


Eerst en vooral bedankt om voor onze chiro te kiezen. De af-
gelopen chiro’s hebben jullie kunnen kennismaken met jullie 
nieuwe leidsters en leiders. We hopen dan ook dat we jullie ervan 
hebben kunnen overtuigen, dat wij er weer klaar voor zijn! jullie 
toch ook ?
Het belangrijkste aan de chiro is natuurlijk de zondag zelf. Elke 
zondag is het chiro 14h tot 17h. Enkel tussen christus koning en 
carnaval is de chiro voor de pipo’s, speelclub en rakwi’s gedaan 
om 16h30. Op de chirozondagen komen we allemaal samen om 
13h55 aan onze lokalen op de vloed, om de vlag te hijsen en zo de 
chiro-namiddag vol spel en plezier in te zetten. Op het einde van 
de chiro wordt de vlag weer gedaald om de chironamiddag af te 
sluiten.
De kinderen die willen kunnen een koekje of een stuk fruit meen-
emen als vieruurtje. 
We hebben graag dat alle kinderen zo veel mogelijk komen daar-
om hebben we de regel dat iedereen minstens 15 keer naar de 
chiro moet komen om mee op kamp te mogen gaan. 
Om jullie en vooral jullie kinderen op de hoogte te houden wan-
neer het wel of niet chiro is,  hebben we een website namelijk  
(https://www.chirokleinvorst.be/) . Daarnaast kan je ook heel wat 
info vinden op onze facebookpagina bv speciale activiteiten zoals 
schaatsen enz.

Beste ouders en leden 



Lidgeld en inschrijvingen
Wat moet je doen om in orde te zijn met de verzekeringen ?
Wat we niet mogen vergeten is het lidgeld, deze bedraagt 45 euro.
In deze prijs zit niet alleen elke zondag een drankje, we kopen er 
ook allerlei spelmaterialen mee en de kinderen worden verzekerd. 
Ze zijn verzekerd tijdens de activiteiten op de chiro, maar ook op 
de kortste weg naar huis of naar de chiro. We vragen jullie om 
jullie online in te schrijven op onze website. Wanneer je kind is in-
geschreven maar het lidgeld is nog niet betaald, is je kind nog niet 
verzekerd!  Dus gelieve dit zo snel mogelijk in orde te brengen.

Het uniform
Op onze chiro is een uniform verplicht vanaf de speelclub. Het 
uniform bevordert het groepsgevoel en zo kunnen de mensen ons 
ook makkelijk herkennen. Wat is er verplicht? Een korte broek, 
bermuda, broekrok of rok: 1 van deze dingen behoort al zeker tot 
het uniform. Dit kost 30 tot 33 euro (afhankelijk van de maat.) 
Een T-shirt: dit mag de algemene rode chiro T-shirt zijn maar mag 
ook een T-shirt zijn van onze eigen chirogroep. Andere chirospul-
len mogen natuurlijk ook worden aangekocht maar ze zijn niet 
verplicht. Een uniform kan gehaald worden in “de banier” (= de 
chirowinkel). Er is een banier in Aalst, 
Antwerpen, Brugge, Brussel, 
Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen, 
Roeselare, Turnhout en Sint-
Niklaas. Je kan ook op internet 
al eens een kijkje nemen: www.
debanier.be

http://www.debanier.be
http://www.debanier.be


kledingbib

Chiro Klein-Vorst T-shirt  

Sinds vorig jaar zijn we ook gestart met een kledingbib. Dit om 
te vermijden dat u om het half jaar een nieuwe Chiro outfit moet 
kopen. 
Het systeem werkt als volgt: 
Je breng je te kleine Chiro kleren binnen en krijg in de plaats een 
passend kledingstuk of 5 euro.
Als je geen oude Chiro kleren hebt liggen kan je ook altijd kled-
ingstukken aankopen voor 5 euro per stuk.
Zo kan iedereen in een passende outfit naar de chirozondagen 
komen! 
Geef ons een seintje via onze faceboekpagina, en wij zorgen ervoor 
dat u voor of na de chiro even een kijkje kan nemen! 

Vorigjaar hebben we onze eigen T-shirts ontworpen.
Bent u er vorig jaar eentje vergeten te kopen? Is de t-shirt nu al te 
klein? Geen zorgen we verkopen ze dit jaar opnieuw! 
Op onze faceboekpagina en onze website kan u een linkje vinden 
waar u een bestelling kan plaatsen 
Bestellen kan tot 16 oktober, zo kunnen we ervoor zorgen dat de 
t-shirts er zo snel mogelijk zijn! 



Het lokaal

Zoals jullie allemaal weten hebben wij sinds enkele jaren een 
nieuw lokaal. Voor ons lokaal te onderhouden hebben we enkele 
mensen die hier vrijwillig aan werken. Bij deze willen wij deze 
personen nogmaals bedanken.

We verhuren onze lokalen voor kampen, weekenden of feesten. 
Voor de prijzen kan je terecht op de volgende website: www.
denchirobijef.be
 
Voor meer informatie, contacteer: 0479 
723 245 (Hanne Thys) of stuur een mailtje 
naar : denchirobijef@chirokleinvorst.be

http://www.denchirobijef.be
http://www.denchirobijef.be
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Eva Vanwesemael 
Hoofdleidng 

5e jaar leiding
Studie: Sport- en bewegen 

Tel.: 0471 46 32 93
Deze goedlachse en sportieve  dame 
heeft naast de chiro nog een hobby 

namelijk atletiek. Ze traint niet enkel, 
maar ze geeft ook atletiektraining aan 

kinderen. Ze neemt dit jaar de rol als 
hoofdleiding over van haar grote broer. 

1e en 2e leerjaar 



Lore Van Haute 
2e jaar leiding
Studie: Kleuteronderwijs 
Tel.: 0477 04 16 54
Deze behulpzame en verantwoordeli-
jke meid swingt in haar vrije tijd haar 
heupen er op los. Van al dat dansen 
krijg je al snel honger, dat is voor deze 
keukenprinses geen probleem. Koken is 
namelijk iets wat ze heel graag doet.

Lena Michiels 
2e jaar leiding

Studie: Rechtspraktijk 
Tel.: 0496 07 27 91

Deze sociale dierenvriend spendeert 
graag haar tijd met haar vrienden of 
ergens gezellig met haar ezel ‘mathil-

de’ en haar konijntje ‘Truffeltje’. Het is 
een vrolijke meid waarmee je vaak kan 

lachen.  



Jonas Ruyters
1e jaar leiding
Studie: Economie moderne talen
Tel.: 0471 17 79 68
Jonas ook wel gekend als Jonasty kan je 
horen crossen door heel vorst met zijn 
brommer. Hij staat ook elke week op het 
voetbalveld van excelsior Vorst en anders 
kan je hem vinden achter de toog. In het 
weekend pakt hij wel eens de fiets om 
een pintje te pakken met zijn vrienden.

Lina Verheyden
1e jaar leiding

Studie: Wetenschappen Wiskunde 
Tel.:  0485 50 43 08

Naast Chiro is Lina haar bezigheid 
dansen, ze is een echte hip hop-

ster. Je kan haar ook elk weekend 
terugvinden op alle feestjes in de 

buurt waar ze haar danspasjes graag 
laat zien met het niet ontbrekende 

wijntje in de hand, want zonder 
wijn zou ze niet Lina Vino zijn.



Sien Van De Weyer
4e jaar leiding

Studie: Toegepaste Psychologie  
Tel.: 0487 20 00 23 

Met haar creativiteit vindt ze een spel 
voorbereiden een eitje. Door de week 

kan je haar vinden in Antwerpen, en in 
het weekend wast ze af in De kronke-
ling. Daarnaast verdient ze graag een 

centje bij bij Belmedis. In de vakanties 
werkt ze ook bij het Kakelnestje. 

3e en 4e leerjaar 



Sita Van De Weyer 
2e jaar leiding
Studie: Leerkracht lager onderwijs 
Tel.: 0485 07 71 14
Sita is de goedlachse leidster die wel 
eens houdt van een grapje maken. In 
haar vrije tijd is ze actief bezig met tur-
nen en geeft ze turnles. In het weekend 
kan je haar ook wel eens vinden in ‘De 
kronkeling’. 

Nele Mensch
2e jaar leiding

Studie: Geneeskunde  
Tel.: 0468 30 55 38 

Deze gemotiveerde leidster kan niet 
stil zitten. Je kan haar vaak op de 

tennis terugvinden, waar ze zowel 
zelf stevig tegen de ballen mept als 
de kleintjes haar passie voor tennis 

doorgeeft. In haar vrije tijd swingt ze 
haar heupen er ook op los tijdens haar 

danstrainingen.



Amélie Liekens 
1e jaar leiding
Studie: Economie moderne talen 
Tel.: 0476 87 44 45
Je zal amélie steeds met een lach zien 
verschijnen deze enthousiaste leid-
ster kan je vaak vinden in de Vesten 
waar ze graag haar centje bij verdient. 
Daarnaast is ze ook creatief en steekt 
ze wekelijks prachtige kunstwerken in 
elkaar op de tekenacademie. Ze doet 
daarnaast ook vrijwilligerswerk in het 
buitenland met de Bouworde. 

Finn Goolaerst 
1e jaar leiding

Studie: Humane wetenschappen 
Tel.: 0468 22 42 81

Finn houdt van reizen, dus in de 
vakanties zal je hem niet in België ter-

ugvinden. Naast de Chiro zal je Finn in 
het weekend niet buiten zien, hij luiert 

namelijk graag in de zetel met een 
zakje chips. Als hij toch eens goesting 
heeft kan je hem zien hardlopen door 

de Nieuwstraat.



Jo Laenen
5e jaar leiding

Studie: Bio ingenieur  
Tel.: 0493 54 25 54

Hij is één van de weinige leiders van de 
chiro die niet in Klein-Vorst zelf woont, 

al vind je hem daar wel vaak terug 
op de tennis en voetbal. Let op: kan 

verwarrend overkomen, maar heeft het 
wel goed voor met iedereen! 

5e en 6e leerjaar 



Rune Huysmans
2e jaar leiding
Studie: Revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie 
Tel.: 0486 48 46 50
De enige echte ‘Chainboy’ gaat graag 
met de vrienden al eens wat pinten 
pakken. Om al die calorieën te com-
penseren, kan je hem regelmatig 
terugvinden in de Basic-Fit. Naast zijn 
liefde voor fitnessen en pintjes pakken, 
heeft hij ook een grote liefde voor zijn 
vrienden en vriendinnen. 

Wout Bergen
2e jaar leiding

Studie:  Architectuur 
Tel.: 0472 19 28 10 

Wout is een echte allesman. Hij is 
muzikaal aangelegd dat kan je wel zien 

aan zijn rol als gitarist in zijn bandje 
“Oldus”. Door de week kan je hem 

vanaf dit jaar terugvinden in Antwer-
pen waar hij Architectuur studeert. In 
het weekend kan je hem altijd oproep-

en voor een feestje en gezellige Chiro 
activiteiten. 



Boris Saenen
1e jaar leiding
Studie: Wetenschappen Wiskunde  
Tel.: 0468 46 63 51
Boris ook wel bekend als Borra kan je 
elk weekend terugvinden in de Spar 
waar hij jouw lekkere vleesjes snijdt. 
Voor boris is de chiro al van kleins af 
aan zijn uitlaatklep, je zal hem nameli-
jk steeds enthousiast zien meespelen 
met de kinderen!

Lena Knuysen
1e jaar leiding
Studie: Humane wetenschappen
Tel.: 0488 76 17 56
Het creatieve brein van Lena staat noo-
it stil naast tekenen en ukelele spelen 
kan ze ook heel goed zingen. Met haar 
prachtige stem zingt ze in een koor. 
Ook gebruikt ze haar stem om toneel 
te spelen. Je kan haar door de week 
ook vinden in Geel waar ze op school 
zit, in het weekend drinkt ze wel eens 
graag een violet jeneverke.



Ilias Latifine 
4e jaar leiding

Studie: Electronica-ICT
Tel:  0491 23 17 76

Ilias is een enthousiaste en verant-
woordelijke jongen. Naast chiroleider 
is hij ook een fanatiek handbalspeler 

en professioneel megafoon omroeper. 
Daarnaast kan je hem in de zomer 

altijd vinden op de tienerwerking ’t 
stekske.

1e en 2e middelbaar 

Jacob Goos
2e jaar leiding
Studie: KMO en ondernemen 
Tel.: 0499 81 59 34
Jacob is één van de muzikaalste leiders 
op onze chiro. In zijn vrije tijd drumt 
hij er dan ook op los in zijn bandje 
‘Oldus’ en in de harmonie. Naast het 
drumwerk kan je hem ook wekelijks 
op het rugbyveld terugvinden. Van een 
fris pintje kan hij ook zeker en vast 
genieten.



Noor De Cuyper 
2e jaar leiding

Studie: Revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie 

 Tel.: 0468 17 37 55 
Deze stoere chick vind je door de week 

in Antwerpen waar ze studeert. Ze 
rijdt graag paard. tegenwoordig vind 

je haar ook terug in de fitness. Ook is 
ze altijd te vinden voor een plezierig 

feestje!

Daan Saenen
2e jaar leiding
Studie: Toegepaste informatica 
Tel.: 0474 93 12 86
Daan kan je op regelmatige basis ter-
ugvinden op de golf waar hij een
stevig balletje kan slaan. Deze zoon 
van de brouwer gaat na de golf dan 
ook graag met zijn vrienden een pintje 
drinken.



Tijl Nicasy 
4e jaar leiding
Studie: leerkracht secundair onderwijs 
Tel.: 0470 28 38 48 
Deze knuffelbeer met grote fantasie, is 
de grootste Eurosong fan van Vorst en 
omstreken. Hij werkt af en toe in het 
Eikelhof waar hij iedereen met een lach 
bediendt. Een feestje is voor hem nooit 
teveel.

Piet Deferme
5e jaar leiding

Werk: Onderofficier bij de recce’s van 
bataljon ISTAR  

Tel.: 0473 579 458
Deze frisse bij uit Limburg is altijd 

druk in de weer. Tegenwoordig is dat in 
het leger, waar hij altijd paraat wordt 

verwacht. Is hij niet in de kazerne, dan 
kan je altijd voor hem supporteren ti-

jdens zijn ultimate frisbee wedstrijden.

3e en 4e middelbaar 



Lander Bergs
2e jaar leiding
Studie: Event en Project Management 
Tel.: 0468 27 96 45
Deze ijverige leider is een echte initi-
atiefnemer en houdt ervan om feestjes 
te plannen en om zelf achteraf te par-
ticiperen ;). Hij staat ook altijd klaar op 
diverse evenementen zoals Pukkelpop, 
Tomorowland en Rock Werchter om 
alles in goede banen te leiden.

Senne Thys 
2e jaar leiding
Zelfstandige: Keuterwerken Thys
Tel.: 0468 27 95 44
Deze bezige bij houdt niet van tijdsver-
spilling. Het liefst rijdt hij rond met 
zijn trakteur of sleutelt hij aan auto’s. 
Naast zijn liefde voor trakteurs, heeft 
hij nog een voorliefde voor Louis Neefs. 
Senne is trouwens een echte onderne-
mer.  Hij heeft zelfs zijn eigen bedrijfje 
genaamd ‘keuterwerken Thys’.



Hannah Neuts 
Hoofdleiding
4e jaar leiding
Studie: Productontwikkeling
Tel.: 0493 81 21 18
Hansie, onze creatieveling van de Chiro, 
is het zonnetje in huis. Met haar be-
hulpzaamheid staat ze voor iedereen 
paraat. Dit jaar zal ze dan ook de rol 
van hoofdleiding succesvol vervullen.

Claire-Marie Wilms 
2e jaar leiding
Studie: Tandheelkunde 
Tel.: 0499 10 69 47
Deze energieke leidster haalt veel 
vreugde uit het actieve leventje dat ze 
leidt. Ze speelt al een hele tijd volleybal, 
verder is sporten in het algemeen zeer 
belangrijk voor haar. 
Je kan haar door de week terugvin-
den in Leuven waar ze tandheelkunde 
studeert.  

5e middelbaar 



Op Kamp
Het kamp of bivak is voor vele leden (en leiding) misschien wel het 
belangrijkste van het hele chirojaar. Een tijdje voor het bivak is er 
een infomoment met alle info voor het bivak. Wat we wel al kun-
nen vertellen is dat we dit jaar van  21 tot 31 juli op kamp gaan. 
Noteer dit dus alvast in uw agenda! Op volgende punten willen we 
jullie ook even attent maken: We merken vaak op dat leden soms 
niet voldoende aanwezig zijn op de chiro. Dat is niet leuk voor de 
leiding maar ook niet voor leden die wel regelmatig komen. De 
leiding wil ook graag iedereen kennen die mee op kamp gaat, daar-
om is er de volgende regel ingevoerd: Iedereen moet 15x aanwezig 
geweest zijn door het jaar om mee op kamp te kunnen gaan. In 
die aanwezigheden zitten ook activiteiten die buiten de eigenlijke 
zondag vallen bv het pretpark, schaatsen,…
Het volgende probleem dat we willen aankaarten betreft dan weer 
de jongere groepen. Wij plannen ons kamp de laatste jaren altijd 
tussen 21 en 31 juli. We weten dat dit niet altijd even makkelijk 
is met verlofregelingen maar toch willen we vragen om er zo veel 
mogelijk rekening mee te houden dat je kind (vanaf de speelclub) 
10 dagen mee op kamp kan! Kinderen die slechts enkele dagen 
mee willen omdat ze hun vriendje of vriendinnetje een paar dagen 

moeten missen of omdat ze slechts zin hebben in 
5 dagen kamp kunnen we niet meer laten mee-
gaan. Het is namelijk niet bevorderlijk voor het 
groepsgevoel en als leiding wordt het dan ook 
heel moeilijk om activiteiten te plannen.  We 
hopen dat jullie begrip kunnen opbrengen voor 
deze twee beslissingen.




