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WOORDJE VAN DE
GROEPSLEIDER
Nog welgeteld 12 zondagen resteren er ons tot de zomervakantie. Er wachten ons nog spetterende
weekends en daguitstappen, de leidingsploeg kijkt er alvast naar uit. De leidingsploeg zet zijn beste
beentje voor om nog eens het beste van zichzelf te geven.
Indien je info nodig hebt kan je altijd eens gaan kijken op de Chirosite www.chirofarwest.be of een
mailtje sturen naar chirofarwest@live.be. Aarzel daar absoluut niet om.
Binnenkort is het weekend daar. We kijken er alvast naar uit om samen er op uit te trekken, ook met
de kleinsten, wat hun eerste grote Chiro-ervaring zal zijn.
Verder staat het bivak ook voor de deur. De leiding bereidde het thema voor, bepaalde de
rolverdeling van de personages en bekeken hoe het kampterrein er uit kwam te zien. Meer info kan
je binnenkort vinden in het bivakboekje en bijkomend op chirofarwest.be/bivak2016.
We geven er nog een lap op voor komende periode met voornamelijk de/het weekend(s) en de
dagactiviteiten in het vooruitzicht. Wat we doen met de laatste Chirozondag wordt binnenkort
bekend gemaakt via de volgende nieuwsbrief of via een mailtje.
Bijkomende veranderingen brengen we jullie op de hoogte via een mailtje.

Tot snel ;-)

Aaaaaaah dag sloebertjes! Het is de
leukste leidingsgroep hier weer!
Het Chirojaar is ALWEER half voorbij…
De tijd gaat toch snel als je plezier heb!
Maar wij stoppen NIET! We zijn nog
maar net begonnen!
De komende paar maanden gaan we
nog een heleboel leuke en verschillende
activiteiten doen waarbij we lekker veel
tijd met elkaar gaan doorbrengen!

Zo gaan we elke komende zondag leuke spelletjes en activiteiten spelen! Weet jij een spelletje dat je
toch supergraag wil spelen? Laat dat dan gerust weten! Plezier voor IEDEREEN!
We gaan natuurlijk ook nog op ledenweekend, om ons een beetje voor de bereiden op de grote
“BIVAK”. In dit weekend gaan we met zen allen een weekend weg om daar allerlei leuke speciale
activiteiten te doen! Jullie gaan dan ook bij elkaar kunnen slapen, tussen jullie vrienden en
vriendinnen!
De leidingsploeg gaat alvast heel hard haar best doen om de resterende maanden van dit Chirojaar
jullie het beste te kunnen geven, en we hopen dat jullie er allemaal bij zijn :D

Tot snel!
Heel veel knuffels, kusjes, high-fives, bro-fists, … Van Anthony, Sara, Iris en Tine!

Beste speelclub

Hebben jullie het gezien? Valentijn is weer voorbij. En wat wil dat zeggen? Juist, dat er al anderhalve
maand voorbij is in het jaar! Er schieten dus nog maar een kleine vijf maanden over voor het weer
zomerstop is!!!
Bij het vernemen van dit nieuws is de leiding helemaal in paniek geschoten, want er is nog zóveel dat
wij samen met jullie willen doen, maar de zondagen vliegen gewoon voorbij. Maar ja, zo gaat dat toch
altijd als je je amuseert he?

Laat ons even nadenken. We hebben een grote groep, waardoor er veel mogelijkheden zijn. Veel
jongens, veel meisjes. Rustige en minder rustige kinderen. Kinderen die graag buiten spelen en
kinderen die liever binnen spelen. Kinderen die graag in de modder springen en kinderen die hun
zondagse pak liever niet vuil maken. Kinderen die sterk zijn, kinderen die eerder slim zijn. Of allebei.
Jullie zien het dus: wij zijn een sterke groep. En net daarom is het ook zo leuk om speelclub-leiding te
zijn: omdat de speelclub gewoon álles kan. Een quiz winnen, een pijltjestocht tot een goed einde
brengen, medailles halen op de Chirolympische Spelen,... Allemaal memorabele momenten die we
samen beleefd hebben.
Maar het vat met ideeën is nog láng niet op. Wij hebben nog heel wat topprogramma's uit ons
onuitputtelijke gamma aan spelletjes gevist, zodat jullie elke zondagavond weer met de
glimlach kunnen terugdenken aan die onvergetelijke zondagnamiddag. Wij, de leiding, zijn erop
gebrand om de komende maanden samen met jullie zo memorabel mogelijk te maken, niet in het
minst omdat onze groep er na deze zomer weer helemaal anders zal uitzien. Sommige speelclubbers
maken de overstap naar de ratwito's, sommige sloebers worden overgeheveld naar de speelclub. Ik
stel dus voor dat we ons supergoed amuseren samen de komende maanden! Te beginnen op ons
mini-bivak, een voorproefje voor het grote bivak in augustus. Eens lekker samen met z'n allen een
weekend erop uittrekken, zalig!

Ik heb dus nog maar een boodschap: blijven komen! Zoveel mogelijk!! Wij verwachten jullie!!!

Groetjes,
Jonas, Mikey en Veerle

Actieve Ratwito’s
We zitten nu al namelijk in de helft van ons Chiro jaar. Binnen kort is er al een voorsmaakje van het
mega cool mini-bivak. Volledig in thema van de FC de kampioenen. Hopelijk gaan jullie massaal mee.
Vergeet jullie dus niet in te schrijven. En ook in april geven we er nog een lap op. Dat zijn dan nog
maar 4 maanden voor het kamp!!! Hopelijk kijken jullie ook daar naar uit.

Lijstje vol Chiro plezier
06/03 Chiro
13/03 Geen Chiro (t-nacht)
20/03 Chiro
27/03 Geen Chiro (Pasen)
03/04 Chiro
10/04 Chiro
17/04 Chiro
24/04 Chiro
01/05 Chiro

Groetjes jullie leiding
Fien en Jakke

Lieve leden
Jullie lieve leiding hier. Al 6 maanden zijn er voorbij gevlogen maar het is nog
lang niet gedaan binnen enkele weken is het minibivak: een weekend lang
leuke dingen doen. en vergeet zeker niet in te schrijven voor keti aspi weekend
in mei. en dan zijn er natuurlijk ook de leuke zondagen. en zeker ook allemaal
spaghetti komen eten op 3 en 4 juni

planning
06 maart: chiro
13 maart: chiro
18/19/20 maart: weekend
27 maart: geen chiro
03 april: chiro
10 april: chiro
17 april: chiro
24 april: chiro

Kalender
6 maart

Chiro

13 maart

Chiro (Geen Chiro voor de Ratwito’s)

18, 19 en 20 maart Weekend te Londerzeel
In de namiddag is het GEEN Chiro
27 maart

Pasen.
GEEN Chiro

3 april

Chiro

10 april

Chiro

17 april

Chiro

24 april

Chiro

De huisbezoeken voor het kamp zullen plaats vinden in
april/mei.
Rond 10 april starten we terug met onze jaarlijkse wafelverkoop,
datum afhaling 3 en 4 juni 2016.
3 en 4 juni: spaghettifestijn
14 augustus tot 24 augustus ons kamp te Rotselaar.

Proficiat !
14 maart

Veerle Van Der Vloet

17 maart

Lani Hendrickx

17 maart

Jani Hendrickx

18 maart

Kevin Santos

29 maart

Elina Bailly

02 april

Brent Van der Auwera

07 april

Kiara Bauweraerts

09 april

Sofie Van Grunderbeeck

13 april

Tristan Van Kerkhoven

18 april

Tristan De Langhe

25 april

Lars Schoonejans

29 april

Wouter Van Grunderbeeck

30 april

Noah Nell

Tweedehandswinkel
T shirts aan €5 per stuk
5 – 6 jaar

2 stuks beschikbaar

Small

2 stuks beschikbaar

Chirotruien aan €10 per stuk
(wel afgewassen dwz de kleur is enorm afgebleekt)
5 – 6 jaar

11 stuks

7 – 8 jaar

1 stuk

12 – 13 jaar 2 stuks
Small

1 stuk

Chiroshort aan €15 per stuk
10 jaar

2 stuks

14 jaar

1 stuk

Beige short niet van Chiro aan €10 per stuk
Maatje 146

1 stuk

Indien interesse, graag een email naar chirofarwest@live.be,
Zodat we het artikel voor U kunnen reserveren.

Beste ouders en leden,

De firma LOTUS houdt net zoals vorig jaar een spaaractie 'GRATIS LOTUS speculoospasta op
kamp!'.
Wij, Chiro Far West zouden dit jaar er terug wensen aan deel te nemen.

Sparen jullie met ons mee?
Wat en hoe sparen we?
Verzamel de Lotus kampstickers die je terugvindt op de verpakkingen van het Lotus
gebakassortiment (Frangipane 1st.x4 en 1 st.x8, Mini Frangipane 1st x 6 en 1st.x12,
Madeleine 1st.x8 en 1st.X16, Botermadeleine 1st.x13, Zebra 6st., Zebra Black 6st.,
Pommeline) en Lotus Speculoospasta (Original Speculoospasta 200g, 400g, 720g en
CrunchySpeculoospasta 380g.).
1. Op de rugzijde van elke sticker vind je een unieke code.
2. Surf snel naar www.lotusopkamp.be, selecteer jouw favoriete jeugdbeweging CHIRO
FAR WEST, 1800 VILVOORDE en geef je unieke code in. Per 10 unieke codes ontvangt
de jeugdbeweging van jouw keuze een gratis bon voor één pot Lotus Original
Speculoospasta 400g.
3. Alle codes moeten uiterlijk op 31/05/2015 om middernacht ingegeven zijn. De gratis
bonnen worden na afloop van de actie verzonden naar de jeugdbeweging op het
door hen opgegeven adres. Breng dan je code in.

Alvast bedankt voor jullie hulp!
mvg

de leiding

Beste leden, ouders, kookmoekes, voorwachters en sympathisanten,

Ook dit jaar sparen wij voor GRATIS JOYVALLE melk en
APPELSIENTJE op kamp!

Spaar ook de RODE flapjes van de JOYVALLE melk en APPELSIENTJE en steun
ons.
Dankzij jullie hulp ontvingen wij vorig jaar 130 L gratis melk/Appelsientje op
kamp!

Voor elke 10 gespaarde flapjes, schenkt JOYVALLE ons 1 liter melk/Appelsientje
voor op kamp. En als wij de meeste flapjes gespaard hebben, winnen we een
onvergetelijk zomerkamp!

Help ons en breng je rode flapjes nu binnen bij onze leiding, of op de pastorie
(Gevaertstraat 26) in een gesloten omslag met Chiro Far West erop en dit voor
22 mei 2016.

Dank u!

GEZOCHT
WANTED
 Ouders die willen meehelpen met ons
spaghetti eetfestijn
 Die voor een vrachtwagen en of
bestelwagen kunnen zorgen voor het
vervoer van materiaal van en naar ons
kampterrein (augustus)
 Rode flapjes van de Joyvalle melk
 Codes van Lotus voor gratis
speculoospasta op kamp

 Die een zondagje leiding willen zijn
(tijdens de examensperiode)

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 maart 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

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
/
/
/

Onze website: www.chirofarwest.be

Vrijdag 18 en zaterdag 19 maart om 20u15 speelt
Filmclub FAR

Le Tout Nouveau Testament
Een komedie uit 2015 van Jaco Van Dormael met Benoît Poelvoorde, Catherine Deneuve,….
God bestaat echt en hij woont in Brussel. Op aarde is God echter een lafaard, met een
bedenkelijke moraal en een hatelijke houding tegenover zijn familie. Zijn dochter Ea verveelt zich
te pletter en kan er niet tegen opgesloten te zitten in een kleine flat in het alledaagse Brussel. Tot
ze op een dag in opstand komt tegen haar vader. Ze hackt zijn computer en lekt de sterfdata van
iedereen op aarde. Nu zal iedereen moeten nadenken over hoe ze hun laatste dagen, maanden
of jaren zullen doorbrengen.
Inkom € 2,50
Gepensioneerde en kinderen -16j betalen slechts € 2,00.

| ROESELARE

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




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.






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.

