Chirojaar
2020-2021

Hallo Chiro-vrienden!

Het is weer zover! Het nieuwe Chirojaar gaat van start! Het zal een jaar worden
met toffe spelletjes, leuke uitstapjes,… kortweg een jaar om nooit te vergeten.
De leiding ziet het nieuwe jaar ook helemaal zitten. Hoe kan je nu nog nee
zeggen tegen Chiro?
Elke zondag staat de leiding om 14u00 paraat om je de zondagnamiddag van
je leven te bezorgen.
We verwachten alle leden elke zondag in uniform en ook met aangepaste kledij
afhankelijk van het weer (regenjas, sjaal,...). Hou er ook steeds rekening mee
dat je kleding vuil kan worden, dus je draagt best geen nieuwe kleren of
schoenen.
Leden moeten geen koek of drankje meenemen. Er is altijd water en soms
voorziet de leiding een extraatje.
Alle afdelingen hebben Chiro tot 16u30 behalve de oudere afdelingen. Keti’s
hebben Chiro tot 17u00 en Aspiranten hebben Chiro tot 17u30.
Als er zich doorheen het jaar problemen voordoen met je kind, laat dan de
leiding van je kind tijdig iets weten.
We hopen dat we samen een fantastisch Chirojaar gaan hebben!

Coronamaatregelen
Dit chirojaar zal er toch wat anders uitzien dan andere jaren. Corona heeft
onze Chiro-zondagen wat aangepast, zodat wij ons aan maatregelen moeten
houden. Afhankelijk van welke kleur er in onze regio heerst, zullen we de
bijhorende maatregelen volgen. Hieronder een overzicht van hoe deze eruit
zien.

Om op de hoogte te blijven van de laatste maatregelen, raden we aan om
elke week de nieuwsbrief van de Chiro te bekijken en de Facebook-pagina te
volgen van Chiro Millegem.

JAARTHEMA 2020-2021
Waarom OnvoorSPELbaar?
Chiro is spelen om het spel. Bijna een derde van de Chirogroepen geeft aan dat ze meer
bezig zijn met nevenactiviteiten (om financiën te verzamelen) dan met activiteiten voor
de leden. De voorbije jaren verstrengde de wetgeving m.b.t. ruimte, wat impact heeft op
spelmogelijkheden voor kinderen en jongeren. Binnen het Chirokader lijkt spelen meer en
meer naar de achtergrond te verschuiven en minder aandacht te krijgen op
evenementen, weekends en cursussen. Tijd dus om een spotlicht op 'SPEL' te richten.
Daarnaast vervallen groepen vaak in tradities. De kampplanning lijkt verdacht hard op die
van vorig jaar, en bij een spaghettiavond volgen we blindelings het draaiboek dat tien jaar
geleden werd uitgeschreven. Elke Chirogroep mag dit jaar haar grenzen verleggen. We
dagen lokale groepen uit om meer outside the box te denken bij het organiseren van die
traditionele activiteiten.

3 focuspunten
•

Doe ’n keer zot!
Doe eens wat anders: betrek onbekenden in je werking, gooi je leidingskring helemaal
om, enz. We dagen zowel leden, leiding als kader uit om elke zondag iets nieuws te
proberen. Onze 112.000 leden treden daarmee wekelijks uit hun comfortzone, zonder
(emotionele) veiligheid uit het oog te verliezen.
Tradities zijn er om te koesteren, maar verandering kan verfrissend zijn. Groepen worden
door dit jaarthema geïnspireerd om deeltjes van hun werking eens van tafel te vegen en
van nul te beginnen. Daarvoor bieden we impulsen, brainstormideeën en voorbeelden
aan. We trekken dat actief open naar het hele Chirogebeuren en beperken ons dus niet
tot zondagmiddag.

•

Spel
We zijn in de Chiro vaak bezig met nevenactiviteiten zoals administratie, contact met
ouders, kasactiviteiten, enzovoort. Met dit jaarthema gaan we graag nog eens terug naar
de basis van Chiro: spel.
We zetten spel niet alleen centraal maar bekijken het ook met een nieuwe blik en
brengen het ‘onvoorspelbare’ in wat we al kennen. Dat doen we door bekende
spelconcepten te combineren, te stimuleren om knotsgekke originele activiteiten in
elkaar te steken of door tikkertje te spelen op ongewone plekken (het moet niet altijd
moeilijk zijn). We denken groots en outside the box. Meer zelfs: we breken de doos af en
maken er een wasmachiene van die ons plotseling naar een ander universum brengt. Elke
zondagnamiddag geven we een onverwachte draai.

•

Inleving en fantasie

De leiding wordt uitgedaagd om tijdens het spel in te gaan op de fantasie van de leden.
“En toen kwam de draak en die blies de prins helemaal omver!” - “Nee,” zegt Mieke,
“ik ben een ridder en ik ga hem redden!”
Om deze speelse ontdekkingstocht verder te zetten is het ook belangrijk dat we focussen
op een sterke inleving. Jezelf deel voelen van het verhaal dat verteld wordt, biedt een
uniek perspectief op het spel.
Daarbij is het soms nodig de planning wat los te laten en ruimte te maken voor vormen
van vrij spel. Laat je daarbij als leiding ook volledig meesleuren door de fantasie van je
leden.
De intuïtieve methode (zie visietekst: 'Spelen') staat binnen dit jaarthema centraal. Er is
ruimte om te proberen en gewoon te spelen. We breken de grenzen van het spelen open
en leren onszelf, elkaar en de wereld daardoor kennen.
Om dat te bereiken, heb je niet altijd een uitgebreid decor, nieuwe verkleedkleren of
grime nodig. Less is more en onszelf uitdagen om aan de slag te gaan met tafels, stoelen
of gewoon een simpele stok is de boodschap. Je kan op verschillende manieren een
namiddag vullen met pen en papier. De kracht zit in de koppeling met een sterke inleving
en dat willen we graag laten zien!
In de Chiro krijgen we de kans om knotsgekke gedachten in acties om te zetten. We
maken dan ook graag werk van contexten waarin knotsgekke ideeën kunnen ontstaan en
van nog meer ondersteuning bieden om die ideeën om te zetten in actie!

Niet zomaar een zondag!
Die drie focuspunten zijn belangrijke drijfveren voor vernieuwing. Vernieuwing creëert
uitdaging, wat dan weer ruimte biedt om anders te werken. We geloven in de energie die
nieuwe en verfrissende dingen kunnen bieden binnen de Chirowerking. We laten dat een
heel jaar zien aan leden, leiding en kader. Dat is de drijfveer van het jaarthema
‘OnvoorSPELbaar’.
We gaan voor nog zotter, we creëren elke week verwondering, we kiezen voor dat
nieuwe jasje. We zetten het hele jaar op stelten.
't Is tijd voor iets nieuws. 't Is tijd voor iets 'OnvoorSPELbaars'!

Leidingsploeg
Sloebers (1ste leerjaar)
Lieze Moors
Tuur Vanhoof
Merel Van Baelen
Jorien Ouderits

Haag 22
Castelsebaan 85
Stokt 33
Reigerstraat 8

0495/505942
0472/680753
0490/438797
0489/408050

Feynend 74
Haag 118
Lindeplein 5
Sint Paulusstraat 14

0495/852762
0491/925309
0474/087032
0478/020717

Ribbels (2de leerjaar)
Eline Van Baelen
Chiel Michiels
Louise Mertens
Lore Boon

(2470 Retie)

Speelclub (3de leerjaar)
Rik Verbist
Linde Van Baelen
Nore Kakese
Jeroen Verheyden

Karrekietstraat 25
Stokt 33
Romelaan 23
Mulgrachtstraat 1

0471/311700
0477/077975
0496/913127
0476/418621

Superspeelclub (4de leerjaar)
Lore Paepen
Corneel Van Wuytswinkel
Eline Vanaken
Timothy Goyvaerts

Castelsebaan 60
Schoolstraat 87
Karlsruhelaan 18
Meeuwenstraat 63
(3580 Beringen)

0472/254795
0472/708044
0477/979142
0468/129626

Rakwi’s (5de en 6de leerjaar)
Thijmen Van Craenendonck
Helena Van Opstal
Djordy Slegers
Famke Janssen
Laura Van Elsen

Stokt 87
Zwanenhof 1
Kropstraat 33
Lijsterdreef 21
Zwanenhof 16

0475/333485
0493/033014
0497/076815
0484/222881
0460/942270

Tito’s (1ste en 2de middelbaar)`
Ewoud Van Craenendonck
Simon Van Baelen
Lies Van Baelen

Stokt 87
Feynend 74
Castelsebaan 19

0471/687633
0492/994774
0476/015713

Keti’s (3de en 4de middelbaar)
Lowie Stessens
Bo Verwimp
Lars Michiels

Milostraat 4
Stokt 103
Stokt 1

0472/349525
0487/223552
0495/661050

Aspiranten (5de en 6de middelbaar)
Thijs Van Hoolst
Miet Van Craenendonck
Evert Keersmaekers

Mezenstraat 8
Stokt 87
Karrekietstraat 29

0471/413604
0475/518726
0491/747419

Veebee ( = volwassenbegeleid(st)er)
Sabine Vansant
Koen Renders

Cardijnstraat 17
Kerkebossenstraat 21

0498/717017
0496/592017

Milostraat 4
Lijsterdreef 21

0472/349525
0484/222881

Groepsleiding
Lowie Stessens
Famke Janssen

!OPGELET!
Sloebers, Ribbels, Speelclub, Superspeelclub, Rakwi’s en Tito’s hebben Chiro
van 14u00 tot 16u30.
Keti’s hebben Chiro van 14u00 tot 17u00.
Aspiranten hebben Chiro van 14u00 tot 17u30.
De Sloebers, Ribbels, Speelclub, Superspeelclub en Aspiranten hebben Chiro
op Chiro Nachtegaal. De Rakwi’s, Tito’s en Keti’s op Chiro Leeuwerik.

Inschrijvingsgeld
Dit jaar zullen de inschrijvingen online gebeuren. Dit inschrijvingsformulier
is terug te vinden op de website van de Chiro. De betaling van het lidgeld
gebeurt via deze overschrijving. Net zoals andere jaren, bedraagt het
inschrijvingsgeld ook dit jaar 20 euro.
Let op! Wanneer je pas na 15 oktober betaalt, zal het inschrijvingsgeld 25
euro bedragen i.p.v. 20 euro.

Huisbezoeken
Dit jaar zijn er geen huisbezoeken voorzien. Voor de Sloebers wordt er wel
een infomoment georganiseerd waarin al uw vragen beantwoord worden.
Indien u toch een huisbezoek wenst, kan u dit aan de leiding laten weten en
dan kunnen zij zorgen voor een voordeur-gesprek of een online gesprek.

Terugbetaling ziekenkas
Wij trachten het lidgeld en kampgeld zo laag mogelijk te houden. Dit kunnen we
mede door de inkomsten van onze jaarlijkse spaghettidag, kermisbal en
openluchtbal te gebruiken voor onze werkingskost en onderhoud van onze lokalen.
Wist u dat er twee manieren zijn om een groot deel van je lidgeld en kampgeld te
recupereren? Via de meeste ziekenfondsen krijg je een terugbetaling voor zowel
lidgeld als kampgeld. En voor kinderen onder 12 jaar zijn wij gemachtigd om een
fiscaal attest af te leveren voor het kamp.
Mutualiteit
Voor de tegemoetkoming moet je het bewijs van deelname aan een
jeugdwerkinitiatief ingevuld aan je mutualiteit bezorgen.
De kortingen van de twee grootste mutualiteiten vind je hieronder. Ben je bij een
andere mutualiteit? Dan moet je even bij hen nagaan hoe de regeling exact is.
Christelijke Mutualiteit (CM)
•

Geen tegemoetkoming lidgeld. CM heeft sinds dit jaar haar
terugbetalingspakket grondig herzien en heeft beslist dat de tegemoetkoming
van het lidgeld van een jeugdvereniging stop wordt gezet.

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)
•
•

Tegemoetkoming lidgeld tot 20 euro per jaar.
Kamptegemoetkoming: dan krijg je tot € 5 per dag per kind tot maximaal 10 of
20 dagen per kalenderjaar terug, afhankelijk van je aansluitingsdatum.

Fiscaal voordeel
Om aanspraak te kunnen maken op deze belastingsvermindering, heb je een attest
nodig. Dit attest bezorgen wij na het Chirokamp aan de rechthebbende leden.
Bewaar dit document voor de volgende belastingsaangifte en recupereer alzo een
groot deel van het kampgeld. Chiro is dus echt niet duur!
Mocht u het financieel moeilijk hebben, neem dan contact op met de groepsleiding
of veebee’s, zij zoeken graag mee naar een oplossing. Ieder kind heeft het recht om
zich bij onze Chiro te kunnen aansluiten! Zo bieden wij bijvoorbeeld ook
tweedehands uniformen aan.

BELANGRIJK: communicatie-afspraken
Op Chiro Millegem werken we met een wekelijkse nieuwsbrief. Hierin zal
staan of het komende zondag al dan niet Chiro is. Verder zullen hier ook
eventuele belangrijke mededelingen in vermeld worden.
Wat verstaan we onder belangrijke mededelingen:
Verkleedkleren voor komende zondag
Evenementen
Helpende handen die we nog zoeken
…
Deze nieuwsbrief zal elke woensdagmiddag omstreeks 12 uur verschijnen in
jullie mailbox. Hiervoor dien je je in te schrijven op de website. Ook zal de
nieuwsbrief op facebook en op de website geplaatst worden.
U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET
DOORGEVEN VAN JE E-MAILADRES(SEN)
Geef daarom vandaag nog uw e-mailadres(sen) door op volgende website:

www.chiromillegem.be/nieuwsbrief

Verder kan u op onze website nog bijkomende informatie vinden over:
Huidige leiding
Kampfoto’s
Jaarthema
Evenementen

www.chiromillegem.be

Allerliefste Sloebers,
Hebben jullie zin om elke zondag superleuke spelletjes te spelen met al jullie vriendjes en vriendinnetjes? Jullie
leiding alvast wel! Ons sloeberlokaal ziet er nu alleen nog een beetje saai uit. Helpen jullie mee om ons lokaal op te
fleuren en helemaal sloeberwaardig te maken? Kleur dan dit vlaggetje zo creatief mogelijk in, knip het uit en geef
het op zondag aan de leiding. Zo kunnen we met al jullie vlaggetjes hier een super coole sloeber-slinger van maken
en ophangen in ons lokaal. Wij zijn alvast benieuwd naar jullie kunstwerken!
Heel veel chirogroetjes en tot zondag!
De Sloeberleiding
Tuur, Jorien, Merel & Lieze

Mijn naam is:

……………
………

Het nieuwe jaar is weer van start gegaan en wij zijn klaar om ons weer
helemaal rot te amuseren, zoeken jullie mee naar de woorden die bij
onze groep horen? Vele paarse groetjes van Eline, Lore, Louise en
Chiel !!!

• CHIEL

• CHIRO

• ELINE

• KAMP

• LEIDING

• LORE

• LOUISE

• MILLEGEM

• PAARS

• PLEZIER

• RIBBELS

• SPELEN

• VRIENDEN

• WEEKEND

• ZONDAG

Dag Speelclub!
Hopelijk hebben jullie al zin in een onvergetelijk Chirojaar vol plezier!
Wij in ieder geval ook!
Tot de volgende zondag, Nore, Jeroen, Linde en Rik!

Superspeelclub
Hey beste superspeelclubbers
Wij hebben super veel zin in het nieuwe chirojaar, hopelijk jullie ook?! Hier alvast een opdrachtje
voor jullie: koppel ieder land aan de juiste vlag, succes!
Veel chirogroetjes
Corneel, Eline, Timothy en Lore
1

2

4

7

5

3

6

8

9

Keuzes: China, België, Brazilië, Disneyland Parijs, Verenigde Staten, Frankrijk,
Olympische Spelen, Verenigd Koninkrijk en Spanje
1)……………………………………
2) ……………………………………
3) ……………………………………
4) ……………………………………
5) ……………………………………

6)………………………………………
7) ……………………………………
8) ……………………………………
9) ……………………………………

Hey liefste ....................... !
Hopelijk hebben jullie ook super veel zin in het
nieuwe ............................................. , want het belooft
weer top te worden!
Elke .............................. voorzien wij de leukste
...................................... voor jullie op onze nieuwe
locatie van dit jaar:
de ............................................... van vroeger.
Ook de datum van het mega-fantastische rakwi.................................... mag je alvast in je agenda
vrijhouden: 16-18 april!
Tot volgende week!
Jullie enthousiaste ................................
Helena, Laura, Famke, Thijmen en Djordy
Zoek de ontbrekende woorden uit bovenstaand tekstje in de woordzoeker.

Hey tito’s!
Het is weeral een nieuw chirojaar,
deze wordt helemaal onvoorspelbaar!
De leiding kijkt al uit naar namiddagen vol plezier,
elke zondag keer op keer
hopelijk zien we jullie volgende zondag weer!
Jullie leiding
Ewoud, Simon en Lies

Juwww Keti’s
Wij hebben alvast super veel zin in dit jaar, ontdek alvast wat in de woordzoeker ;)
Houd em stijf en let em stinke!
Lars, Stekke en Bo

Aspi’s
dag kOrnuiten!
wellie hemme hiejel veul goesting om er samen mee ellie een
maKe!!!

-stisch joar van te

het enige da wellie van ellie willen vrageN is aanwezigheid op zondag geserveerd met een stevIge
portie goesting, afgewErkt met een snuifje enthousiasme
het voornaamste wa We ellie willen vertellen voor da we der echt aan beginnen kOmen jullie te
weten door onderstaAnde rebus op te lossen en ja de hoofdletters in dezen tekst zijn inderdaad
vReemd. als ge die allemaal achter elkaar zet, zit daar mss ok wel een boodschap achter…
tip: we doen alles voor een reden

-it

h+

i=b+t

-us

+
-a +
V+
Houdoe en suc6!!!
Miet – Evert – Thijs

d=o +
f=n

-il

De Chirokast zit vol verrassingen…
Een warme trui of een hemd? Een shortje of een
rokje? Wij hebben een heel uitgebreid assortiment
aan Chirokledij.
Sloebers en Ribbels hebben nog geen volledig
uniform nodig, enkel een Chiro T-shirt is verplicht.
Vanaf de Speelclub is het verplicht een volledig uniform te dragen. Een
volledig uniform bestaat uit het rode Chiro Millegem T-shirt en rokje of short.
Een hemd en een trui zijn bij ons niet verplicht, maar helpen om koude
Chirozondagen door te komen.
Uniformen kunnen gekocht worden in de Banier (de enige echte Chirowinkel)
of vanaf september kan je een uniform komen kopen zondags voor en na de
Chiro tussen 13.30 en 14.00 en tussen 16.30 en 17.00. Uniformen kunnen
worden afgehaald aan het lokaal bij Chiro Nachtegaal bij Laura Van Elsen en
Helena Van Opstal.
!Let op! Wij werken enkel met overschrijving! Bij aankoop van een uniform
stort je het bedrag op de rekening van Chiro Millegem BE02 0689 0154 8440
met vermelding ‘aankoop + naam lid’. We sturen na aankoop altijd nog een
mailtje met het exacte bedrag.

Prijslijst van onze Chirokleding
Chiro Millegem T-shirt

10 euro Trui Openluchtbal

25 euro

Short kind

33 euro Short volwassenen

36 euro

Rok kind

33 euro Rok volwassenen

36 euro

Belangrijke data om te onthouden!
Aangezien er nog geen zekerheid is over bepaalde evenementen, zijn deze
data onder voorbehoud.

23 oktober 2020
Alle leden en hun leiding gaan in hun Chiro-uniform naar school!
Degene die willen, kunnen gratis gaan ontbijten aan De Zwaan in Mol
tussen 7.30 en 8.30 als je in uniform komt!
26 oktober 2020
Kindernamiddag
Alle kinderen, ook niet-leden van de Chiro, mogen deze namiddag zich
helemaal uitleven in het Miloheem. De kinderen kunnen zich laten
grimeren, er is een springkasteel en veel andere leuke randanimatie!
26 oktober 2020
Kermisbal
Naar jaarlijkse gewoonte zetten wij de kermis in met het Kermisbal.
27 oktober 2020
Géén Chiro want dan is het KERMIS!
24 november 2020
Christus koning
Deze dag begint om 9.00 uur aan ons lokaal. We beginnen de dag met
een misviering en daarna wordt er gespeeld! Deze speciale dag eindigt
om 17.00 uur aan het lokaal in de Nachtegaalstraat!
Verantwoordelijken: Simon Van Baelen en Eline Van Baelen

30 november 2020
Sinterklaas op de Chiro
Op deze zondag komt Sinterklaas kijken of de leden van de Chiro wel
zo braaf zijn.
3 januari 2021
Driekoningen zingen
10 januari 2021
Papa’s geven leiding
Omdat de leiding deze periode hard aan het leren is voor hun
examens, vragen we de papa’s om een handje te helpen en onze leden
een leuke zondagnamiddag te bezorgen!
26 januari 2021
Schaatsen
7 maart 2021
Dag van Jan en alleman
Deze dag mogen de leden vriendjes meenemen om mee te komen
spelen op de Chiro!
6, 7 en 8 maart 2021
Vadersweekend
Dit weekend kan het mannelijk geweld van Millegem zich nog eens
volledig uitleven zoals nooit te voren.
Verantwoordelijken: Thijmen Van Craenendonck, Ewoud Van
Craenendonck, Corneel Van Wuytswinkel

21 maart 2021
Spaghettidag
Kom smullen van onze lekkere spaghetti’s en koude schotels!
Helpende handen zijn altijd welkom, daarom mogen helpers zich altijd
melden bij Lore Paepen, Nore Kakese, Lieze Moors of Ewoud Van
Craenendonck.
25, 26 en 27 april 2021
Moedersweekend
Al het vrouwelijk volk dat zich nog eens goed wil amuseren mag met
ons mee! De mama’s kunnen zich weer even kind voelen!
Verantwoordelijken: Lieze Moors en Linde Van Baelen

6 juni 2021
Mama’s geven leiding
Ook nu zit de leiding met hun neus in de boeken. De papa’s hebben
hun talenten al mogen tonen in januari maar kunnen de mama’s dit
beter?
20 juni 2021
Laatste keer Chiro…

26 juni 2020
Openluchtbal
Meer dan één generatie groeide ermee op en ondertussen mogen we
jaarlijks duizenden jongeren verwelkomen in Mol-Millegem. De
laatste zaterdag van juni mag je bij ons de start van de zomervakantie
komen vieren. Dit jaar is het al de 41ste editie!
Verantwoordelijken: Tuur Vanhoof, Thijs Van Hoolst en Chiel Michiels.

11 (15) tot 21 juli 2021
Chirokamp
Het is weer tijd voor het hoogtepunt van het jaar: het Chirokamp!!
Dit jaar gaan we 10 dagen de leukste avonturen beleven in Sleidinge.
De sloebers en ribbels vertrekken een paar dagen later, zij gaan van
15 juli tot 21 juli op kamp.
5 september 2021
Eerste dag terug Chiro
Laatste keer Chiro in de ‘oude’ groep.

… de leiding elke vrijdag een vergadering heeft. Hier bespreken we
de vorige zondag, de komende zondagen maar ook tal van activiteiten
die we organiseren.
… de Nachtegaalstraat op zondagnamiddag een
eenrichtingsstraat is? Wanneer u uw kind komt afzetten of
ophalen aan het Chiroterrein vragen wij om langs de kerk de
Nachtegaalstraat in te rijden en via de Fazantstraat de straat weer
te verlaten. Dit om verkeerschaos te vermijden.

… we als leiding ook cursussen volgen. Ieder van
ons volgt verplicht de opleiding ‘animator’ en een aantal onder ons
volgden zelfs de cursus tot ‘hoofdanimator’.
… wanneer je pas na 15 oktober betaalt het inschrijvingsgeld plots 25
euro zal bedragen i.p.v. 20 euro?
… we dit jaar met een recordaantal op kamp gegaan zijn? Met zijn
218 hebben we de omgeving van Lokeren onveilig gemaakt.
… je ons lokaal kan huren voor verjaardagsfeestjes, evenementen,
etc., maar geen overnachtingen.

Verhuur lokaal
Houdt u een feestje en wilt u dat er veel gasten aanwezig zijn, meer dan u
thuis kunt ontvangen? Dan heeft onze Chiro de ideale oplossing voor u. Wij
stellen ons lokaal in de Nachtegaalstraat z/n ter beschikking om te huren
tegen een rendabele prijs om uw feestjes, babyborrels, verjaardagen, etc. in
te houden. Daarnaast is het chirolokaal net uitgebreid, zodat er nu extra
ruimte is bijgekomen. Interesse? Laat dan iets weten aan:
Miet Van Craenendonck (0475/518726 ).

Handige Harry’s en Harriëten: vrijwilligers gezocht!
We hebben vorig jaar al heel hard aan de uitbreiding van ons chirogebouw
gewerkt en konden hierbij ook altijd rekenen op de hulp van fantastische
vrijwilligers. Ook de komende jaren hopen we dat we nog dikwijls kunnen
rekenen op vrijwilligers! Er kunnen namelijk gewoon doorheen het jaar
dingen kapotgaan of verslijten. Voel jij je wel geroepen om ons af en toe te
helpen bij zo’n klusjes? Meld dit dan gerust aan de leidingsploeg zodat we jou
kunnen contacteren! Handig zijn is natuurlijk gemakkelijk maar ook voor de
minderervaren werkman/vrouw is er altijd wel een klusje te vinden!

De Chiroverzekering
Als je inschrijvingsgeld betaalt, ben je ineens ook verzekerd, zo gemakkelijk
gaat dat bij de Chiro!
Stel: Jan eet een stukje vlees dat niet goed doorbakken was en loopt een
voedselvergiftiging op, Mieke gaat wat te hard op in een spelletje ‘Haasje
over’ en breekt haar been, … Als je plezier hebt, is een ongelukje snel
gebeurd!
De Chiroverzekering bestaat uit...
1. Burgerlijke aansprakelijkheid
• Als je per ongeluk iets van iemand anders kapotmaakt, of als je iemand
een duw geeft en die breekt een been, dan ben je burgerlijk aansprakelijk.
Dat wordt verzekerd door de familiale polis van het lid of de leid(st)er in
kwestie (of meestal van hun ouders). Hebben zij dat niet, dan speelt de
Chiropolis familiale. In beide gevallen betaal je de eerste 240 euro zelf. Dat
bedrag evolueert met de index mee. In dit geval stuur je een brief met wat
er gebeurd is en alle relevante info naar IC-verzekeringen. Let wel: de
verzekering geldt niet op weg naar of van de lokalen voor of na een
activiteit.
2. Ongevallen
• Een ongeval is een plotse gebeurtenis, waarbij je lichamelijk gekwetst
wordt, zoals verdrinking, voedselvergiftiging, insectenbeten, etc. De polis
geldt niet voor ziekten, als je springstof gebruikt, bij zelfdoding, als je
onder invloed bent van drugs of alcohol of als je je lenzen verliest.
• De Chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug dat
de ziekteverzekering (bv. CM of Bond Moyson) niet terugbetaalt.
• Die verzekering geldt ook op de kortste weg van en naar de Chirolokalen.
• Let erop dat de dokter zich houdt aan de lijst van het RIZIV, en vraag niet
om op een eenpersoonskamer te liggen.
Bij een ongeval stuurt de leiding binnen de 8 dagen een ongevalsaangifte en
een medisch attest naar LDB, de verzekeringsmakelaar van de Chiro. Als
ouder ontvang je dan een brief met een dossiernummer. Nadat je alle kosten

voor dokters, apothekers, kliniek, enz., betaald hebt, ga je naar jouw
mutualiteit. Die betaalt haar aandeel terug en levert een formulier af waarop
de bijdrage vermeld staat die je zelf betaald hebt.
Stuur dat naar IC-verzekeringen, Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt, met
vermelding van je dossiernummer en je eigen rekeningnummer.
Let op: een ziekte tijdens een bivak is geen ongeval en valt onder de gewone
terugbetalingen via de mutualiteit.
3. Overlijden en blijvende invaliditeit
• Ook in deze gevallen voorziet de Chiroverzekering een vergoeding. Voor
alle details hierover raadpleeg je best de verzekeringspolis van de Chiro.
Deze vind je op www.chiro.be .
4. Materiële schade
• Persoonlijke bezittingen van je kind (kleren, rugzak, fiets enzovoort) zijn
niet verzekerd door de Chiropolis. Schade aan een bril is enkel verzekerd
als dat gepaard gaat met een lichamelijk letsel.
Op chiropensioen
Ook dit jaar hangen weer enkele chiroleiders en leidsters na jarenlange
trouwe dienst hun chirofluitje aan de haak. Na vele zondagen, kampen en
fuiven het beste van zichzelf te hebben gegeven, hebben Jinte Michiels, Noor
Tas, Lowie Mertens, Celine Vanhoof, Mats Machiels, Hanne Paepen,
Diederik De Graef, Valerie Vanlommel en Toon Vanhoof besloten om een
punt te zetten achter hun chirocarrière.
We bedanken hen heel hartelijk voor hun jarenlange inzet!
Het was fijn met jullie erbij!
Bedankt!
Nieuwe leiding
Dit jaar wordt onze leidingsploeg aangevuld door maar liefst 8 nieuwe, frisse
en jeugdige krachten! We verwelkomen Laura Van Elsen, Louise Mertens,
Nore Kakese, Jeroen Verheyden, Lies Van Baelen, Eline Vanaken, Timothy
Goyvaerts en Merel Van Baelen.

Nore Kakese
Voor mij betekent Chiro: samen zijn, nieuwe vrienden
maken maar vooral heel veel ravotten en plezier
maken.
Als nieuwe leidster hoop ik de ‘chirovlam’ die ik als lid
voelde( en nu nog steeds) aan te wakkeren bij mijn
leden. Ik kijk er dan ook erg naar uit om elke zondag
te ravotten met mijn leden, de speelclub!
Ik ben alvast helemaal klaar om er een TOP jaar van te
maken, hopelijk jullie ook!
Groetjes
Nore

Timothy Goyvaerts
Voor mij is de chiro een nieuwe uitdaging en ik kijk
er naar uit om voor al mijn leden alles te geven, we
gaan er 100% voor!!
Ik kijk heel hard uit naar mijn eerste jaar leiding.
Hopelijk mijn leden ook!
Dus maak jullie maar klaar want we gaan er weer
een leuk chiro jaar van maken.
Ik ben er klaar voor hopelijk jullie, mijn super
speelclub, ook.
Groeten
Timothy

Eline Vanaken
Met volle goesting start ik dit jaar als
chiroleidster van de superspeelclub. Ik weet
nu al dat het een ongelofelijk tof jaar zal
worden!
Een chirozondag is voor mij altijd een
namiddag vol mega leuke activiteiten, goeie
vrienden en vooral veel plezier geweest en
dat ga ik dit jaar ook mijn
superspeelclubbers bezorgen!
Maar ook naast die zondagnamiddag moet
er vanalles gebeuren en geregeld worden
en ook daarvoor ga ik me voor de volle
100% inzetten, zodat we er samen een
superleuk onvergetelijk jaar van kunnen maken. Ik heb er alvast superveel zin
in!!!
Groetjes Eline

Merel Van Baelen
Hallo chirogangers!!
Ik zit al vanaf mijn pinkel jaren bij de chiro.
Ik wil dan graag ook dat mijn leden met volle teugen
van de chiro kunnen genieten zoals ik dat jaren ervaren
heb.
Het laatste jaar als lid begon mijn droom voor leidster
te worden alleen maar groter en groter te worden, wel
hier begint die dan.
Op nog vele mooie chiro jaren!!
Greetzz Merel

Lies Van Baelen
Al vanaf mijn kleine jaartjes heb ik een grote liefde
voor de chiro en die bleef maar groeien doorheen
mijn 12 Chiro-jaren. Nu ben ik erg blij dat ik als
leiding al die liefde aan mijn leden kan gaan
overbrengen!
Chiro is geen gewone zondag om een paar
spelletjes te gaan spelen met de vrienden. Het is
een levensstijl waar iedereen hetzelfde is en waar
er kei hard geravot en gespeeld wordt!
Ik ben de trotse chiroleidster van de Tito’s samen
met mijn 2 collega’s en we gaan er een topjaar van
maken!!!
Groetjes
Lies (die lange ;))
Louise Mertens
Voor mij is de chiro veel meer dan enkel
ravotten op zondagnamiddag. Plezier maken
met vrienden, grenzen opzoeken, leren samen
werken...
Nu ik leiding word, komt er veel meer bij kijken.
Ik kijk er dan ook erg hard naar uit om de leden
de tijd van hun leven te bezorgen!
Als leiding vind ik het persoonlijk niet alleen de
bedoeling om de kinderen te entertainen, maar
ook om hen de mooie kantjes van het jong zijn
en lid zijn te tonen!
Ik heb er al enorm veel zin in & hopelijk mijn ribbels ook!
Groetjes
Louise

Jeroen Verheyden
Chiro is voor mij meer dan simpel spelletjes spelen op
zondagnamiddag. Het is de kans om nieuwe vrienden
te maken en samen lekker ravotten, lachen…
Als kind was de chiro een echte uitlaatklep voor mij,
het gaf mij een gevoel van voldoening. Dit gevoel van
voldoening wil ik aan mijn leden geven.
Het wordt een super tof jaar dat mijn speelclubbertjes
nooit gaan vergeten.
Groetjes
Jeroen

Laura Van Elsen
De chiro draait om plezier maken, ondenkbare
gekke dingen doen en vooral lachen tot de
tranen in je ogen springen!
De afgelopen 12 jaar van mijn chiro carrière als
lid koester ik enorm. In die jaren heb ik niet
alleen mijn beste maten leren kennen maar ook
mezelf. Ik ben de chiro ook ontzettend dankbaar
voor altijd een tweede thuis voor mij te zijn,
vooral die jaren dat ik alleen op chirokamp kon
gaan omdat ik in het buitenland woonde.
Ik heb super veel zin in de volgende jaren als leidster! Dit jaar wil ik alles wat
de chiro mij ooit heeft gegeven, teruggeven aan mijn liefste rakwi’s! Laten we
er met zijn allen een onvergetelijk jaar van maken!
Vele chiro groetjes,
Laura

Van één ding zijn we in ieder geval allemaal
zeker:

