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Welkomstwoord 
Het nieuwe jaar ligt voor ons. Zoals elk jaar beginnen we terug met een nieuwe afdelingsverdeling, 

iedereen heeft nu een nieuwe leider of leidster. Je zult het misschien al opgemerkt hebben, maar er 

zijn enkele nieuwe leid(st)ers het Chiroland binnengedrongen. Deze worden elk ondersteund door een 

ervaren Chiroleid(st)er die de werking op het Far West al door en door kent.  

Niet alleen staan we met een hele nieuwe leidingsploeg klaar, ook de nieuwe ramen en deuren staan 

bijna in hun kozijnen en zijn binnenkort in al zijn pracht en praal te bewonderen. Daarnaast hebben 

we ook nog wat nieuwigheden in petto. Zo heb je bijvoorbeeld de vernieuwde Halloweentocht, nu met 

ouders en de drankkaarten die worden ingevoerd. We houden vast aan succesvolle recepten, 

afgewisseld met nieuwigheden, want zo altijd hetzelfde, dat is ook maar niets.  

De leiding staat er elke zondag opnieuw, klaar om uw zoon en/of dochter een fijne en toffe dag aan te 

bieden. Ook dit jaar zal dat niet anders zijn. Ook rond het jaarthema zullen we wat meer werken, info 

hierover volgt in dit rantsoentje.  

De leiding staat altijd open voor feedback, hiervoor kan u de leiding aanspreken na de Chiro, op een 

huisbezoek of een mail/SMS sturen via de contactgegevens die tevens hier in dit infoblad vermeld 

staan. Natuurlijk kan u ook nog steeds contact op nemen met de groepsleider (Jakke Meysmans) of 

met de VB (Sandra De Greveleer en Patrick Jacobs). Daarnaast kan u ons nog volgen via onze 

Facebookpagina (https://www.facebook.com/chiro.farwest) of kan u voor concrete info terecht op 

onze geherlanceerde website (www.chirofarwest.be).  

Verder kunt u hier nog de afdelingswoordjes vinden, de leidingsfiches en de nuttige zaken omtrent 

verzekering, publicatierecht, Chirokledij en algemene info.  

Genoeg gezeverd, lees snel alle woordjes en we zien jullie allen graag eens terug aan de Chiropoort 

of gewoon op straat. 

 

 

 

 

 

We wensen u alvast een prachtig, gekleurd Chirojaar toe 

De leidingsploeg  

VB 
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Geef Kleur! is een oproep. Elk weekend ben jij de gedroomde ambassadeur 

voor de Chiro. Jij smijt je volledig met je kleurrijke persoonlijkheid en dat zien 

we graag gebeuren. 

Kijk, het is heel eenvoudig. Iedereen kan zichzelf zijn in de Chiro. Je hoeft 

niets speciaals te kunnen of te doen om bij de Chiro te komen. Dat vinden wij 

de normaalste zaak van de wereld en bovendien levert dat een kleurrijke en 

diverse boel op. 

Je hebt kleine en grote Chirogroepen, je hebt er in de stad en op het 

platteland. Jouw Chirogroep is anders dan de andere en dat is goed. Allemaal 

gelijk: hoe saai zou dat niet zijn? Toch is er een gemeenschappelijke factor: 

spel! Hoe divers we ook zijn, spel verbindt alle Chirogroepen in Vlaanderen 

en Brussel met elkaar. 

Verzamel alle kleuren! Lijkt 
je dat geen goed idee? Ga 

op zoek naar nieuwe 
kleuren! Laat je 

verwonderen door iedereen 
die in je groep zit 

en overtuig de rest van de 
buurt om mee kleur te 

geven aan de Chiro! Weet 
dat de kleur die jij toevoegt 
mee de kracht van je groep 

bepaalt.  

We gaan spelen met kleur en genieten van dit werkjaar! 

#ChiroGeeftKleur 

De Leidingsploeg 
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Kalender 
6 september   startdag 

    Ondek wie jullie leiding is….. 

 

13 september   chiro 

 

20 september   jeugddag 

    Autoloze zondag 

 

27 september   chiro 

 

4 oktober   chiro 

 

11 oktober   chiro 

 

18 oktober   chiro 

 

23 oktober   dag van de jeugdbewegingen! 

    Gaan jullie ook in uniform naar school? 

25 oktober    chiro 

 

31 oktober    HALLOWEEN te Hofstade! 

Vergeet jullie niet in te schrijven en te                                     

betalen voor 27 september. 

 

01 november    Geen chiro 

 

 

Bivak 14 augustus 2016 tem 24 augustus 2016. 
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      Vilvoorde, 6 september 2015 

 

Zondag 6 september 2015 zijn we het nieuwe Chirojaar gestart. 

 

Iedereen die geboren is voor 31/12/2009 is welkom om te proeven van Chiro. Nieuwkomers mogen 

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

Het lidgeld bedraagt €28. 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,… . 

Gelieve het  lidgeld, dat €28 bedraagt,  over te schrijven  voor 30 september 2015  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 er op 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, 

kostprijs €10.  

 

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

chips). 

 

Vanaf oktober starten wij met een drankenkaart. U kan deze aankopen voor €10 hiermee heeft u recht 

op 20 consummaties  tijdens de Chirozondagen/-activiteiten. Gelieve de 1ste zondag van oktober het 

bedrag van €10 mee te brengen naar de Chiro. De drankenkaart wordt door de leiding bijgehouden. 

 

Opgelet: de ingang voor onze lokalen is momenteel tussen de kerk en de pastorie! 

 

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

Chiroactiviteiten.  

 

Jakke Meysmans (groepsleider) 0488 81 68 79 

Sandra en Patrick Jacobs (volwassen begeleiding)  015/61 08 06 of 0497 82 41 32 
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      Vilvoorde,  6 september 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp : de samenvoeging van de rakwi’s en de tito’s  

 

Beste ouders  

Wij, de leiding en de volwassen begeleiding, hebben beslist om de rakwi’s en de tito’s bij elkaar te 

zetten. Enerzijds omdat er te weinig tito’s zijn, maar anderzijds ook omdat er te weinig leiding is om 6 

groepen te leiden. Daarom hebben wij ook een nieuwe naam gekozen voor deze nieuwe 

samengestelde groep  namelijk de Ratwito’s. 

 

Mochten er problemen bij de groepsindeling bij alle afdelingen zijn, staan wij open voor dialoog.  

Hopelijk zijn alle vragen beantwoord, zo niet kan je elke zondag vanaf 6 september de leiding 

aanspreken met je vragen.  

Tot binnenkort  

De leiding en VB’s   

 

 

  



8 
 

Woensdag 8 september 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drankkaarten 

 

Beste ouders en leden 

 

Vanaf 01/10/2015 zouden wij graag iets nieuws lanceren. Er komen 

drankkaarten, zo moet je zoon/dochter niet elke week 1 euro meebrengen. Om 

de 10 weken kan er dan een gesloten enveloppe meegegeven worden met 

naam en groep op vermeld waar zich dan 10 euro in bevindt. Wij houden dan 

de drankkaarten per afdeling bij zodat alles correct gebeurd en wordt 

afgerekend. 

 

 

Met speelse groeten, 

De leidingsploeg  
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Vilvoorde, 8 september 2015 

 

 

 

Halloween 2015 

 

Dag beste ouders en leden,  

 

Op 31/10/2015 gaan we gezellig griezelen in Hofstade. Heb je zin om met je 

mama en/of papa mee te komen doen, gewoon met je Chirovrienden of met 

jullie nieuwe leiding, aarzel dan niet om jullie in te schrijven voor 27/09/2015. 

De kostprijs bedraagt 8 euro of voor de allerkleinste onder ons 2 euro (onder 

de 6 jaar) te storten op het rekeningnummer.  

 

Ga je mee, wees dan zeker op tijd aan de ingang van het Blosocentrum te 

Hofstade om 17h30.  

 

Groetjes 

De leidingsploeg 
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Bivak Chiro Far West 

Zondag 16 augustus startte ons bivak. Na de aangepaste bivakviering in samenspraak met de leiding en pater Jan 

vertrokken we naar het Waalse Nettinne. Een vijftigtal auto’s kwamen aangetuft van over de heuvel en we zagen 

alle leden één voor één toestromen op het groene gras van onze bivakwei. Daar werden ze vrolijk opgewacht door 

Dunderklumpen en al zijn vriendjes. Dat was ook het thema, een bonte bende levend speelgoed, aangevuld met 

o.a. Jorn de berg, Homelles de hommel en Eenoog, de antagonist van het verhaal.  

Op de eerste dag en tevens de bezoekdag werd er gezellig gegeten en gespeeld. Daarna was het tijd dat de ouders 

vertrokken. 10 dagen lang hebben de leden er op los gespeeld. De oudsten maakten bv. sjorringen in het 

nabijgelegen speelbos, de jongsten namen er goed van langs en maakten zich vaak vuil. De keti’s en tito’s waagden 

zich zelfs aan een afdaling op de Ourthe met de kajak. De aspi’s hebben zelfs in openlucht geslapen en dat met 

toch wel frisse temperaturen ’s nachts. De rakwi’s hebben ook geprobeerd om hun tanden te poetsen… met hun 

handen aan elkaar gebonden, of dat goed gelukt is, is een andere vraag.  

Magisch waren de momenten wanneer er een tiental luchtballonnen tegelijkertijd over het bivakterrein vlogen en 

we allen zwaaiden en zij extra met hun ontvlammer spoten. Ook het nieuwe schuimkanon heeft zijn dienst bewezen 

op de bivakfuif, al moesten we het een dag uitstellen wegens een lokale stroompanne. Tijdens de gloedshow 

voorzag iedereen dan weer in een leuk toneeltje, waarmee vaak gelachen kon worden. Dit jaar kregen we zelfs een 

heuse kookoudershow voorgeschoteld. Natuurlijk hoorde liedjes zingen en warme chocomelk drinken daar ook bij. 

Moe maar voldaan doken we dan de nacht in, uitkijkend naar het bivak van volgend jaar. 

De leidingsploeg van Chiro Far West dankt alvast alle voor- en nawachters die zijn komen helpen 

opbouwen/afbreken, de chauffeurs van de vrachtwagens, de VB voor de ondersteuning en coördinatie, de 

kookploeg voor het lekkere eten, de ouders voor het vertrouwen dat ze geven in de leiding en alle andere vrijwilligers 

die mee hebben toegedragen aan bivak 2015 Nettinne.  

Verder nodigen wij alle jongeren en kinderen uit op één van onze Chirozondagen aan de zwarte parochiepoort 

tussen de pastorie en de kerk en beleef een onvergetelijke zondag vol spel en plezier. Ben je geboren in 2009 of 

daarvoor, dan ben je al oud genoeg om deel te nemen aan onze activiteiten. Je mag 3 opeenvolgende zondagen 

gratis proberen. Afspraak om 14u30. Contact kan je altijd opnemen met de groepsleider Jakke Meysmans (04 88 

81 68 79) of met de Volwassen Begeleiders (015 61 08 06). 

Chirogroeten 

De Leidingsploeg en VB 
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CONTACTGEGEVENS 
LEIDING & VB 

 

 

 

 

 

Naam GSM E-mail 

Davy 0478 50 80 28 davyyy1@hotmail.com 

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

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

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

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

Iris 0495 35 61 92 robynsiris1995@outlook.com 

Mikey 0495 35 37 22 Michael.d@scarlet.be 

Fien 0492 93 73 36 fienpelgrims@live.be 

Jakke 
(groepsleider) 

0488 81 68 79 jakkemeysmans@hotmail.be 

Stijn    0471 11 23 64 opticxjoker@gmail.com 

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

Lynn 0495 16 17 45 lynnvandoren2@hotmail.com 

Sarah 0494 36 51 43 sarahvanroost@hotmail.com 

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 

mailto:davyyy1@hotmail.com
mailto:sara.vandervliet@hotmail.be
mailto:tine.vandervloet@hotmail.com
mailto:veerle.vandervloet@live.be
mailto:jonas.peersman@telenet.be
mailto:robynsiris1995@outlook.com
mailto:Michael.d@scarlet.be
mailto:fienpelgrims@live.be
mailto:chirofarwest@live.be
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Naam en afdeling: Davy Biesemans en paars 

Geboortedatum: 6 dagen na sinterklaas en 14 dagen voor kerstmis  

School en studierichting: ik studeer niet meer  

Hobby’s: Chiro natuurlijk 

Woonplaats: in the ghetto’s van machelen 

Broers/zussen/huisdieren: geen broers of zussen wel een poes en varken, dat 

varken is mijn papa wel héa.  

Lievelingskleur: groen, maar nu paars!!!! 

Als ik thuiskom na een zware Chirozondag zie ik graag volgend gerecht op mijn 

bord verschijnen: friet met stoofvlees en mayo 

Favoriete Chirospel: rippelstippel 

’s Avonds luister ik het liefst naar deze muziek: 

radio  

Thuis-/Familie-/iets-anders-fan: FAMILIE 

Levensmoto: KAN NIET BESTAAT NIET 

Deze 3 woorden die bij mij passen:  

Babbelaar, aardig en zorgzaam 
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Naam en afdeling: Sara Van der Vliet (sloebers) 

Geboortedatum: 16/12/1998 

School en studierichting: KTA Horteco, Biotechnische Wetenschappen 

Hobby’s: Fitness en chiro 

Woonplaats: Vilvoorde 

Broers/zussen/huisdieren: 1 broer, Arno en een hond mira 

Lievelingskleur: roze :)  

Als ik thuiskom na een zware Chirozondag zie ik graag volgend gerecht op mijn 

bord verschijnen: spaghetti bologneise  

Favoriete Chirospel: eigenlijk alle spelletjes dat we spelen ;) 

’s Avonds luister ik het liefst naar deze muziek: One Direction 

Thuis-/Familie-/iets-anders-fan: FAMILIE! 

Levensmoto: waar een wil is, is een weg 

Deze 3 bijvoeglijke naamwoorden passen het best bij mij: lief, vriendelijk en 

meelevend 

Foto: 
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Naam en afdeling: Tine Van der Vloet, Sloebers 

Geboortedatum: 04/11/1998 

School en studierichting:  Koninklijk instituut Woluwe 5de jaar Kantoor 

Hobby’s:  Chiro, fitness en drummen 

Woonplaats: Vilvoorde 

Broers/zussen/huisdieren: 1 zus Veerle 

Lievelingskleur: Paars 

Als ik thuiskom na een zware Chirozondag zie ik graag volgend gerecht op mijn 

bord verschijnen: kipfilet met currysaus en rijst 

Favoriete Chirospel: Chinese voetbal 

’s Avonds luister ik het liefst naar deze muziek:  Rihanna, Beyonce en Bruno 

Mars 

Thuis-/Familie-/iets-anders-fan: familie 

Levensmoto: Geloof in jezelf 

Deze 3 bijvoeglijke naamwoorden passen het best bij mij:  vriendelijk, eerlijk, 

Luisterend 

Foto: 
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Naam en afdeling:  

Geboortedatum: 13 juni 1995 

School en studierichting: ik doe deeltijdsonderwijs TSM in Mechelen richting 

verkoop 

Hobby’s: chiro natuurlijk, lezen en weg gaan met vrienden 

Woonplaats: Vilvoorde 

Broers/zussen/huisdieren: ik heb 3 broers en 2 zussen 

Lievelingskleur: appelblauwzeegroen 

Als ik thuiskom na een zware Chirozondag zie ik graag volgend gerecht op mijn 

bord verschijnen: rijst met vol au vent  

Favoriete Chirospel: hevige spelletjes  

’s Avonds luister ik het liefst naar deze muziek: see you again 

Thuis-/Familie-/iets-anders-fan: familie natuurlijk 

Levensmoto: leef je droom, droom niet je leven 

Deze 3 bijvoeglijke naamwoorden passen het best bij mij: leidingsgevend, 

lachend, vrolijk  
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Naam en afdeling: Jonas Peersman (speelclub) 

Geboortedatum: 09/06/1998 

School en studierichting: bimsem 6BE 

Hobby’s:  Chiro 

Woonplaats: Vilvoorde  

Broers/zussen/huisdieren: 1 broer en een hond 

Lievelingskleur: rood 

Als ik thuiskom na een zware Chirozondag zie ik graag volgend gerecht op mijn 

bord verschijnen: macaroni of frieten 

Favoriete Chirospel: actieve spelletjes 

’s Avonds luister ik het liefst naar deze muziek: Dimitri Vegas en Like Mike 

Thuis-/Familie-/iets-anders-fan 

Levensmoto: ik heb er geen  

Deze 3 bijvoeglijke naamwoorden passen het best bij mij:  

Lief 

Behulpzaam 

Zenuwachtig 

 

 

Foto: 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2068136606660387&set=a.139366126204121.28819.100003922023683&type=1
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Naam en afdeling: Michael (Mikey) Delbeke, speelclub 

Geboortedatum: 21 augustus 1993 

School en studierichting: KU Leuven Campus Brussel (Odisee) 

              Toegepaste Taalkunde (Frans en Spaans) 

    Master journalistiek 

Hobby’s: Chiro, muziek (instrument gitaar), toneel, figureren, kortverhalen 

schrijven, voetbal, steward op den Anderlecht 

Woonplaats: Vilvoorde/Sint-Pieters-Woluwe 

Broers/zussen/huisdieren: 1 broer en 1 zus 

                                                 1 goudvis, 1 cavia pas overleden 

Lievelingskleur: paars 

Als ik thuiskom na een zware Chirozondag zie ik graag volgend gerecht op 

mijn bord verschijnen: spareribs met frietjes 

Favoriete Chirospel: potteke stamp 

’s Avonds luister ik het liefst naar deze muziek: The Beatles 

Thuis-/Familie-/iets-anders-fan: Team-Thuis, want kwaliteit gaat nog altijd 

boven kwantiteit ;) 

Levensmotto: Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd! 

Deze 3 bijvoeglijke naamwoorden passen het best bij mij:  

grappig – lief – behulpzaam 

Foto: 
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Naam en afdeling: Veerle Van der Vloet - Speelclub        

Geboortedatum: 14 maart 1997 

School en studierichting: Odisee hogeschool Brussel - Ergotherapie  

Hobby’s: Dansen, lezen, creatief bezig zijn en Chiro  

Woonplaats: Vilvoorde , Far-West  

Broers/zussen/huisdieren: Ik heb 1 jongere zus Tine  

Lievelingskleur : Blauw  

Als ik thuiskom na een zware Chirozondag zie ik graag volgend gerecht op mijn 

bord verschijnen: Frietjes met stoofvlees of vol-au-vent en sla  

Favoriete Chirospel: Kiekeboe en tik tak boem  

’s Avonds luister ik het liefst naar deze muziek: One Direction en Beyoncé   

Thuis-/Familie-/iets-anders-fan 

Levensmoto: Tover elke dag  een glimlach op ieders gezicht  

Deze 3 bijvoeglijke naamwoorden passen het best bij mij: Vriendelijk - creatief - 

doorzetter                   Foto :               
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Naam en afdeling: Jakke Meysmans (Ratwito) 

Geboortedatum: 13/02/1997 

School en studierichting: Erasmushogeschool Brussel – Sociaal Werk 

Hobby’s: Lopen, verhaaltjes vertellen, artikels schrijven 

Woonplaats: Vilvoorde City, meerbepaald in de Far West ;-) 

Broers/zussen/huisdieren: Axel (ja, die jongen uit de Keti’s), een kat “Wis(ke)” en enkele 

konijnen van mijn broer 

Lievelingskleur: alle kleuren van de regenboog  

Als ik thuiskom na een zware Chirozondag zie ik graag volgend gerecht op mijn bord 

verschijnen: Schnitzels, met tartaar en aardappelstoemp 

Favoriete Chirospel: Allemaal, al ben ik wel te vinden voor grote spelen met heel de Chiro   

’s Avonds luister ik het liefst naar deze muziek: Willow – Buurman – Of Monsters and Men 

Thuis-/Familie-/iets-anders-fan 

Levensmoto: Speel, leef, beleef & Chiro, een uitdaging! 

Deze 3 bijvoeglijke naamwoorden passen het best bij mij: verantwoordelijk – goedlachs - 

speels 

Foto: 
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Naam en afdeling: Fien Pelgrims ratwito 

Geboortedatum: 24/02/1998 

School en studierichting: Ursuline Mechelen  , verzorging  

Hobby’s: Chiro natuurlijk , speelplein , babysitten en me goed amuseren met 

vrienden  

Woonplaats: Vilvoorde 

Broers/zussen/huisdieren: 1zus / veel dieren onderhanden een hond, konijn, 

eenden, kippen, pony 

Lievelingskleur: Rood 

Als ik thuiskom na een zware Chirozondag zie ik graag volgend gerecht op mijn 

bord verschijnen: Frietjes of pasta  

Favoriete Chirospel: Zo veel om op te noemen alles op Chiro is leuk 

’s Avonds luister ik het liefst naar deze muziek: Van alles zo wat  

Thuis-/Familie-/iets-anders-fan niet echt iets speciaals kijk beide wat als het 

kan  

Levensmoto: Fientje geeft nooit op en blijf je zelf want dat gaat niet bestaat 

niet  

Deze 3 bijvoeglijke naamwoorden passen het best bij mij: helpende hand , 

luisterend oor , speels  
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Foto:  
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Naam en afdeling:  

Geboortedatum: 27-12-1998 

School en studierichting: Colomaplus publiciteit&etalage 

Hobby’s: thai-boks, gamen  

Woonplaats: Denderbelle 

Broers/zussen/huisdieren: 2 katten en een schildpad 

Lievelingskleur: appelblauwzeegroen 

Als ik thuiskom na een zware Chirozondag zie ik graag volgend gerecht op mijn 

bord verschijnen: pizza of een goed pakje friet 

Favoriete Chirospel: zolang het maar hevig is  

’s Avonds luister ik het liefst naar deze muziek: Drum and bass / RNB / reggae 

Thuis-/Familie-/iets-anders-fan: / 

Levensmoto:  Young wild&free/ Hakuna matata & with real friends you reach 

more  then alone 

Deze 3 bijvoeglijke naamwoorden passen het best bij mij: Gek ,energiek 

,levensgenieter  

Foto: 
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Naam en afdeling: Lynn Van Doren – KETI  

Geboortedatum: 21/02/1996 

School en studierichting: Kinderzorg - Virgo+ 

Hobby’s: Fitness, met de vriendinnen weggaan 

Woonplaats: Vilvoorde  

Broers/zussen/huisdieren: 1 broer, en dan een hele dierentuin (11 konijnen, 3 honden, 2 

vissen, 1 rat, 1 gerbil) 

Lievelingskleur: Bordeaux! Mengeling van rood en paars!   

Als ik thuiskom na een zware Chirozondag zie ik graag volgend gerecht op mijn bord 

verschijnen: FRIETEN  

Favoriete Chirospel: vettige spellekes!  

’s Avonds luister ik het liefst naar deze muziek: Zolang het maar geen klassiek is! 

Thuis-/Familie-/iets-anders-fan: Ik kijk wel naar Familie, maar niet echt een trouwe kijker 

Levensmotto: Blijf in het verleden en je raakt nergens in de toekomst! 

Deze 3 bijvoeglijke naamwoorden passen het best bij mij: Koppig – gek – sarcastisch  

Foto: 
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!   

Naam en afdeling: Sarah Van Roost - KETI’S  

Geboortedatum: 13/05/1996  

School en studierichting: KULeuven - Psychologie   

Hobby’s: Fitnessen & feesten   

Woonplaats: Vilvoorde & Leuven   

Broers/zussen/huisdieren: Zus: Emma & Huisdieren: Puffo, Dikkie & Crapulleke (Crazy cat lady jaaa)   

Lievelingskleur: Goud   

Als ik thuiskom na een zware Chirozondag zie ik graag volgend gerecht op mijn bord verschijnen: 

Pizza   

Favoriete Chirospel: Vettige spelletjes  

’s Avonds luister ik het liefst naar deze muziek: Alles behalve schlager   

Thuis-/Familie-/Lynn-fan   

Levensmoto: „Throw kindness around like confetti” Deze 3 bijvoeglijke 

naamwoorden passen het best bij mij:               Rommelig - Levendig - 

Betrouwbaar  
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Naam en afdeling: Lars Schoonejans – Asti’s 

Geboortedatum: 25/04/1996 

School en studierichting: TKO Mechelen - Zorg 

Hobby’s: Chiro natuurlijk! 

Woonplaats: Vilvoorde, in de Amonenstraat op het Faubourg 

Broers/zussen/huisdieren: 1 broer, Jorn 

Lievelingskleur: Groen 

Als ik thuiskom na een zware Chirozondag zie ik graag volgend gerecht op mijn 

bord verschijnen: Macaroni 

Favoriete Chirospel: een actief spel 

’s Avonds luister ik het liefst naar deze muziek: STU BRU 

Thuis-/Familie-/iets-anders-fan: Nickelodeon 

Levensmoto: / 

Dit bijvoeglijk naamwoord past het best bij mij: actief 
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Lieve lieve sloebers, 

Ooit, heel, heel lang geleden was er een rupsje, genaamd Ribbel. Deze rups was zo alleen, hij 

had geen vriendjes om zich heen.  

De rups zocht en zocht en bleef maar zoeken, niemand wou zijn vriendje zijn. Hij was 

namelijk paars en alle dieren in het bos vonden hem daarom een beetje raar.  

Op een dag ontmoette hij Tine, Sara en Davy, 3 knettergekke paarse vrienden. Rupsje Ribbel 

voelde zich meteen thuis. De 3 knettergekke paarse vrienden stelde Ribbel voor aan hun 

sloebers, dankzij jullie is rupsje Ribbel nu niet meer alleen en zal hij met jullie 3 knettergekke 

paarse leidingen elke zondag paraat staan. Hij is al benieuwd naar de volgende zondagen, wij 

hopen dat jullie er ook zin in hebben en vandaar een kort overzicht van de komende 

zondagen:  

* 6 september: startdag chiro  

* 13 september: rupsje Ribbel houd van paars // kennismakingspelletjes  

* 20 september: jeugddag  

* 27 september: vakantie…dag  

* 4 oktober: dierendag // vriendjesdag (komt nog een brief) 

* 11 oktober: beroepen  

* 18 oktober: naar de winkel  

* 25 oktober: herfst  

* 1 november: kabouters  

* 8 november: herfst  

* 15 november: ridders en prinsessen  

* 22 november: KK geen chiro 

* 29 november: sprookjes  
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Hey lieve Speelclubbers !!!  

Het schooljaar is weer begonnen dus ook de Chiro weer !!! Ook jullie nieuwe leiding 

staat te poppelen om met jullie weer fantastische zondagen te beleven. Hopelijk jullie 

toch ook ? Hierbij een kleine voorstelling van jullie leiding  

 Iris ( hyperactief, zot en lief)  

 Veerle ( kennen jullie al )  

 Jonas ( grappig ,speels en leuk)  

 En als laatste Mikey ( kennen jullie ook al )  

 

Hierbij het programma voor de volgende maanden  

13 september : Kennismakingsspelletjes 

20 september : Jeugddag  

27 september : Balspelletjes  

4 oktober : Samenwerkingsspelletjes  

11oktober : Het Frozen spel ( verkleed jullie in jullie favoriete personage !)  

18 oktober : Hevige spelletjes  

25 oktober : Expeditie Robinson  

31 oktober : Halloween in Hofstade ( kom verkleed in je griezeligste outfit )  

 

Groetjes van jullie zotte leiding en tot zondag !!!   

Iris, Jonas, Mikey en Veerle  
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Hej ratwito’s  

 

We zijn nu officieel begonnen met het nieuwe Chirojaar. En beginnen 

meteen goed! Wil je ons leren kennen kijk dan even verder in dit 

rantsoentje.  

We doen zeker ons best om jullie een geweldig jaar te geven. We gaan 

’t beste van ’t beste proberen te serveren qua programma, proberen 

jullie dat dan ook? Wij hebben er alvast veel goesting in. 

Hieronder zien jullie alvast een kort programma. 

20 sep. 15 – Jeugddag te Vilvoorde 

27 sep. 15 – Verrassingszondag 

4 okt. 15 – Over speciaal zijn, gewoon zijn. Over het bespreekbaar 

maken van ongewone dingen 

11 okt. 15 – Stadsspel te Vilvoorde, onbekend maakt onbemind 

18 okt. 15 – Wat zijn de zwaktes van je medespelers en waar blinken 

ze echt in uit? Kom het te weten via een spel waarbij alle kleuren van 

de regenboog te winnen zijn. #ChiroGeeftKleur 

25 okt. 15 – Samen staan we sterk, want alleen is maar alleen 

31 okt. - Halloween activiteit  

01 nov. - Geen Chiro 

 

We zien jullie graag terug elke zondag in onze nieuwe lokalen met je 

nieuwe leiding. 

 

Groeten Jakke, Fien en Stijn  
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Dag Asti’s! 

Het nieuwe Chirojaar is weer begonnen! Jullie weten nu 

wie jullie leidingen zijn en hopelijk vinden jullie het een 

beetje goed, want veranderen kan niet meer :D  

We gaan ons best doen om de zondagen zo leuk mogelijk 

te maken. Zelf iets voorstellen, mag altijd! We houden 

rekening met jullie. 

Zoals we al gezegd hebben, krijgen jullie vrijheid en hebben jullie 

inspraak. Maar de regels moeten gevolgd worden. Maar ik twijfel er niet 

aan dat jullie allemaal engeltjes zijn! 

Hier alvast een overzicht van de volgende chiro-dagen: 

12/09: Buurtfeest 

13/09: Kennismakingsspelletjes  

20/09: Jeugddag  

27/09: Asti-doop!  

04/10: Chiro 

11/10: Chiro 

18/10: Chiro 

23/10: Dag van de jeugdbeweging (allemaal in uniform naar school!) 

25/10: Chiro 

31/10: Halloweentocht in Hofstade 

01/11: Geen chiro 

 

Vergeet alvast niet jullie uniform aan te trekken, we zijn tenslotte één 

groep! 

 

Hopelijk zijn jullie telkens talrijk aanwezig, wij hebben er al vast zin in! 
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ENKELE WEETJES… 

 We begin september op schoolbezoek zijn geweest in de 

Zwierezwaai en de Sint-Jozefschool. 

 12 september hebben we meegedaan aan het buurtfeest, een 

deel van de leiding begeleidde er spelletjes om nieuwe leden 

aan te trekken. 

 Op 12 september trok ook een deel van de leiding, samen met 

de VB, naar de nationale startdag van Chirojeugd Vlaanderen 

om er allerhande nieuwe spelletjes op te doen en kennis te 

maken met het nieuwe jaarthema. Samen met 3.000 andere 

leid(st)ers maakten we van Brussel een echte Chirostad. De 

koning kwam zelfs kijken, en zag dat het goed was.  

 Je ons ook op Facebook kan vinden. 

 Binnenkort de website terug up-to-date zal zijn, we houden 

jullie op de hoogte.  

 De ramen en deuren bijna geplaatst zijn. Vanaf eind september 

moeten ze helemaal af zijn en kunnen we ook beginnen aan de 

‘grote kuis’ in onze lokalen.  
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Lars, Sarah en Lynn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 september   Patrick Jacobs 

13 september   Alex Nunez 

22 september   Lente Mellaerts 

     Axel Meysmans 

24 september   Charlotte Renders 

25 september   Goran Cuypers 

11 oktober    Mats Keppens 

12 oktober    Emma Provyn 

27 oktober    Lotte Jacobs 

 

 

Fijne verjaardag iedereen! 
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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 30 september 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 
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 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: 
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 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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      | ROESELARE  

     

  

 

   

    

  


