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WOORDJE VAN DE GROEPSLEIDER
We zijn ongeveer halfweg. We rollen stilaan het nieuwe jaar in. Dat is goed nieuws, want zo weet je
dat het weekend en het bivak net dat tikkeltje dichterbij zijn. Verdere info over het weekend en het
bivak volgen in de loop van het jaar. Verder in de nieuwsbrief vind je ook de belangrijkste data van
Chiroactiviteiten. Het kan echter zijn dat er hier en daar kleine wijzigingen aan gebeuren, maar
normaal niet.
We hopen jullie kleine kapoen talrijk aanwezig te zien op de Chiro, ook in 2016. Maak er een
prachtjaar vol vrede, geluk en plezier.
Zoals altijd vind je hier de woordjes van elke afdeling, enkele extra brieven en de verjaardagen.
Tip van de maand: Durf soms tegen de stroom in te varen.

Tuimel, tuimeling, smijt jezelf erin.
Gooi alles ondersteboven,
laat het vuur in jou niet doven.
Tuimel, tuimeling, smijt jezelf erin.
Gooi alles ondersteboven,
blijf er rotsvast in gelo-o-ven.

Met speelse spectaculaire groeten
Jakke Meysmans
(04 88 81 68 79 – jakkemeysmans@hotmail.be)
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Zo fier als een gieter
en trots als een pauw
komen we met nieuwjaar
Komt de leidingsploeg naar jou.

Ik wil je wensen
een zee van tijd
voor rust en ontspanning
en veel Chiro-gezelligheid !
Een goede gezondheid
succes bij je schoolwerk
vrienden die om je geven,
alles wat plezier geeft in 't leven!

Van nog meer spel en plezier
Samen spelen is de beste manier
Val je op de grond, pardoef
Vergeef en dus vreugde altijd troef
De leidingsploeg
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BELANGRIJKE DATA
03/01

Chiro

10/01

Chiro

17/10

Chiro
Film in jeugdhuis de Far: INSIDE OUT voor de speelclub en ratwito
Gelieve €0.50 extra mee te brengen

23/01

Chirorestaurant: Vol-au-vent en goulash – verdere info, zie affiche

24/01

Chirorestaurant: Vol-au-vent en goulash – verdere info, zie affiche
Geen Chirowerking – Chirorestaurant

31/01

Chiro

07/02

Chiro

14/02

Chiro

21/02

Geen Chirowerking – De leiding bereidt het bivak voor en trekt een weekendje weg.

28/02

Chiro

18-19-20/03

Ledenweekend voor alle leden van Chiro Far West te Londerzeel.

03-04/06

Chirorestaurant: Spaghettislag en croque-monsieurs

26/06

Laatste Chirozondag

14-24/08

Bivak 2016 te Rotselaar

5

Kampbrief 2016
KAMP 14 AUGUSTUS TOT 24 AUGUSTUS 2016
ROTSELAAR

Beste ouders en Chiroleden,
Het oude jaar is bijna voorbij en met het begin van het nieuwe jaar, hebben we nog heel wat op onze
agenda staan voor dit werkjaar. Onder andere ons eetfestijn vol au vent en goulash (23 en 24 januari),
afdelingsweekend, wafelverkoop en spaghettiweekend. En zeker en vast ons bivak niet te vergeten.
Dit vindt plaats van zondag 14 augustus tot en met woensdag 24 augustus 2016 te Rotselaar.
De prijs van het bivak 2016 kost €130 voor het eerste kind en vanaf het tweede kind betaal je slechts
€120. Voor deze prijs krijgt uw kind, overheerlijk eten 10 dagen, elke dag topamusement, …
De personen die wensen te sparen, kunnen dit nog steeds doen, door telkens per schijf van minstens
€10 over te schrijven op het rekeningnummer van de Chiro BE76 4214 1891 5195 met vermelding van
naam en afdeling. Wij aanvaarden echter geen contant geld voor het sparen, dit om misverstanden te
vermijden.
Graag zouden wij nu al een idee hebben, van hoeveel leden er zouden deelnemen aan ons bivak.
Het aantal deelnemers is ook van groot belang, voor de voorbereiding van ons kamp. Omdat wij ook
nog een hele boel praktische zaken moeten regelen o.a.: moeten wij 1 of 2 bussen reserveren, hoeveel
wc’s moeten bij bestellen, hebben wij voldoende tenten ontvangen bij de uitleendienst,…
Gelieve een mailtje te sturen naar chirofarwest@live.be als je kind meegaat op kamp en dit voor 25
januari. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

De leidingsploeg
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AANPASSING VIERUURTJE
Na overleg binnen de leidingsploeg hebben we besloten om de drankkaart af te schaffen. Afgelopen
3 maanden hebben we gezien dat het administratief te complex is om dit allemaal bij te houden. We
hebben geen goed overzicht met deze drankkaarten van vandaag. Concreet wilt dit zeggen dat we in
januari terug beginnen met 1 euro’s te aanvaarden. U kan dus gewoon terug 1 euro meegeven met
uw kind.
Indien uw kind nog een drankkaart zou hebben, laten wij uw kind deze op consumeren, wanneer ze
dan op is, laten we iets weten. U moet dan terug één euro meegeven met uw kind.

Onze excuses
De leidingsploeg
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CONTACTGEGEVENS
LEIDING & VB
Naam

GSM

E-mail

Afdeling

Anthony
Sara

0479 87 90 86
0492 95 73 27

anthonymin.business@gmail.com
sara.vandervliet@hotmail.be

SLO
SLO

Tine

0495 81 24 21

tine.vandervloet@hotmail.com

SLO

Iris
Veerle
Jonas
Mikey
Fien
Jakke
(groepsleider)
Lars

0495 35 61 92
0495 10 97 81
0476 06 54 25
0495 35 37 22
0492 93 73 36

robynsiris1995@outlook.com
veerle.vandervloet@live.be
jonas.peersman@telenet.be
michael.d@scarlet.be
fienpelgrims@live.be

SLO
SP
SP
SP
RT

0488 81 68 79

jakkemeysmans@hotmail.be

RT

0496 20 70 11

lars-19-19@hotmail.com

ASTI

Lynn

0495 16 17 45

lynnvandoren2@hotmail.com

ASTI

Sarah
Patte (VB)
Sanne (VB)
Chiro Far West

0494 36 51 43
0495 31 77 02
0497 82 41 32
015 61 08 06

sarahvanroost@hotmail.com
pat.jacobs@telenet.be
sandra.de.greveleer@telenet.be
chirofarwest@live.be

ASTI
/
/
/
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03 januari

Ramona Schulpen

04 januari

Marie Vandendriessche

11 januari

Joery Renotte

22 januari

Veerle Weymeers

13 februari

Jakke Meysmans

18 februari

Senne Feijen

19 februari

Marjolein Van Grunderbeeck

21 februari

Lynn Van Doren

23 februari

Kevin Andries

24 februari

Fien Pelgrims

24 februari

Ines Van Oevelen

25 februari

Roos Cuypers

27 februari

Alizee De Langhe
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Dag allerliefste sloebers!
Het jaar 2016 is
aangebroken!
Wij wensen jullie heel
veel plezier en geluk dit jaar!
In dit nieuwe jaar gaan we nog meer plezier maken
samen en knotsgekke dingen doen!
Speciale datums / Geen Chiro:
 23 en 24 januari: Vol-au-vent eetfestijn!
o Geen Chiro! Maar wel lekkere vol-au-vent,
dus zeker komen eten nomnomnom!
 21 februari: leidingsweekend
o Een weekendje voor jullie om de mama en
de papa te ambeteren!
Ook willen we nog extra nadruk leggen op het feit
dat het weekendbivak zal doorgaan op 18, 19 en 20
maart. Meer info hierover volgt nog!
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De andere datums zien wij jullie heel graag op de
Chiro zodat we dan superleuke, ultra-coole, megageweldige en ongelooflijk-bijzondere activiteiten
kunnen doen!!
Groetjes van de leukste leiding van de Chiro!
Anthony, Sara, Iris en Tine
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Hey lieve speelclubs
Yeey kerstvakantie !!!!!!!!! Als ik aan kerstmis denk, dan denk ik aan een kerstboom,
cadeautjes , eten, eten en nog meer eten. Soms met sneeuw ( ik vrees er voor dit
jaar) en soms met kerstballen. Gelukkig zijn alle toetsen achter de rug en hopelijk
hebben jullie een goed rapport want vanaf januari vliegen we er terug in ! Maar jullie
leiding Veerle en Mikey hebben jammer genoeg nog examens in januari dus wij gaan
er niet veel zijn. Maar gelukkig is er Jonas nog dus allemaal komen hé 
Als jullie suggesties hebben voor leuke activiteiten die jullie absoluut volgend jaar
willen doen , laat het ons weten.
Ah ja wij wensen jullie allemaal een vrolijk kerstfeest en een gelukkig 2016 !!!!
Groetjes en tot gauw jullie leuke leiding
Jonas, Mikey en Veerle
(Niet vergeten dat het de 23ste en 24ste januari vol-au-vent en goulash eetfestijn is .)
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Dag allemaal

Het nieuwe jaar is er 2016. Dat is dan 201 jaar geleden dat de slag bij waterloo
plaats vond, 181 jaar geleden dat de eerste trein op Europees vasteland door
Vilvoorde reed, 30 jaar geleden dat we wonnen op het Eurovisiesongfestival en
82 jaar geleden dat de grote Chiro ontstond. Dat zijn een aantal cijfertjes, maar
eigenlijk is het belangrijkste hetgeen dat jij nog steeds naar de Chiro komt.
Geweldig!
2015 was een bewogen jaar, maar we denken zeker dat je nog naar onze
jeugdbeweging gaat komen.

We verwachten jullie graag ook in 2016 in de
Chirolokalen…
Tot dan xx
Fien en Jakke

13

Asti's
Hey asti's jullie leiding hier. De examens zitten erop en wij hopen dat jullie allemaal geslaagd zijn. Nu
kunnen jullie twee weekjes rusten en hoeven jullie even niet aan school te denken. Wij hopen
natuurlijk dat jullie terug voltallig aanwezig gaan zijn de komende zondagen. Want er gaat weer heel
wat leuks te doen zijn.
Zeker komen naar het kerstfeestje en vergeet jullie cadeautje niet. En vergeet zeker niet naar de Volau-vent en Goulash te komen.
Wij wensen jullie alvast een vrolijke kerst en een gelukkig nieuwjaar!

hier is alvast een korte planning


20/12/2015 kerstfeestje



27/12/2015 geen chiro



03/01/2016 chiro



10/01/2016 chiro



17/01/2016 chiro



23/01/2016 en 25/01/2016 Vol-au-vent en Goulash (geen chiro)



31/01/2016 chiro



07/02/2016 chiro



14/02/2016 chiro



21/02/2016 geen chiro
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Belangrijke info
Hier nog even belangrijke informatie die je zeker moet noteren!
De rode Chiro T-shirt is verplicht te dragen op zondag te doen.
Om mee te kunnen op bivak, weekend of deel te nemen aan een speciale activiteit, vragen wij om
minstens 10 maal naar de Chiro te komen.

De Chiro publiceert soms foto’s van leden: op de
website, in ‘t Rantsoentje, Facebook, dia-avond, …
Het gaat dan om niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden. Soms
betreft het ook de publicatie van geposeerde, individuele foto’s en geposeerde groepsfoto’s.
Indien U dit niet wenst, gelieve ons dit voor 15 januari 2016 te laten weten, via mail:
chirofarwest@live.be.

Vlotte communicatie
Beste ouders,
Voor een vlottere en snellere communicatie, is het gemakkelijk als we het e-mailadres van de ouder(s)
hebben. Zo besparen wij veel geld aan postzegels en enveloppen en bovendien is het veel
gemakkelijker. Daarom vragen wij u vriendelijk om uw e-mailadres hieronder te noteren en door te
geven aan de leiding. Eventueel kan uw kind het strookje aan zijn/haar leiding geven.
Of bij voorkeur ingevuld terug te mailen naar chirofarwest@live.be
Voornaam:
Naam:
E-mailadres:
Vriendelijke groeten,

De leidingsploeg
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GEZOCHT
WANTED
 Ouders die willen meehelpen met het
eetfestijn Vol au vent en Goulash
 Ouders die voor een vrachtwagen en
of bestelwagen kunnen zorgen voor
het vervoer van materiaal van en naar
ons kampterrein (augustus)

 Die een zondagje leiding willen geven
(tijdens de examensperiode)
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Het jaarthemalied van de Chiro
Regenboog
Tekst: Robbe Van De Velde
Muziek: Jelle Cleymans

Ik hou niet van grijze zielen
Van een blanco wit papier
Of van een donkergrauwe wereld zonder pit De Chirowereld is een plek waar alles draait om jouw plezier
En net daarom beloof ik jullie zwart op wit:
Ik schilder groen in alle bomen, geef het blauw weer aan de zee.
Ik verzamel alle kleuren.
Lijkt je dat geen goed idee?
Owowowowowow.
Ik kus het rood terug in jouw lippen
En dan houd ik het niet droog
En zo bouw ik vrolijk verder aan mijn eigen
Regenboog
Zet maar snel je roze bril op
En bak het maar eens bruin
Loop een blauwtje Maar wees nooit een grijze muis Ben je groen achter je oren?
Laat gerust eens van je horen In de Chiro heeft echt iedereen Een thuis.
Schilder groen in alle bomen, geef het blauw weer aan de zee En verzamel alle kleuren.
Lijkt je dat geen goed idee?
Owowowowowow.
Kus het rood terug in mijn lippen
En dan houd je het niet droog
En zo bouwen wij gezellig onze eigen
Regenboog
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Want je hoeft echt geen indiaan te zijn om pluimen op te strijken. Een Chinees of een albino-Afrikaan
Neeeeee! Iedereen is toch de moeite waard De moeite waard om te bekijken.
En iedereen geeft kleur aan ons bestaan.
Schilder groen in alle bomen, geef het blauw weer aan de zee.
En verzamel alle kleuren.
Lijkt je dat geen goed idee?
Owowowowowow.
Kus het rood terug in mijn lippen
En dan houd je het niet droog
En zo bouwen wij gezellig onze eigen
Regenboog
Kom erbij, wees jezelf
Dan opent zich een deur
Leef je dromen, pluk de dag En geef de wereld kleur.
Owowowowowow.
Kom erbij, wees jezelf
Dan opent zich een deur
Schilder groen in alle bomen, geef het blauw weer aan de zee.
En verzamel alle kleuren.
Lijkt je dat geen goed idee?
Owowowowowow.
Kus het rood terug in mijn lippen
En dan houd je het niet droog
En zo bouwen wij gezellig onze eigen
Regenboog
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De verzekeringspolis

Beste ouders, we willen het even hebben over onze verzekeringspolis. Zoals jullie weten
hebben jullie in het begin van dit Chirojaar o.a. verzekeringsgeld betaald, waardoor jullie
kind(eren) verzekerd is (zijn) voor ongevallen, lichamelijk letsel,…
Hieronder geven we jullie een overzicht van wat onze verzekering eigenlijk precies inhoud.
Vooral het item “Wat te doen?” vragen we aandachtig te lezen. Want we hebben gemerkt
dat wanneer een verzekeringspapieren moeten worden ingevuld, fouten gebeuren of dat
men niet juist weet wat aan te vangen met deze papieren (zowel ouders als leiding).

De verzekeringspolis bestaat uit 3 delen:
BURGERLIJKE
RECHTSBIJSTAND
AANSPRAKELIJKHEID

ONGEVALLEN
+dood, invaliditeit, loonverlies

1. Burgerlijke Aansprakelijkheid
Deze verzekering heeft tot doel de Burgerlijke Aansprakelijkheid te waarborgen die op leden
en leiding van de Chiro zou kunnen rusten, d.w.z. de verplichting tot vergoeding van de
schade aan een ander berokkend.
Bv. Schade aangericht door:
 vergissing, nalatigheid, onvoorzichtigheid
 materiaal, werktuigen,… die we gebruiken
 gebouwen die we gebruiken
 voedselvergiftiging
NIET: schade aangericht met motorrijtuig

2. Rechtsbijstand
Als er naar aanleiding van een schadegeval nog een strafrechtelijke vervolging zou zijn stelt
de verzekeringsmaatschappij op eigen kosten een advocaat aan.
3. Ongevallen
Deze verzekering geldt voor leden en leiding vanaf het ogenblik dat ze vertrekken naar de
Chiro tot ze terug thuis zijn aangekomen.
De volgende kosten worden gedekt:
 medische, heelkundige, farmaceutische
 hospitalisatie
 tand- en andere prothesen
19




vervanging of herstelling van prothetische hulpmiddelen behalve van brillen niet
vergezeld van verwondingen of letsels
vervoerskosten van het slachtoffer de dag van het ongeval
opsporings- of reddingkosten

Wat wordt met een ongeval gelijkgesteld? (En dus ook verzekerd?)
 verstikking door verdrinking of gasuitwaseming
 vergiftiging door vergissing of misdadige handeling van een derde
 spierverrekkingen en spierscheuringen
 schade door aanranding en aanslagen
NIET:






ziekte
aanvallen van beroerte of vallende ziekte
zelfmoord of poging zelfmoord
ongevallen door dronkenschap
ongevallen door wintersporten en alle gevaarlijke sporten (speleologie,
valschermspringen, alpinisme,…
1. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
* lichamelijke schade
€5 000 000
* stoffelijke schade
€ 620 000
2. LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
* medische kosten tot max.
Met inbegrip van
* tandprothesen tot max.
Per tand
* begrafeniskosten tot max.
* gerechtelijke bescherming
3. DOOD
INVALIDITEIT
LOONVERLIES

€

7 500

€
€
€
€

1 000
250
1 900
5 000

€ 5 000
€ 12 500
€ 6/dag

WAT TE DOEN?
1. Bij een ongeval
 Ongevalaangifteformulier meenemen naar dokter of ziekenhuis.
+ linkergedeelte wordt door de leiding ingevuld en ondertekend
+ rechtergedeelte door de dokter laten invullen
+ zo snel mogelijk opsturen naar Interdiocesaan Centrum –
Afdeling Hasselt, Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt
(binnen de 8 dagen)
 Alle kosten dienen door de ouders betaald te worden
 IC stuurt naar de ouders (ofwel verantwoordelijke) een brief dat ze kennis hebben
genomen van het ongeval en wat er verder moet gebeuren.
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Ouders gaan met de onkostennota’s naar hun eigen mutualiteit en krijgen daar
een deel terugbetaald en een Attest van Tussenkomst.
Opsturen naar IC:
Attest van tussenkomst
+ niet terugbetaalde onkostennota’s
+ (genezingsgetuigschrift van dokter)
vergoedingen worden rechtstreeks aan (de ouders van) het slachtoffer uitbetaald

2. Bij dokterskosten op kamp
Zowel bij ongeval als bij ziekte dienen de kosten na het kamp door de ouders worden
terugbetaald aan de Chiro. (Wij schieten deze kosten voor)
3. In geval van schade
Hiervoor bestaan geen voorgedrukte formulieren. Leiding noteert zelf alle gegevens
(namen, plaats, omschrijving van de gebeurtenis, politie?, bestek van aangerichte
schade,… )
4. In geval van dood
Leiding waarschuwt binnen de 24u de verzekeringsmaatschappij.
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Vrijdag 15, zaterdag 16 januari om 20u15 en zondag 17 januari
om 15u speelt Filmclub FAR

INSIDE OUT
Een animatiefilm uit 2015 geregisseerd door Pete Docter.

Opgroeien gaat niet zonder vallen en opstaan, en dat geldt ook voor Riley. Wanneer haar vader een
nieuwe baan krijgt in San Francisco, moet ze haar leventje in het Midden-Westen van Amerika achter
zich laten. Riley laat zich, net als iedereen, leiden door haar emoties: Plezier, Angst, Woede, Afkeer en
Verdriet. De emoties wonen in het Hoofdkwartier, de commandoruimte in Riley's hoofd, waar ze haar
van advies voorzien bij de dagelijkse dingen. Riley en haar emoties hebben moeite om zich aan te
passen aan het nieuwe leven in San Francisco, wat leidt tot opschudding in het Hoofdkwartier. Hoewel
Plezier, Riley's belangrijkste emotie, haar best doet om alles positief te houden, ruziën de emoties
over hoe ze het beste kunnen omgaan met een nieuwe stad, een nieuw huis en een nieuwe school.

Inkom € 2,50
Gepensioneerde en kinderen -16j betalen slechts € 2,00.

PS voor de Chiro vragen we, als ze in groep komen : € 0.50 per kind.
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| ROESELARE

