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Voorwoord  
Beste ouders, leden, … 

We duiken de twee laatste maanden in van het Chirojaar. Meestal garant voor de laatste eindspurt tot 

aan het bivak.  

De laatste maanden staat er nog heel wat te gebeuren. Het eerste weekend van juni staan we weer klaar 

met onze borden spaghetti en lekkere croque monsieurs. 

Natuurlijk blijven de zondagen ook wel de moeite om te komen. Slecht weer is geen excuus meer, 

want in mei en juni is het bijna altijd goed weer. Het zijn de laatste maanden, dus hoe meer je komt, 

hoe beter je elkaar gaat kennen op bivak. 

Op het einde van het Chirojaar staat natuurlijk het bivak gepland. Alle info daarover staat daarrond in 

het bivakboekje. We hopen natuurlijk dat er zo veel mogelijk kinderen en jongeren meegaan. Dat zou 

fijn zijn. 

 

Speelse groeten 

 

De Leidingsploeg 

De VB’s 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarkalender 2017-2018 
6 mei   Chiro 
13 mei   Chiro (vergeet jullie bestellingen wafels niet mee te brengen) 
20 mei   Chiro (allerlaatste dag om de bestellingen wafels door te geven) 
27 mei   Chiro 
 
1 – 2 juni  Spaghetti eetfestijn 
2 juni   Geen Chiro 
10 juni   Chiro 
17 juni   Chiro 
24 juni   Laatste Chiro zondag 
 

12 augustus tot 22 augustus: Bivak te Houthalen – Helchteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordjes van de liefelijke leiding voor de lollige 

leden (en hun ouders) 

Sloebers 
Beste Sloebers  

Nu het goede weer in het land is en hopelijk zal blijven ;) , hopen wij jullie elke zondag op de 
Chiro te zien waar we ons heel hard gaan amuseren. Zijn jullie klaar om samen met ons avonturen 
te beleven met Mario en Luigi of liever jullie leiding nat te maken tijdens de vele waterspelletjes ? 
Kom dan zeker elke zondag met ons meedoen !  

Op 20 mei doen wij een vriendjes dag bij de Sloebers. Dit wil zeggen dat je 1 of 2 vriendjes mag 
meenemen naar de Chiro om samen met ons spelletjes te spelen.  

Belangrijke datums om te onthouden  

20 mei 2018 : vriendjes dag  

1 en 2 juni 2018 : spaghetti en croque monsieur eetfestijn  

24 juni 2018  : laatste Chiro zondag  

12 tot 22 augustus 2018  : kamp in Houthalen-Helchteren 

Groetjes van jullie leiding  

Tine en Veerle  



 

Speelclub 
Dag super speelclubbers! 

 

De lente is nu officieel van start gegaan en we hebben zelfs al wat kunnen genieten van enkele 

zomerse zondagen. Wij hebben toen gemerkt dat jullie echt waterratten zijn 😉, daarom dachten wij 

dat het wel eens leuk zou zijn om met z’n allen te gaan zwemmen. Zondag 10 Juni gaan we het 

zwembad in Strombeek onveilig maken. We vertrekken dan om 10uur en zullen terug zijn tegen 13u, 

die zondag zal er in de namiddag dus geen Chiro zijn voor ons. 

Het einde van het jaar komt ook dichterbij maar dit zal ons zeker niet tegen houden om nog buiten te 

gaan spelen. In tegendeel wij zullen alles geven tot de laatste zondag en ons elke week te pletter 

amuseren! Vergeet dan ook zeker niet nog een paar dozen wafeltjes te verkopen, zo kunnen we het 

op kamp extra leuk maken (met een ijsje bv 😉).  

Hieronder vinden jullie nog een kleine woordzoeker voor als jullie de Chiro missen doorheen de week 

😊 .  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rakwi’s 
 

Heeeeey liefste rakwi’s 

 

In deze 2 laatste maanden voor het slot van een geweldig Chirojaar staan er nog veel leuke 

activiteiten voor de boeg. 

Op 13 mei gaan we iets speciaal doen, we gaan dan namelijk naar domein 3 fonteinen voor een groot 

bosspel (misschien met andere groepen, maar dit is nog in overleg ;) )  

Voor de rest van de maand zal het misschien moeilijker zijn voor ons beiden om er te zijn elke 

zondag, maar we zullen er alles aan doen om jullie toch een spectaculaire zondag te kunnen geven.  

Tijdens juni zullen wij iets zien te regelen aangezien wij zelf examens hebben. 

Ten slotte is er de laatste Chirozondag dat zeker een onvergetelijke dag zal worden 

Groetjes  

Den dikken en den dunne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tito’s 
Hey Tito’s het einde is jammer genoeg in zicht het waren tot nu toe al prachtige maanden. Maar er 

staat nog van alles te gebeuren, bijvoorbeeld het bivak 10 dagen met jullie fantastisch leiding .  

Maar voordat we op bivak kunnen vertrekken moeten we eerst een goed rapport halen daarom 

wensen Sofie en ik jullie veel succes met jullie examens. We hopen dat jullie toch nog enkele 

zondagen komen ontspannen en zot doen .  

Met vriendelijke groeten jullie knotsgekke actieve leiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asti’s 
 

Asti's 

We hebben ons brein getest met een Scrabble in het donker. We hebben ervaren dat een handicap 

niet altijd makkelijk is. Zeker niet tijdens een potje baseball. Nu gaan we onze band nog maar eens 

versterken tijdens onze leefweek, samen zijn voor en na school. Zelf ons eten maken en leuke dingen 

doen samen.  

Van 1-3Mei zijn de Chiro lokalen van ons! We hopen iedereen daar te mogen verwelkomen. Tot slot 

zullen we nog veel leuke zondagen beleven dit jaar en bereiden we ons voor op een super bivak.  

 

Grtz Jakke & Kevin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 mei 2018 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


Contactgegevens 
Je kan altijd mailen naar chirofarwest@live.be voor allerlei info.  

Je kan ook eens een kijkje nemen op www.chirofarwest.be, onze site van onze Chirogroep.  

Op Facebook kan je terecht voor foto’s van activiteiten. Af en toe zetten we eens wat foto’s 

online. Vooral na weekenden en het bivak gebeurt dat.   

Je kan ook, indien het echt nodig is, de leiding contacteren. Echter kan het veel handiger zijn 

om de VB of de groepsleiding te contacteren voor een vlottere communicatie. 

chirofarwest@live.be is vaak een snellere oplossing. 

  

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

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

Laura laurarodriguez@live.be 0471 65 92 11 

Brent  Z6064@zavo.be 0460 96 84 50 

Stijn opticxjoker@gmail.com 0471 11 23 64 

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

Axel meysmansaxel@gmail.com 0470 37 44 57 

Robbe  robbejacobs@hotmail.com 015‑61 08 06 

Sofie sofie.vg@hotmail.be 0476 51 49 18 

Jakke jakkemeysmans@hotmail.be 0488 81 68 79 

Kevin kevin.thijs@hotmail.com 0474 55 81 75 

Patte (VB)  0495 31 77 02     

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

Algemeen chirofarwest@live.be 015 61 08 06 
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Voor nieuwe Chiroleden 
In september 2017 zijn we het nieuwe Chirojaar gestart.   

Iedereen die geboren is voor 31/12/2011 is welkom om te proeven van Chiro. Nieuwkomers mogen 

altijd 3 aaneensluitende Chirozondagen  komen proberen. Nadien dient men lidgeld te betalen.  

Het lidgeld bedraagt €30. Dit is voor de verzekering bij Chiro Nationaal (lichamelijke letsels, dood en 

invaliditeit. Opgelet: materiële schade wordt niet vergoed door de verzekering) en voor een deel van 

de werkingskosten: spelmateriaal, gas, elektriciteit, de brieven,… .  

Komt uw kind in aanmerking voor de Vrijetijdspas (VTP), contacteer dan de leiding. U 

komt dan in aanmerking voor een verlaagd inschrijvingsgeld en andere voordelen. 

 

Gelieve het  lidgeld, dat €30 bedraagt, over te schrijven op het rekeningnummer BE76 4214 1891 

5195 ; BIC KREDBEBB  of 421-4189151-95 met vermelding van de naam en de geboortedatum van 

het kind. Zo kunnen wij tijdig aansluiten bij Chiro Nationaal en tevens om administratieve redenen 

(aanvraag tenten voor ons bivak, verzekering,...)  

Indien uw kind niet langer wenst lid te zijn van onze Chiro, gelieve ons dit te laten weten via 

chirofarwest@live.be   

De Chiro start om 14h30 stipt en eindigt om 17h30. Gelieve tijdig aanwezig te zijn, zodat we tijdig 

met de activiteiten kunnen starten. Mogen wij erop aandringen dat de rode Chiro-T-shirt verplicht is. 

De leiding kijkt er dan ook op toe of dat iedereen deze aanheeft. U kan deze aankopen bij ons op de 

Chiro.    

Iedere zondag bieden wij ook een vieruurtje aan voor de prijs van €1 (cola/Fanta/appelsap en een 

pakje chips).   

Indien er nog vragen mochten zijn, kan u steeds bij de leiding terecht ’s zondag, voor of na de 

Chiroactiviteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melkspaaractie 
Drink jij ook Joyvalle melk? Hou je flapjes bij en geef ze af aan de leiding! Hiermee kunnen wij een 

hele hoop gratis melk meenemen op kamp! 

Je kan je flapjes elke zondag aan de Chiro afgeven of in een gesloten omslag in de Gevaertstraat 26 

steken met langst de buitenkant "Chiro Far-West" op. 

 

 

  



Decathlon clublidkaart 
Chiro Far West heeft vanaf nu ook een clublidkaart van Decathlon. Deze werkt volgens hetzelfde 

principe als de gewone kaarten, Chiro Far West krijgt punten bij elke aankoop, en voor 400 punten een 

bon van 6 euro. 

Jullie kunnen Chiro Far West echter ook extra steunen door jullie eigen klantenkaart te linken aan die 

van onze club. Al jullie eigen voordelen blijven hetzelfde. Chiro Far West krijgt elke keer jullie een 

aankoop doen, punten op de clubkaart. Bij elke aankoopschijf van 2 euro zal (naast uw eigen punten) 

Chiro Far West 1 punt ontvangen. Dus als je bv een fiets koopt van 100 euro, krijg je 50 punten en 

Chiro Far West krijgt surplus 25 punten. 

  

Hieronder vinden jullie de link waarmee jullie jullie klantenkaart kan koppelen aan onze clublidkaart: 

http://bit.ly/ChiroFarWest 

Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/ChiroFarWest


 

Iedereen mee op Chirokamp! 

 

Omdat we beseffen dat we doorheen het jaar niet iedereen bereiken met onze ledenwerving uit onze 

stad, doen we de laatste maanden voor het bivak nog een laatste inspanning om iedereen de kans te 

geven om zich nog dit jaar aan te sluiten bij Chiro Far-West.  

 

Ken je vrienden, buren, familie, ... die de Chiro nog eens willen proberen? Geen probleem. Kom 

gewoon zondag naar de Chiro. Sluit je aan en ga mee op Chirokamp. #iedereenmee #wijzijnchiro ⛺ 
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Trooper jij ook? 
 

Troop mee met Chiro Far-West. Doe je aankopen online via deze link en steun Chiro Far-West op een 

eenvoudige manier.   (Collect and Go, Jbc, Collishop, Krefel, ….) 

https://www.trooper.be/chirofarwest 
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Affiche Spaghettislag 

 

 



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 

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 

+ 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. 
  



Proficiat voor de jarigen! 
 

 
 
 
3 mei      Linde Maes 
6 mei      Gëatano Deleu 
19 mei      Bo De Maeyer 
19 mei      Thierry Lombry 
 
7 juni      Fien De Rouck 
9 juni      Amina Nsangou 
9 juni      Jonas Peersman 
22 juni      Charlotte De Coussemaker 
22 juni      Mark Divec 
22 juni      Kira Gilson 
 
11 juli      Iris Van der Auwera 
3 juli      Marloes Bauwens 
14 juli      Alexia Van Cutsem 
 
4 augustus     Emma De Gang 
4 augustus     Giacomo Lentini 
8 augustus     Dree Devries 
9 augustus     Maja Nell 
18 augustus     Evelyne Dekort 
22 augustus     Nena Krokaert 
31 augustus     Lissa Delmoitie 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqmKSqhtHaAhVLIlAKHbb9Bq8QjRx6BAgAEAU&url=https://nl.pinterest.com/pin/765119424164742634/&psig=AOvVaw2Rh4P5Xp3SJhS0SF6yHaEI&ust=1524595301723667
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