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WOO RDJE  VAN DE GROEP SLEIDER 

De tijd vliegt. Het is inmiddels al november. Met enige fierheid kan ik jullie meedelen dat we dit jaar 

al uitzonderlijk veel nieuwe gezichtjes hebben mogen ontvangen. Dat is fijn om te zien als 

groepsleider en als leidingsploeg. Blijkbaar missen die schoolbezoeken en vriendjesdagen hun effect 

niet. Ondertussen zijn we met een 55tal leden en met al de leiding erbij al bijna aan de 70. Leuk om 

te zien dat Chiro Far West zijn plekje in Vilvoorde en het Far West niet verliest. Dat zagen we ook op 

de ontbijtactie van de Dag van de Jeugdbeweging. 

Tevens was het fijn om te zien hoeveel kinderen en jongeren met hun Chirokleren naar school 

trokken en eerst nog langs de Rooseveltplaats trokken om een koffiekoek te gaan halen. Leuk dat 

jullie buiten zondag ook fier zijn om bij de Chiro te zitten. 

Binnenkort is het Christus Koning. Overal in Vlaanderen wordt deze feestdag van de Chiro gevierd. 

Daarover lees je binnenkort meer via een aparte brief. In de eindejaarsperiode kan je terecht op ons 

Sinterklaasfeest, op onze kerstmarkt of kan je afkomen naar ons kerstfeestje. Ook meer info 

daarover volgt.  

Later op het jaar volgt nog het weekend voor de leden en eventueel andere activiteiten zoals 

uitstapjes. Misschien gebeurt er ook wel iets speciaals op 1 mei, hou deze datum alvast vrij, want het 

wordt bijzonder.  

Onze leidingsploeg is spiksplinternieuw. Functioneren in een nieuwe leidingsploeg is niet altijd 

vanzelfsprekend en evident. Kwestie dat ik er ben, samen met de VB en de wat ervaren leiding, om 

problemen op te lossen. Wat ik wel al kan zeggen is dat zo goed als iedereen op vorming gaat van de 

Chiro. Ze gaan in de lente op hoofd- of animatorcursus. Spannend. Zo werken we aan nog een betere 

Chiro in de toekomst. Chiro maak je zoals je weet niet alleen.  

Op de zondagen spelen vele afdelingen de pannen van het dak (of de pannen van de kerk, kwestie 

van hoe je het bekijkt), af en toe gebeurd er al eens een opstootje of een conflict. Soms vloeit er zelfs 

al een traantje. Hou rekening met elkaar, zo leer je samen te leven en niet naast elkaar te leven. 

Versterk de groepsband elke week een beetje meer en geef zo mee kleur aan Chiro Far West. 

 

 

 

Tot binnenkort op de Chiro 

Jakke Meysmans – Groepsleider 

04 8881 68 79 
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MEDEDELING LEIDINGSP LO EG:  KOMEN EN GAAN  

Afscheid 

Davy, leider van de Sloebers en jarenlang bij onder andere de Aspi’s, Speelclub en Asti’s, heeft 

besloten om er mee op te houden. Chiro viel niet goed meer te combineren met zijn intensieve jobs 

die vaak op onregelmatige uren en ’s nachts in het weekend vielen.  We danken Davy uiteraard voor 

zijn jarenlange dienst bij de Chiro, zowel voor de amusante zondagen bij bovenstaande afdelingen als 

coördinator als groepsleider in de laatste twee jaar. Bedankt! 

Welkom 

Af en toe komt er al eens nieuwe leiding bij, dat is altijd fijn. Hierbij delen wij mee dat Anthony 

besloten, heeft na een half jaartje proberen bij de Keti’s, voor de Chiro te gaan. Hij is samen met 

Sara, Tine en Iris leider van de Sloebers en vormt dus de mannelijke wederhelft in de Sloeberploeg. 

We wensen hem veel succes gedurende dit Chirojaar. Wees welkom! 

 

Jakke Meysmans - Groepsleider 
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Kalender 

November – december 

 

1 november  Geen Chiro 

8 november  Chiro 

15 november  Chiro 

22 november  Christus Koning 

    Meer info volgt….. 

29 november  Chiro 

6 december  Chiro 

12 – 13 december Kerstmarkt  

    Geen Chiro 

20 december  Chiro 

27 december  Geen Chiro 

3 januari   Chiro 

 

 

 

 

Bivak te Rotselaar    14 augustus – 24 augustus 2016 
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Hallo liefste sloebertjes 

Nu we elkaar al wat beter hebben leren kennen, kunnen we 

overgaan naar datgene waar Chiro om draait. We zullen de 

komende zondagen verschillende spelletjes spelen, waar jullie het 

vertrouwen in elkaar kunnen verhogen.  

Wij nemen je elke zondag mee op een avontuur en 

maken de Chiro nog maar eens dat klein beetje meer 

onveiliger.   

Veel groetjes van Tine, Iris en Sara 

De komende zondagen: 

 23 oktober: Dag van de Jeugdbeweging 

(IEDEREEN IN CHIROKLEREN NAAR 

SCHOOL!!!) 

 25 oktober: halloween (geschminkt of verkleed naar de 

Chiro komen) 

 31 oktober: Halloweentocht (te Hofstade, enkel voor degene 

die zich hebben ingeschreven) 

 1 november: geen Chiro 

 8 november: circus 

 15 november: broekzakspelletjes 

 22 november: herfst 

 29 november: prinsen en prinsessen 

 6 december: sinterklaasfeestje 

 13 december: geen Chiro – Kerstmarkt Far op 12 en 13 dec 

 20 december: kerstfeestje (brief volgt) 

 27 december: geen Chiro - Kerstvakantie 
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Beste speelclub 

  

Hebben jullie al gemerkt dat het 's avonds vroeger donker is? Juist, we zijn overgeschakeld naar 

de wintertijd! Het is nu herfst, en voor je het weet is het winter. Maar geen paniek: wij zijn van de 

Chiro, dus wij zetten door! 

  

Hoe koud het ook moge zijn: wij staan iedere zondag paraat om samen de leukste spelletjes te 
spelen. En we verwachten natuurlijk dat jullie allemaal massaal blijven komen, want hoe meer zielen 

hoe meer vreugd. We hebben er al een mooie seizoensopener van gemaakt, met onder andere een 

Frozen-dag en allemaal leuke spelletjes in het park. Ook voor de rest van het seizoen hebben wij nog 
allemaal andere leuke themadagen op het programma staan. Wil je weten welke? Dan staat je maar 

één ding te doen: blijven komen ;) 

  

Na het leuke bivak van vorig jaar hebben we weer enkele nieuwe leden mogen verwelkomen in onze 
groep, aangezien sommige speelclubbers een paar vrienden en vriendinnen hebben meegebracht. 

Maar het kan altijd beter! Ken je nog een vriendje of vriendinnetje van op school, van op de 

muziekschool, van het voetballen, van ballet of gewoon uit je straat, nodig hem/haar dan zeker uit om 
eens een dagje te komen meedraaien met ons! En als ze al bij een andere jeugdbeweging zitten, 

nodig ze dan zéker uit, dan zijn wij met meer haha! 

  

Bon, dan rest er ons maar één ding te zeggen: Team-Speelclub zijn de beste!!!!!!!!! 

  

Groetjes van jullie allercoolste leiding 

Jonas, Mikey en Veerle 
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Hey Ratwito’s 

 

We zijn inmiddels al november. De tijd dat het wat kouder wordt, dat de blaadjes alle kleuren van de 

regenboog beginnen te krijgen en dat er vaker een natte bui trekt over het Far West. De afgelopen 

maanden is niet zonder slag of stoot verlopen, maar kijk, nu zijn jullie nog altijd bij elkaar ;-) .  

We zijn er zeker van dat we nog 2 magische maanden gaan beleven, jullie kunnen daardoor elke 

zondag bij ons terecht. Komende zondagen staan er nog een hele hoop activiteiten op het 

programma, van avontuurlijke actieve spelen tot een kookactiviteit. Van een Social Media-spel tot 

een groot detectivespel.  

Chiro, je beleeft het hier ;-) 

 

Groetjes  

Jakke en Fien 

 

Het programma voor de komende 2 maanden: 

31 oktober: Halloweentocht te Hofstade (enkel voor diegene die ingeschreven hebben) 

1 november: geen Chiro 

8 november: Chiro 

15 november: Chiro 

22 november: Christus Koning 

29 november: Chiro 

4 december: Chiro Noctur 

6 december: Chiro 

12 en 13 december: Kerstmarkt 

20 december: Kerstfeestje 
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Dag Asti’s! 

Hopelijk vonden jullie de afgelopen weken al leuk?! Tips 

en suggesties mogen jullie altijd in het boekje schrijven. 

Wij willen jullie feliciteren met de doop te doorstaan.  

Jullie stonken VER-SCHRIK-KE-LIJK dus hiervoor zijn jullie geslaagd! 

Ook vinden wij het fijn dat jullie al elke zondag zo talrijk aanwezig waren.  

De koude komt eraan, maar dat houdt ons niet tegen om steeds elke 

zondag paraat te staan.  

Vergeet niet dat zaterdag 31/10 een Halloweentocht in Hofstade is en dat 

het op zondag 01/11 dus geen Chiro zal zijn. 

We kijken er naar uit om er nog een fijn Chiro-jaar van te maken! 

Hier nog een overzicht: 

01/11: Geen Chiro 

08/11: Chiro 

15/11: Chiro 

21-22/11: Christus Koning 

29/11: Chiro 

06/12: Sint 

12-13/12: Kerstmarkt 

20/12: Kerstfeest 

Lars, Sarah en Lynn 
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CONTACTGEGEVENS 
LEIDING & VB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam GSM E-mail Afdeling 

Anthony 0479 87 90 86 anthonymin.business@gmail.com SLO 

Sara 0492 95 73 27 sara.vandervliet@hotmail.be SLO 

Tine 0495 81 24 21 tine.vandervloet@hotmail.com SLO 

Iris 0495 35 61 92 robynsiris1995@outlook.com SLO 

Veerle 0495 10  97 81 veerle.vandervloet@live.be SP 

Jonas 0476 06 54 25 jonas.peersman@telenet.be SP 

Mikey 0495 35 37 22 michael.d@scarlet.be SP 

Fien 0492 93 73 36 fienpelgrims@live.be RT 

Jakke 
(groepsleider) 

0488 81 68 79 jakkemeysmans@hotmail.be RT 

Lars 0496 20 70 11 lars-19-19@hotmail.com ASTI 

Lynn 0495 16 17 45 lynnvandoren2@hotmail.com ASTI 

Sarah 0494 36 51 43 sarahvanroost@hotmail.com ASTI 

Patte (VB) 0495 31 77 02 pat.jacobs@telenet.be / 

Sanne (VB) 0497 82 41 32 sandra.de.greveleer@telenet.be / 

Chiro Far West 015 61 08 06 chirofarwest@live.be / 
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#CHIROGEEFTKLEUR I I  

Bekijk het verhaal van Nick en zijn knikker hier:  

=> https://vimeo.com/140803903 

Slaat de verveling toe? Geef hier kleur aan deze tekening:  

 Veel plezier! 

 

 

 

https://vimeo.com/140803903
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VERJAARDAGSKALENDER 

Fijne verjaardag! 

 

4 november  Tine Van der Vloet 

7 november  Sandra De Greveleer 

9 november  Lore De Maeyer 

12 november  Jasper Adams 

15 november  Iris Van der Auwera 

15 november  Robbe Jacobs 

17 november  Yarne Delvaux 

23 november  Dylan Van den Eynde 

11 december  Zbigniew Szypkowski 

13 december  Amjeza Berisha 

16 december  Sara Van der Vliet 

26 december  Inne Krokaert 

27 december  Stijn De Coninck 

29 december  Lynn Vermoes 
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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 8 november 2015 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 
 

 

 

mailto:chirofarwest@live.be
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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  ONGEVALLEN 
AANSPRAKELIJKHEID     +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 

 vervanging of herstelling van prothetische hulpmiddelen behalve van brillen niet 
vergezeld van verwondingen of letsels 

 vervoerskosten van het slachtoffer de dag van het ongeval 
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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.     €      7 500 
   Met inbegrip van  
* tandprothesen tot max.                                                          €      1 000 
   Per tand                                                                                      €         250 
* begrafeniskosten tot max.                                                      €      1 900 
* gerechtelijke bescherming                                                     €      5 000 

   
     3. DOOD         €     5 000 
         INVALIDITEIT        €    12 500 
         LOONVERLIES        €   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. 

 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 
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+ 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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      | ROESELARE  

     

  

 

   

    

  


