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jaarkalender 
1 januari     Geen Chiro   

8 januari     Nieuwjaarsfeestje ( zie brief )  

15 januari    Chiro ( film) bijdrage €0.50 

22 januari    Chiro 

28 en 29 januari    Vol-au-vent en goulash eetfestijn  

5 februari     Chiro 

12 februari    Chiro 

19 februari     Chiro , 17 tot 19 februari weekend voor de Asti’s  

26 februari    Geen Chiro leidingweekend  

5 maart     Chiro 

12 maart     Chiro behalve voor de Tito’s ( T-nacht van 11 tot 12 maart)  

19 maart     Chiro 

24,25,26 maart    Mini bivak voor iedereen behalve voor de Asti’s  

2 april      Chiro 

9 april      Chiro 

16 april     Chiro 

23 april     Chiro 

30 april     Chiro 

7 mei      Chiro 

14 mei      Chiro 

21 mei      Chiro 

28 mei      Chiro 

4 juni      Spaghetti en croque monsieur eetfestijn  

11 juni      Chiro 

18 juni      Chiro 

25 juni      Laatste Chiro zondag : Olé Pistolé  
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Beste sloebers 

 

Het is weer zover we gaan bijna 2016 moeten verlaten. Ma voor we dat doen gaan 

We nog heel wat toffe spelletjes spelen. we gaan verder met heel wat leuke thema’s. We ook gezellig samen op 

ledenweekend waar we natuurlijk toffe dagen zullen beleven, en onvergetelijke zondagen tegemoet gaan.  

 

We wensen jullie allemaal een toffe kerstvakantie en een gelukkige nieuwjaar en een goede gezondheid 

 

Groetjes jullie toffe leiding  

Iris & Jonathan 
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                 Speelclub 

    

 

 
Beste speelclub, 

De professor is in aantocht: toen de professor ons wou 

bezoeken, kreeg hij een nieuwe opdracht dat hij eerst 

moest vervullen. Robbe heeft net een brief ontvangen 

waar 

in staat dat hij heel binnenkort zal komen. 

In de brief staat ook dat hij onze hulp nodig heeft met 

iets 

speciaals maar hij gaat dat uitleggen als hij bij ons op 

bezoek komt op 05/02/2017. Tot die tijd zullen we de 

komst 

van de professor voorbereiden met leuke spelletjes, 

waarmee we de professor in zijn volgende opdracht mee 

kunnen helpen. Wij hopen dat jullie er allemaal zullen 

zijn als de professor er is. 

Mvg Leider Jonas en Leider Robbe   
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Heey coole rakwileden! 

 

Alvast, een fantastisch 2017 gewenst voor jullie en jullie familie! 

 

We gaan in 2017 nog meer knallen dan dat we in 2016 al gedaan hebben! 

Qua thema gaan we nog niet teveel verklappen , maar we zijn er zeker van dat jullie zullen 

toehappen! :D (Laat dit al een hint zijn en laat jullie fantasie de vrije loop gaan!) 

 

Op zondag 29 januari is er geen Chiro, dan vind ons eerfestijn van vol-au-vent en goulash plaats, 

hopelijk zullen jullie talrijk aanwezig zijn want, met hoe meer jullie komen eten, hoe meer toffe 

dingen we kunnen doen op ons bivak! 

 

Spetterende groene groeten 

 

Tine en Joyce 
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Hey Tito’s  

Nu de examens voorbij zijn is het tijd om het gezelligste tijd van het jaar 

te vieren. Kerstmis, Nieuwjaar, 3 koningen, … Samen eten, samen zingen, 

samen lachen. Wel dat gaan wij ook doen ! 

Neem op 8 januari (ons Nieuwjaarsfeestje) een cadeautje mee van 

maximum 5 euro voor één van de andere Tito’s.  

Wij kunnen jullie ook al meedelen wanneer T-nacht door gaat: hou alvast 

je agenda vrij op 11 en 12 maart 2017!  

Het mini bivak komt er ook aan, dit zal doorgaan op 24/25/26 maart 

2017.  

Ah ja, wij wensen jullie ook nog een spetterend 2017 en dat al jullie 

wensen en dromen mogen uitkomen!  

Jullie leiding  

Timmy en Veerle  
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Dag Asti’s 

 

We vertoeven ondertussen al in 2017! Een nieuw jaar vol goede voornemens. 

We zouden graag weten wat deze zijn. Je kan onderstaand lijstje afgeven aan 

de leiding:  

 De leiding meer complimentjes geven 

 Meer naar de Chiro komen 

 Stoppen met roken 

 Meer sporten 

 Nieuwe vrienden maken 

 Een nieuwe outfit … 

 Meer uitgaan 

 Ietsjes meer studeren, want toegegeven, die examens van nu waren echt 

niet goed afgelopen. 

 …………………………………. 

Verder wensen we jullie nog op de hoogte te brengen van een belangrijke data. 

Het Astiweekend “Altijd Feest” gaat door van 17 februari t.e.m. 19 februari. 

We verwachten jullie . 

Het weekend daarna is de leiding op leidingweekend en smeden we grootse 

plannen voor het bivak in Wenduine.  

 

Tot snel 

Laura en Jakke 
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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 2017 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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Kampbrief 2017 

 

KAMP  13  AUGUSTUS TOT 23  AUGUSTUS 2017 

WENDUINE (De Haan) 

 

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 (28 en 29 januari), 

afdelingsweekend, wafelverkoop en  spaghettiweekend. En zeker en vast ons bivak niet te vergeten. 

Dit vindt plaats van zondag 13 augustus tot en met woensdag 23 augustus 2017 te Wenduine (De 

Haan).  

De prijs van het bivak 2017  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 29 

januari. Alvast bedankt voor jullie medewerking! 

De leidingsploeg 
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Film op 15 januari : Zootopia  

Zootropolis (of Zootopia in de Verenigde Staten) heeft tot nu toe al 1 miljard dollar opgehaald. Dat 

maakt het de tweede meest succesvolle originele film ooit. Een originele film betekent dat 

Zootropolis geen reboot, sequel, spin-off of adaptatie is van een reeds bestaande film(reeks) of 

franchise.  Dus, Zootropolis haalt bijvoorbeeld de films van Marvel nog lang niet in. Toch kunnen we 

niet negeren hoe goed hij het doet. Critici zijn er enorm lovend over, op “Rotten Tomatoes” haalde 

hij zelfs eventjes een rating van 100%. Dat gebeurt zelden of nooit. Verrassend is het echter niet 

want Zootropolis is een topfilm. Entertainend van begin tot eind, met stuk voor stuk memorabele 

personages en gevuld met pop culture references. Wat mij betreft de beste animatiefilm sinds 

Finding Nemo.   

 Het hoofdpersonage is  Judy Hopp, een schattig konijntje dat ervan droomt om carrière te maken bij 

de recherche van de grote stad, Zootropolis. Daar waar roofdieren en andere zoogdieren in vrede 

samenleven. Of lijkt dat maar zo? Ze schrijft zich in voor de politieacademie waar ze met grote 

onderscheiding slaagt. Vastberaden laat ze de wortelboerderij van haar ouders achter zich en trekt ze 

naar de stad. Er is een mysterieuze zaak opgedoken waarbij een aantal dieren spoorloos verdwenen 

zijn. Normaal wordt het politiewerk uitgevoerd door grote roofdieren, dus niemand geeft Judy echt 

een kans. In plaats van mee te mogen helpen, krijgt ze de taak van parkwachter toegewezen. Ze wilt 

zich steevast bewijzen en probeert deze taak zo goed mogelijk uit te voeren. Al snel leert ze Nick 

Wilde kennen, een vos die niet bediend wordt bij de ijszaak van een stel olifanten omdat hij er 

natuurlijk te sluw uitziet. Ze helpt hem maar komt erachter dat hij een oplichter is.  

Een tijd later komen de twee elkaar opnieuw tegen, Nick heeft namelijk een verdwenen perso…, uh, 

otter, voor het laatst gezien. Judy gebruikt een list om Nick over te halen haar te helpen en zo gaan 

de twee samen op een detective avontuur à la Disney. Maar dan toch net iets anders.   

Als de zaak gesloten is, wordt het duidelijk waar de film echt over gaat. 90% van de populatie van 

Zootropolis bestaat uit prooi voor de roofdieren. Als Judy op een persconferentie over de net 

opgeloste zaak haar resultaten bekend maakt, krijgt de populatie schrik van de minderheid, de 

roofdieren. Op die manier worden thema’s als diversiteit en angst voor terreur betrokken bij het 

verhaal. En dat klinkt misschien heavy voor een animatiefilm maar Zootropolis heeft niet de 

bedoeling om te preken over onze maatschappij. Er zitten genoeg woordgrapjes en actiescènes in om 

de film luchtig te houden. Mooi gedaan.  

 Wat ook anders is als bij andere Disneyfilms is dat ze afwijken van het klassieke ‘Alles wat je wenst 

wordt werkelijkheid’-verhaal. Frozen probeerde daar ook al buiten de lijntjes te kleuren door zich 

minder te focussen op de (voor Disney) broodnodige moraal van het verhaal én door af te stappen 

van de ietwat naïeve Disneyprinses. Twee sterke hoofdrollen dus, daarom werd de film (naast Let it 

Go) zo populair.   Al gaat Zootropolis daar nog een stap verder in. Naast opnieuw twee sterke 

hoofdrollen, legt men hier de focus op actie ondernemen om je doelen te bereiken. Als je iets wil 

bereiken, moet je ervoor werken. Een wens doen lukt niet (meer). De klassieke thema’s zitten er 

natuurlijk nog in maar die worden gecombineerd met actuele feiten. En dat is een positieve 

verandering.  

 Disney is het succesverhaal van Frozen duidelijk nog niet vergeten, want er zitten talloze easter eggs 

die verwijzen naar de film. Ook zijn er duidelijke referenties naar andere films en series, zoals 

Breaking Bad en The Godfather. Op de iPod van Judy staan bijvoorbeeld artiesten als Fur Fighters, 

Kanine West en Mick Jaguar en een wezel verkoopt vervalste Disneyfilms op een illegale markt. Als je 

bij een tweede kijkbeurt elk frame wilt afspeuren naar elk detail (en grap), zal je niet teleurgesteld 

worden.  
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De film zit vol met humor, woordgrappen en leuke verwijzingen. Zo is het logo van Apple 

bijvoorbeeld vervangen door een wortel mét hap eruit. Misschien gaan die verwijzingen over 10 jaar 

niet meer gesnapt worden. Dat is ergens wel jammer. Op technisch vlak is Zootropolis een PARELTJE. 

Alle personages zien er fantastisch uit. De stad zelf ook trouwens, die opgedeeld is in verschillende 

districten op basis van de natuurlijke habitat van elk soort dier, van woestijn tot sneeuwgebied. De 

animatie is -zoals we gewend zijn- van een indrukwekkend niveau, waarbij Disney’s oog voor detail 

enorm opvalt.  

CONCLUSIE  

Disney toont met Zootropolis dat het zijn charme nog niet verloren heeft en dat naast de live-action 

films, ze nog steeds een prachtige animatiefilm kunnen maken. Ze gebruiken hun oude 

succesformule van pratende dieren en mixen die met een moderne twist met zowel animatie en 

humor van de bovenste plank. Dit is zo’n film die écht voor alle leeftijden entertainend kan zijn, op 

verschillende manieren, zelfs bij meerdere kijkbeurten.  
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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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