0471 54 27 44
seppetops@chirobevel.be

Jonas Verwimp
Bevel-Dorp 49
2560 Bevel
0499 70 42 65
jonasverwimp@chirobevel.be

Aspiranten meisjes (5e & 6e middelbaar)
Zanna Panis
Lisa De Greef
Tolbroek 32
Kempensestraat 12
2560 Bevel
2560 Bevel
0479 56 97 05
0479 60 11 17
zannapanis@chirobevel.be
lisadegreef@chirobevel.be

Aspiranten jongens (5e & 6e middelbaar)
Toby Verwimp
Morris Van den Eynde
Robbe Dillen
Bevel-Dorp 49
Tolbroek 6
Heikant 33
2560 Bevel
2560 Bevel
2560 Bevel
0492 57 96 85
0472 61 77 27
0491 06 91 28
tobyverwimp@chirobevel.be
morrisvandeneynde@chirobevel.be
robbedillen@chirobevel.be

Hoofdleiding jongens: Stijn Claes
Hoofdleiding meisjes: Marie Bogaerts
Volwassen begeleider: Katrien Van Cant
Volwassen begeleider: Tim Vercammen

(0478 60 86 13)
(0498 80 94 77)
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Chirokamp van 21 tot 31 juli – Chirokamp van 21 tot 31 juli - Chirokamp van 21 tot 31 juli - Chirokamp van 21 tot 31
juli - Chirokamp van 21 tot 31 juli mp van 11 tot 21 juli

! Aandacht,
aandacht, aandacht!
Dit Chirojaar gaan we op kamp van

21 tot 31 juli

2020 naar Veerle. Pen het neer in je agenda, stop het
in je smartphone, leg een knoop in je zakdoek of
tatoeëer het desnoods op je arm. Wij willen immers dat
alle leden meegaan op ons onvergetelijk Chirokamp!

Chirokamp van 21 tot 31 juli – Chirokamp van 21 tot 31 juli - Chirokamp van 21 tot 31 juli - Chirokamp van 21 tot 31
juli - Chirokamp van mp van 11 tot 21 juli
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MA, IK WIL EEN UNIFORM!
Zoals alle jeugdbewegingen willen wij herkenbaar zijn en laten zien dat we
één grote toffe bende zijn. Daarom heeft de Chiro een algemeen Chirouniform dat door alle Chiro’s gedragen wordt. En we horen u al denken:
“Hoeveel kost dat?!” en “Waar kan ik zo’n ding kopen?!”. Wel: allereerst is
er het rode T-shirt die speciaal voor onze Chiro gedrukt wordt en die door
iedereen moet worden aangekocht. Daarnaast vragen we alle leden
(vanaf Tippers en Toppers) een rok of een short aan te kopen en om
steeds minstens één willekeurig kledingstuk aan te doen dat uw kind
herkenbaar maakt als Chirolid. Zo zijn we ineens in regel met de
verzekering.
De Chirorokken en -broeken kan je terugvinden in De Banier (de enige
echte Chirowinkel). Je kan deze echter ook bij ons bestellen en dan halen
wij ze voor u! De pasdag valt dit jaar op zondag 29 september te
beginnen om 17 uur. We vragen ook om op deze dag (gepast) geld mee
te brengen en de bestelde kledij op voorhand te betalen. In onderstaande
tabel vind je enkele prijzen van Chirokledij die je bij ons kan bestellen.
Alles is van goede kwaliteit en is speciaal gemaakt om serieus te
“fikfakken’’!
Broekrok 6 - 16 jaar
Rok maat 36 - 52
Korte broek jongens 6 - 16 jaar
Korte broek jongens maat 38 - 48
Korte broek jongens maat 50 - 56
Hemd 8 - 16 jaar
Hemd maat 36 - 48
Rode T-shirt
Groene Chiro Bevel trui

35 euro
35 euro
35 euro
35 euro
35 euro
30 euro
30 euro
8 euro
20 euro

! De groene trui is gratis voor nieuwe leden

Voor de kleinsten is een uniform geen verplichting (het rode T-shirt wel)!
Maar we vragen toch om ne ‘slechten tenue’ aan te trekken voor de Chiro.
Voor de nieuwe leden zit de trui bij in het inschrijvingsgeld. Wat doe je als
je rok scheurt of je uit je broek barst tijdens het Chirojaar? Naar een
Chirowinkel gaan! De Banier in Heist op den Berg is een Chirowinkel waar
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je terecht kan voor een nieuw uniform of leuke Chirospulletjes. Je vind de
winkel in de Bergstraat (de winkelstraat).

Niet te vergeten!
Met het oog op wederom een succesvol jaar, geven we je graag al een
lijstje met data van de belangrijkste Chiro-evenementen. Grijp dus nu al
maar naar uw agenda, en noteer die handel, zodat je al je andere plannen
tijdig kan verzetten en geen excuses meer hebt om thuis te blijven!
Het is elke week Chiro op zondag van 14u00 tot 17u00 voor de Miniclub,
Speelclub, Rakwi’s en Tito’s. De Keti’s en Aspi’s mogen blijven tot 17u30
(de gelukzakken!).
Om het milieu te sparen, kiezen we ervoor om jullie zo vaak
mogelijk te informeren via e-mail. Ook verdwenen of “gewassen”
briefjes en niet-verwittigde ouders proberen we zo te vermijden.

Hier alvast enkele belangrijke data…
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

15 september
29 september
20 oktober
27 oktober
17 november
22 november
23 november
8 december
4 januari
5 januari
19 januari
16 februari
10 april
13 april
18/19 april
24-26 april
27/28 juni
21-31 juli

Startdag
Pasdag
Taartenverkoop Tito’s
Vriendjesdag
Christus Koning
Das Aspifest
Quiz
Sinterklaas
Kerstboomverbranding
Schaatsen
Aspidag
Valentijnsontbijt
Kruiskensmarkt
Jaarmarkt
Daguitstap
Heemfeesten
Afsluitactiviteit
Kamp Veerle
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Chiroloze zondagen…
o
o
o
o

22
29
12
26

december
december
april
april

Kerstvakantie
Kerstvakantie
Pasen
Heemfeesten

Verloren Voorwerpen
Bij een geweldig Chirokamp horen ook verloren voorwerpen. En geloof
ons, deze zijn er in overvloed. Dus zoek je al twee maanden naar je roze
zwembroek met witte stippen, een Chiro T-shirt, je lievelingskous of een
vuile onderbroek? Kom dan gerust eens een kijkje nemen op het heem!
Of zat er net een vreemd bikini, zonnebril of handdoek in je koffer? Ook
dan ben je welkom! Want komaan jongens, dat moet toch van iemand
zijn?!
Alle kleren die niet opgehaald worden, verdwijnen in onze verkleedkoffer.
Uiteraard kiezen wij er de mooiste dingen uit, dus wees er snel bij! Ook
als je denkt dat je niets kwijt bent, kan je voor alle zekerheid toch eens
een kijkje nemen. Zondag 13 oktober stallen wij voor de laatste keer alle
kleren uit!

KOM DUS SNEL, MISSCHIEN VIND JE
JOUW KLEREN DAN WEL...
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Wat te doen bij ONGEVAL?
Wat te doen bij ongeval? En wat met de kosten?
1. Lid/leiding gaat tijdens Chiro of na Chiro naar dokter MET medisch
getuigschrift
2. Ouder/Lid geeft medisch getuigschrift af aan hoofdleiding
3. Er wordt dossier aangemaakt en medisch getuigschrift wordt
geüpload door hoofdleider
4. Alle info en uitgavenstaat worden aan de ouders gegeven
5. Ouders vullen dit in en geven uitgavenstaat terug aan hoofdleider
De chiroverzekering werkt anders als een gewone verzekering. Eerst
worden de kosten aan de eigen verzekeringsmaatschapij gemeld en als
deze niet of niet het volledige bedrag terug betaalt kan er beroep worden
gedaan op de chiroverzekering. De facturen en bewijzen van de eigen
verzekeringsmaatschapij worden bij de uitgavenstaat bijgevoegd en mee
aan de hoofdleider gegeven.
Bij vragen kan er altijd een voorbeeld uit het verleden worden
doorgemaild.
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Miniclub meisjes

14

Miniclub jongens

Glenn Peeters

Senne Verwimp

Karel De Winter

0486297194

0471232586

0471442242
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Eline, Cato en Hanne

Jij ook?

spelen!

weer vele leuke spelletjes te

Wij kijken er alvast naar uit om

Chirojaar weer van start!

Binnenkort gaat het nieuwe

MEISJES

WELKOM SPEELCLUB
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Kwiks is de beste
partymix

De leiding van de partykwiks heeft al veel zin in het
chirojaar, hopelijk jullie ook!!!
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Rakkers
Rakkers wie van jullie waagt het om zo sportief en
sterk te worden als deze ultra sportieve en bere sterke
beren

Smeer jullie benen alvast maar goe in want dit word
echt een BEIRE goe jaar

19

20

Toppers

21

Tiptiens

22

Kerels
Jonas mogen ik en
Marcel mee
leiding zijn van de
kerels?
Ja natuurlijk tops, gelle
zij echt veel beter als
de jef en de morris!!

Ah das goe dan hebben we
alleen nog nen hoop kei toffe
kerels nodig om er een
HOOGstaand jaar van te
maken!
23

Aspiranten meisjes

24

Aspiranten jongens

Dag manne, wij zijn klaar voor een beestig jaar. Maar
wie o wie wordt onze 4de musketier*??
Eén voor allen en allen voor één!!
Robbe, Toby en Morris
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*Volgens Morris is die bij de ‘M’ van ‘musketier’

Chiro Bevel Groepsraad/ vzw
De afdeling met de hoogste gemiddelde leeftijd bij de Bevelse Chiro is
ongetwijfeld de groepsraad/vzw. Wij maken tijd vrij om een handje toe te
steken en trachten alzo onze jeugd de nodige steun te bieden. Welke
vraag en/of probleem zich ook aandient, wij zullen steeds proberen om
mee een oplossing te vinden.
De Gr/vzw beheert, bekostigd en onderhoud de gebouwen, inboedel,
terreinen, het algemeen materiaal en al wat daarbij komt zien. In juli en
augustus organiseren wij de verhuur voor jeugdkampen.
Inkomsten halen we van bivakverhuur tijdens de verlofperiode en onze
heemfeesten. Ook kunnen we rekenen op financiële steun van de
gemeente onder de vorm van subsidies.
Dit jaar is het de bedoeling om een afvalberging te plaatsen en de eerste
plannen voor het vernieuwen van de keuken vorm te geven.
Wenst u een handje toe te steken, mocht er iets op uw maag liggen of wil
je meer info, geef gerust een seintje:
Groepsraad: Jan Gielen, Marc Van Hool, Gerd Van Looy, Johan Van
Grootel, Joke Van de Meersch, Christophe Boen, Ann Vranckx en Deborah
Dillen
Voorzitter vzw
Marc Van Hool Akendoren 5, Bevel,
03/411 04 58
marcvanhool@skynet.be
Secretaris vzw
Christophe Boen
Tolbroek 28, Bevel, 0473/47 42 46
ellen.christophe@gmail.com
Penningmeester vzw
Gerd Van Looy
Bevel-Dorp 44, Bevel, 03/481 75 85
gerdvanlooy@skynet.be
Verantwoordelijke bivakverhuur: Ann Vranckx
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D, a, n, k, u …
DANKU
Chiro is je elke zondag rot amuseren, genieten van het
samenzijn, ravotten tot je kleren scheuren en lachen tot je buik
pijn doet. Toch vraagt dit alles heel wat inspanningen, inzet en
verantwoordelijkheid. Daarom willen we alle leiding bedanken
die een punt zetten achter hun Chirocarrière.

LAURA EN FRAN
Merci voor alles wat jullie voor de Chiro gedaan hebben!
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Point Final
Ook dit jaar hebben we er weer super veel zin in om uw
kinderen te amuseren en af en toe Bevel eens goed op z’n kop
te zetten! We werken het hele jaar flink door om het ieder naar
z’n zin te maken en het jaar tot een geslaagd einde te brengen.
Niet altijd even gemakkelijk, maar met een hele ploeg naast
ons lukt het ons altijd.
Hierbij willen we iedereen bedanken die elk jaar een tandje
bijsteekt om onze Chiro draaiende te houden!
Tot het volgende boekje!

HANNE, YANNE, KAREL, SENNE, GLENN, CATO,
ELINE, HANNE, JELLE, NIELS, DAAN, SEPPE,
LOUISE, NELL, MIEKE, FERRE, CEDRIC, LEEN, LIEN,
JEF, STIJN, NATAN, MARIE, RIKKE, JEF, SEPPE,
JONAS, LORE, ZANNA, LISA, ROBBE, MORRIS EN
TOBY
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