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Chiro Bornem, dat is maar een jeugdbeweging…  

…neenee… 

Chiro Bornem is veel méér dan een jeugdbeweging!! 

 

 

 

 
67e werkjaar! 
2020-2021



 

                                                                                                                          

Hoi beste (toekomstige) chirovrienden, 

 

Met het nieuwe schooljaar, dat sinds enkele weken weer 

van start is gegaan, begint de Chiro ook aan alweer een 

nieuw jaar vol PLEZIER! 

Ondertussen is dit ons 67e werkjaar en nog steeds haalt 

de leiding het beste in zich naar boven om jullie 

kind(eren) de tijd van hun leven te geven. 

 

Dit boekje bevat allerhande nuttige informatie: 

- Adressen van de leiding 

- Praktische zaken 

- De werking van de verzekering 

- Activiteiten in de loop van het jaar 

 

Alle informatie en veel meer is ook terug te vinden 

op onze vernieuwde site: www.chirobornem.be 

 

Hou onze website zeker in de gaten aangezien hier 

steeds de laatste nieuwe informatie op verschijnt!  

Ook het maandprogramma, eventuele benodigdheden 

voor een zondagsactiviteit of wijzigingen door het weer 

staat hier steeds op ingevuld!  

http://www.chirobornem.be/
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.:: Voorwoord ::. 

 

Ieder jaar beginnen wij ons werkjaar met een 

scholenronde. Als wij daar aan de kinderen in de lagere 

school vragen “waar denken jullie aan als jullie ‘chiro’ 

horen?” 

 

Antwoorden die dan vooral naar voor komen zijn: 

-zondagnammidag 

-spelen 

-vuil worden 

-vrienden 

-kamp 

-dingen doen die thuis niet mogen! 

 

Dit klopt allemaal, maar Chiro is eigenlijk veel meer dan 

dat! 

 

Vaak ontstaan er vriendschappen voor het leven. Door 

wekelijks met elkaar te spelen, avonturen te beleven, 

weekendjes en 10 dagen met elkaar samen te leven op 

kamp. 

 

Bij ons is iedereen welkom: klein, groot, dik, dun, jong, 

oud, blank, zwart… Iedereen wordt gelijk behandeld, 

gerespecteerd en geholpen. Er wordt geluisterd naar elk 

individu.  

 

Ook op sociaal vlak kan Chiro veel betekenen voor 

kinderen. Iedereen heeft zijn eigen karakter, 

temparament en persoonlijkheid. Het is vaak niet 

makkelijk voor iets meer ingetogen kinderen om in de 

groep te zitten met kinderen die heel uitbundig zijn. Het 

kan voor hen moeilijk zijn om voor grote groep te 

spreken of ze voelen zich enorm onzeker.  
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Onze ervaring als leiding leert ons dat deze kinderen toch 

openbloeien. Doordat de kinderen veel in interactie zijn 

met leeftijdsgenoten tijdens de activiteiten leren ze 

elkaar kennen, voelen ze zich meer op hun gemak en 

verdwijnt hun onzekerheid wekelijks een beetje meer. 

Wij als leiding zorgen ervoor dat het groepsgevoel 

bewaard blijft en dat iedereen steeds overal bij 

betrokken wordt! 

 

Na een loopbaan in de chiro heb je nog steeds voordelen 

door ervaringen die je verschillende jaren hebt 

opgedaan. Als leiding leer je namelijk samenwerken met 

anderen, activiteiten organiseren, leidinggeven, 

vergaderen… Het zijn ervaringen waarvan we tijdens 

onze studententijd vaak te horen krijgen: “Dat zal je 

later in het werkveld zeker nog nodig hebben”. 

 

Dit jaar zijn we heel wat ervaring verloren, maar dat 

houdt de nieuwe leidingsploeg niet tegen om er een 

fantastisch jaar van te maken! 

 

Deze jonge leidingsploeg wordt ook dit jaar ondersteund 

door een volwassen begeleider (VB). Met zijn zes jaar 

ervaring als leiding kent hij alle kneepjes van het vak. 

Ook de 3 hoofdleidingen staan dit jaar weer paraat!  
(meer info en contactgegevens over VB’s en hoofdleiding 
achteraan dit boekje) 
 

Voor ons als leiding is Chiro veel meer dan de 

zondagnamiddagen. We zijn dikwijls volledige weekends 

in de weer. We hebben vergaderingen, komen samen om 

activiteiten te verzinnen, organiseren een quiz, regelen 

alles voor het kamp, gaan zelf op leidingsweekend…  
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Naast onze hogere of universitaire studies is dat niet 

altijd makkelijk te combineren, maar toch slagen we er 

keer op keer in om er een topjaar van te maken.  

We doen dit alles met heel veel plezieren wanneer we 

merken dat de leden zich amuseren, hebben wij daar ook 

voldoening door.  

 

Alvast bedankt om met ons mee te werken aan alweer 

een memorabel chirojaar! 

 

Tot zondag, 

 

Leidingsploeg Chiro Bornem 2020-2021: 

 

Caro, Cis, Dieter, Emma, Evi, Janne, Jarne, Camille, Lien, 

Kaat, Hanne, Maud, Paul, Bram, Robin, Seppe, Tayen, 

Thomas, Anduriña, Marie en Wannes 
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.:: Wie? Wat? Waar? ::. 

Wie mag naar de chiro komen? 

 

Iedereen vanaf 6 jaar (vanaf het eerste leerjaar). 

 

Hoe zit de chiro in elkaar? 

De chiro bestaat dit jaar terug uit 6 afdelingen, ingedeeld 

op leeftijd.  

Kinderen van 6 tot 8 jaar zitten bij de mini’s. De 

speelclub bestaat uit kinderen met de leeftijden van 9-

10 jaar. En de kinderen die 11-12 jaar oud zijn zitten bij 

de rakwi’s. Eenmaal kinderen naar het middelbaar gaan 

worden ze eerst tito (13 tot 14j), waarna ze tot keti 

gedoopt worden (15 tot 16j). Tenslotte worden ze 

aspirant (17 tot 18). Hierna wordt het wel eens tijd om 

leider/leidster te worden. 

Waar is de chiro? 

 

Chiro Bornem 

Kloosterstraat 87 

2880 Bornem 

(groene poort, achterste gebouw op het domein) 

Rekeningnummer 

 

IBAN: BE61 7332 0952 8417  

BIC: KREDBEBB  
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Wanneer is het chiro? 
 

De chiro begint zondag om 14u. Afhankelijk van de 

leeftijd is de chiro gedaan om: 

- 17u00: Mini’s en speelclub 

- 18u00: Rakwi's  

- 18u00: Tito's, maar iedere laatste zondag van de 

maand wordt er samen gegeten. Dan is het chiro tot 

18u30.  

- 19u00: Keti's en aspiranten 

 

Wegens corona zal de Chiro starten om 14:30 en zullen 

de mini’s en speelclub Chiro hebben tot 17u30. Dit is 

provisoir en zal terug naar het origineel gaan als de 

corona ooit is gedaan zou zijn.  

 

Kostprijs 
 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 euro. Hiermee wordt 

o.a. de verzekering bekostigd. 

Tussen de activiteiten op zondag door, is er ook frisdrank 

beschikbaar aan €1 per flesje. Het is niet verplicht maar 

kan wel smaken na een uitputtende dag vol leuke 

activiteiten. Natuurlijk mag je ook zelf een koekje en een 

drankje meenemen. 

Keti’s en aspi’s eten wekelijks samen op de chiro na de 

activiteiten. Breng hiervoor ±€5 voor mee. Ook wanneer 

de tito’s samen eten (laatste zondag van de maand) 

wordt verwacht dat ze wat geld meebrengen. Dit zal 

altijd op het maandprogramma en/of op de website terug 

te vinden zijn.  

Vernieuwde website: www.chirobornem.be 

 

Contact via mail: hoofdleiding@chirobornem.be   

http://www.chirobornem.be/
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.:: Website en beveiligde foto’s ::. 

 

Sinds vorig jaar zijn we hard aan het werken geweest 

op onze website in orde te maken en een aantrekkelijke 

en duidelijke look te geven. 

Maar wat is er nu allemaal te vinden op  onze site? 

www.chirobornem.be 

 

Voorpagina 

Hier kan je de belangrijke info terugvinden die op dat 

moment belangrijk is. Denk maar aan kamp valiezen 

brengen, ophaaldag, … 

 

Info 

Hier kan je alle info vinden over de verzekering, 

inschrijven, uniformen en alle documenten die je kan 

nodig hebben (medische fiches, dit infoboekje,…) 

 

Afdelingen 

Hier kan je per groep de activiteiten terugvinden van 

alle zondagen! Maar ook de telefoonnummers en email-

adressen van de leiding die bij de groep staat. Handig 

voor als je een vraag hebt voor hen!  

 

Foto’s en kampsites 

Sinds dit jaar zijn deze beveiligd voor mensen die niet 

in onze chiro zitten. Zo kunnen enkel de ouders en 

grootouders foto’s bekijken van de kinderen. Dit doen 

we om de privacy van iedereen te garanderen. 

 

Het wachtwoord om in deze pagina’s te kunnen is het 

woord: chirobornem 
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Verhuur 

Indien je onze lokalen, kookpotten, gasvuren of 

sfeerverlichtingen wil huren kan je dat doen via deze 

pagina 

 

Kalender 

Hier kan u alle datums terugvinden die reeds vastliggen 

voor het werkjaar. Bijvoorbeeld de kampplanning, 

christus koning, Quiz,.. 

 

Contact 

Via deze weg kan je de hoofdleiding en volwassen 

begeleider contacteren! Wie ze zijn en wat ze doen kan 

je lezen op pagina 19 van dit boekje!  
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.:: Uniformen ::. 

 

Vanaf de rakwi’s is het verplicht een uniform te dragen. 

Het uniform bestaat uit een beige chiro short of rok, een 

Chiro Bornem T-shirt en/of een blauwe Chiro Bornem 

trui. Deze laatste 2 zijn enkel te verkrijgen bij Chiro 

Bornem zelf! 

Je kan de t-shirts en truien van Chiro Bornem elke 

zondag kopen bij de leiding. Aarzel niet en spreek 

iemand van de leiding aan. 

Voor de shorts en rokken verwijzen we jullie graag door 

naar de banier, de enige echte chiro winkel. Winkels vind 

je in:  

- Antwerpen (Kipdorp 30) 

- Brussel (Kolenmarkt 85) 

- Gent (Kwaadham 26) 

- Leuven (J.P. Minckelerstraat 17) 

- Mechelen (O.L. Vrouwstraat 34) 

- Sint-Niklaas (Stationsstraat 77) 

 Meer informatie vindt je op: www.debanier.be 

Tip: in de banier kan je ook heel wat  knutselmateriaal,… 

kopen. Met je chiro-lidkaart – die je van je leiding zal 

krijgen – ontvang je hierop 10% korting. Maar deze 

korting geldt jammer genoeg niet op uniformen. 

Kinderen die nog geen uniform bezitten raden wij aan 

om in speelkledij of kledij die mag vuil worden naar de 

chiro te komen! 

Voor de allerkleinsten (mini’s en speelclub) is een 

uniform dus niet verplicht, maar het is wel mogelijk om 

http://www.debanier.be/
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er een te kopen. Wel hebben we zelf sjaaltjes ter 

beschikking die we op het kamp verplichten.  

Deze hebben de afdelingskleuren en maken het voor de 

leiding makkelijk om de leden te herkennen wanneer er 

vb op uitstap gegaan wordt. 

Heb je ergens nog wat oude uniformen liggen? Dan kan 

je die steeds aan ons geven en dan stellen wij deze 

beschikbaar voor mensen die op zoek zijn naar een 2e 

hands short, rok, t-shirt of trui. 

Prijzen: 

 

 

 

 

Chiro Bornem trui: € 20 

Chiro Bornem t-shirt: € 5 

Chiro short: €30 - €33 (De Banier) 

Chiro rok: €30 - €33  (De Banier) 
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.:: Kentekens ::. 

 

Enkele jaren geleden hebben we een – door de tijd 

verloren – traditie nieuw leven ingeblazen. We delen bij 

de overgang telkens kentekens van de afdelingen uit. 

 

Deze zijn een leuk aandenken aan je chiro-loopbaan. Zo 

kan iedereen direct zien in welke groepen je gezeten 

hebt.  

 

Het gaat als volgt: Wanneer je van de mini’s naar de 

speelclub overgaat, ontvang je 1 paars kenteken. Het is 

dan de bedoeling dat je dit opnaait op je rok of short.  

Ook de polsbandjes die we elk kamp aanmaken 

naargelang het kampthema, kunnen beschouwd worden 

als opnaai-embleempjes. Wanneer je het bandje rond je 

pols beu bent, of je moet het afknippen voor een andere 

hobby, dan knip je het af en kan je het op je short of rok 

naaien. Het is uiteraard niet verplicht, maar het is wel 

een leuk als iedereen dit doet! 

 

Niet iedereen heeft alle embleempjes van de afgelopen 

jaren. Het is mogelijk om de embleempjes zelf ook aan 

te kopen in de banier. Deze kosten €1.50 per stuk. 
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.:: Verzekering ::. 

 

Al onze leden zijn verzekerd tegen burgerlijke 

aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen, dood en 

invaliditeit. Bij burgerlijke aansprakelijkheid zal er echter 

in vele gevallen beroep gedaan worden op de familiale 

polis van de ouders. 

 

Wanneer een lid tijdens de activiteiten een ongeval 

heeft, zal de leiding het kind naar de dokter brengen en 

een ongevalsformulier invullen. Bij een ongeval waarbij 

de ernst pas later duidelijker wordt, zal je zelf naar de 

dokter moeten gaan. Op onze website kan je dan zelf 

een ongevalsverklaring downloaden en printen. Dit doe 

je best voor je naar de dokter gaat. Als dit formulier 

ingevuld is door de dokter, bezorgt u dit zo snel mogelijk 

terug aan een van de hoofdleiding, Lien Seppe of 

Jarne. 

 

Hierna krijg je een mail van ons met de nodige 

documenten en stappen die u eventueel moet doorlopen. 

Uiteindelijk zullen alle kosten die niet terugbetaald 

worden door de eigen mutualiteit, terugbetaald worden 

via de Chiro-verzekering. 
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.:: Enkele activiteiten ::. 

 

Deze pagina mag u negeren omdat we nog niet zeker 

zijn of deze activiteiten zullen mogen doorgaan wegens 

corona. Activiteiten die al zeker vervangen zijn of 

wegvallen zullen een “*” hebben en daar volgt nog meer 

informatie over. Met “**” zijn we nog niet zeker. Alleen 

het kamp staat voorlopig al vast. 

Italiaans Eetfestijn: * 

Op ZATERDAG 10  én ZONDAG 11 OKTOBER  nodigen 

wij iedereen uit om in “Zaal Kloosterheide” een hapje te 

komen eten op ons Italiaans eetfestijn en/of in onze 

gezellige bodega iets te komen drinken. Meer informatie 

is te vinden op onze website en wordt jullie via mail 

meegedeeld. 

 

Christus Koning:** 

Zondag  november vieren we deze feestdag met een 

eucharistieviering of bezinning. Daarna volgt een 

activiteit met heel de Chiro  Meer informatie zal later nog 

worden meegedeeld. 

 

Quiz: ** 

Op  27 maart  verwelkomen we alle bollebozen voor een 

uitdagende quiz. Hou de mogelijkheid voor inschrijven 

alvast in de gaten want onze quiz trekt steevast veel volk 

aan.  

Inschrijven kan via onze website in het voorjaar van 

2019. 

 

Aspi-fuif ** 

De aspiranten organiseren jaarlijks een fantastische fuif 

om hun afdelingskas een beetje te spijzen. Met het 

ingezamelde geld doen ze een speciale activiteit en 

kunnen ze op twee- of driedaagse gaan op kamp.  
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Kamp: 

Hét hoogtepunt van ons werkjaar is de bivak. Dit houdt 

in dat wij 10 nachten met heel de chirogroep op kamp 

gaan in tenten. Dit jaar zal het kamp doorgaan van 15 

tem 25 juli 2021.  Verdere informatie volgt nog en 

sfeerbeelden van de afgelopen edities kan u terug vinden 

op onze website. 

 

Noot:  

Er wordt ons vaak gevraagd waarom we het kamp niet 

plannen in augustus of heel vroeg in juli, zodat dit uit het 

bouwverlof valt. Dit heeft een aantal logische redenen.  

 

Eerst en vooral: herexamens. Deze vallen altijd in 

augustus/begin september, het is voor ons als studenten 

dus onmogelijk om op kamp te gaan in augustus. Ook 

heel vroeg in juli, nog voor het bouwverlof is praktisch 

onmogelijk voor ons, het kamp is voor ons als leiding 

namelijk veel meer dan alleen het 10daagse kamp, er 

komt enorm veel bij kijken: 

 

• De voorbereidingsweek in Bornem: 4 dagen werken op 

de chiro om alles aan te kopen, in orde te maken, te 

poetsen, de camions in te laden… 

• Het voorkamp: 4 dagen om alle tenten te gaan 

opzetten op het kampterrein. 

• Het 10 dagen durende kamp waar we ons rot 

amuseren. 

• Nakamp: 3 dagen waarin we alles afbreken en de 

camions weer inladen. 

• Tenslotte nog 2 dagen om alles op de chiro terug op 

orde te stellen en te kuisen. 

 

U begrijpt nu hopelijk waarom we het kamp niet heel 

vroeg in juli kunnen plannen en zeker niet in augustus. 
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Uiteraard geven we een aantal weken op voorhand nog 

meer gedetailleerde informatie over de activiteiten! De 

meeste communicatie gebeurt via mail en via de 

website, maar hou ook onze website en onze 

facebookpagina in de gaten. De oudere groepen worden 

ook vaak via SMS gecontacteerd door hun leiding.  

Iedere maand wordt er een programma van de geplande 

activiteiten per afdeling opgesteld.  

De maandprogramma’s zijn terug te vinden op onze 

website. 

Vroeger deelde we deze uit op papier. Maar om het 

milieu wat te besparen verwijzen we iedereen door naar 

onze website.  

Het is ook mogelijk dat er een paar dagen op voorhand 

iets verandert in het maandprogramma, bv omwille van 

weersomstandigheden.  
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.:: Verhuur ::. 

 

Wij verhuren onze lokalen aan democratische prijs. Dit 

voor verjaardagsfeestjes van kleine kinderen, weekends 

van andere jeugdbewegingen, schoolactiviteiten…  

 

Wil u dus een groot familiefeest houden of een andere 

bijeenkomst, kan u onze lokalen daarvoor huren. 

 

Waar we onze lokalen helaas niet voor mogen verhuren 

zijn feestjes die later dan 22u muziek spelen, 

vrijgezellenavonden, … 

 

Als u niet zeker bent of onze lokalen geschikt zijn voor 

uw geplande activiteiten, aarzel dan zeker niet om ons 

te contacteren via verhuur@chirobornem.be. 

 

We verhuren niet enkel onze lokalen! Maar ook onze 

banken, gasvuren, friteus (30liter), sfeerverlichting,… 

 

Op onze website kan  u onder het tabblad verhuur meer 

informatie terug vinden over de lokalen en materiaal en 

de verhuurkalender met beschikbare data. 

  

mailto:verhuur@chirobornem.be
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.:: Wie is wie op de chiro? ::. 

 

Op de volgende pagina’s kan u alle privé 

contactgegevens terugvinden van al onze leiding, 

hoofdleiding en volwassen begeleider. 

 
Lien, Seppe en Jarne zijn samen de hoofdleiding van de 

chiro. Je kan dit ook zien als ‘de leiding van de leiding’. 

De hoofdleidingen zorgen ervoor dat de leiding en de 

leden het allemaal naar hun zin hebben! Ook zorgen  ze 

ervoor dat iedereen zijn steentje bij draagt en doen ze 

taken achter de schermen zoals inschrijvingen, kamp 

regelen, evenementen in goede banen leiden,.. 

Bovendien staat ze klaar voor de ouders en 

beantwoordt ze alle vragen. Als je een mailtje stuurt 

naar de chiro, kom je automatisch bij ons terecht, maar 

je kan ons ook rechtstreeks bereiken via de 

contactgegevens op de volgende pagina’s. 

Onze chiroploeg telt, naast de leidingsploeg en HL, ook 

een Volwassen Begeleider. De VB ondersteund de 

leidingsploeg. Is mee aanwezig op de vergaderingen, 

helpt bij het maken van beslissingen, luisteren bij 

vragen van ouders, gaan mee op kamp in de zomer, …  

De VB van onze groep is oud-leiding van Chirogroep en 

is naast het VB-werk, nog actief betrokken bij de Chiro. 

Zo verbinden hij ook de oudleidingswerking en de 

leidingsploeg. Denk maar aan Bochl (Bornemse oud-

chiroleiding)! 
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.:: Leiding ::. 

 

MINI’S (tot 17u00) 
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SPEELCLUB (tot 17u00) 

 

 
 

 

 
 



Werkjaar 67.     2020-2021 
 

21 

 

RAKWI’S (tot 18u00) 
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TITO’S (tot 18u00) 

 

 

 
 

 

 

 



Werkjaar 67.     2020-2021 
 

23 

 

KETI’S (tot 19u00) 
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ASPI’s (tot 19u00) 
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HOOFDLEIDING: hoofdleiding@chirobornem.be 

 

 

 

 

 

 
 

VOLWASSEN BEGELEIDER: 

 

Is nog verstopt 

 

mailto:hoofdleiding@chirobornem.be

