Chirojaar
2022-2023

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 14u 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,...). Houd er 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 drinkbaar water ter
beschikking en soms voorziet de leiding een extraatje.
Alle afdelingen hebben Chiro tot 16u30 behalve de oudere afdelingen. Keti’s
hebben Chiro tot 17u en Aspi’s 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 tegemoet gaan!

JAARTHEMA 2022-2023

Waarom Chirohiro’s?
Chirowerk is meer dan enkel spelletjes spelen. Een Ribbel die voor het eerst een
toneeltje maakt. Een Aspi die zich kwetsbaar opstelt. Een leid(st)er die de fuif
coördineert. Een oud-leid(st)er die de financiën beheert. Een kadervrijwilliger die
iets bijleert over diversiteit. Elke Chirodag opnieuw geven we het beste van onszelf
en worden we stap voor stap beter op onze eigen manier. In de Chiro zitten, is als
het ware een zoektocht naar je eigen superkrachten. Dit werkjaar gaan we die
zoektocht allemaal samen aan!

De drie pijlers van Chirohiro’s
Iedereen is een Chirohiro met unieke krachten!
Of je nu naar superhelden kijkt in films, series, comic books of speelgoed, elke
superheld heeft altijd een uniek talent. Iets waar ze mee uitblinken, dat ze inzetten
om het goede te doen in de wereld. In de Chiro is dat ook zo. Iedereen heeft eigen
talenten die je kan inzetten om je eigen werking een stukje te versterken en
mooier te maken.
In dit jaarthema willen we iedereen stimuleren om op zoek te gaan naar een eigen
superkracht. Leden moeten de vrijheid krijgen om hun kwaliteiten te ontdekken op
veel verschillende manieren. Ze worden daarbij geholpen door hun leiding, die hun
superkracht als Chiroleiding inzetten. Door gevarieerde activiteiten te organiseren
met elke week opnieuw een leuke insteek, krijgen de leden de kans om hun
superkracht te vinden. De leiding krijgen op hun beurt de kans om zichzelf verder
te ontplooien. Ze geven hun Chirowerking een persoonlijke toets en kunnen ook
tijdens evenementen of tijdens de leidingskring schitteren door hun eigen ding te
doen.
“There is a superhero in all of us. We just need the courage to put on the cape.”
- Superman (Superman)
3

Chirohiro's zijn nooit alleen!
Superhelden zijn krachtig op zichzelf maar ze weten ook allemaal: 'Teamwork
makes the dream work!' Kijk maar naar de Avengers, de Power Rangers, ROX of
Justice League. In de Chiro staan we nooit alleen. Als we een probleem hebben,
mogen we er zeker van zijn dat er achter ons een superheldenteam klaar staat om
ons te versterken waar we hulp kunnen gebruiken.
Het vertrouwen in onze Chirovrienden geeft ons de veiligheid om ons kwetsbaar op
te stellen als we ons onzeker voelen en een helpende hand van pas komt.
“Why do we fall sir? So that we can learn to pick ourselves up.” - Alfred Pennyworth
(Batman)

Onze verschillen zijn geen zwakte, maar net een verrijking! Een diversiteit aan
perspectieven geeft een meerwaarde aan elke discussie of organisatie van
Chiroactiviteiten. We praten op een open manier met elkaar en slaan de handen in
elkaar om samen aan Chiro te doen!
“I will fight for those who cannot fight for themselves.” - Diana Prince (Wonder Woman)

Ervaren Chirohiro's geven het goeie voorbeeld!
De Chiro bestaat al heel lang. Dat heeft er voor gezorgd dat er door de jaren heen
Chirohiro’s zijn die elkaar gevonden hebben in bepaalde gemeenschappelijke
interesses. Die kadersuperhelden ontfermen zich over grote regio's van lokale
Chirogroepen of bundelen hun krachten om de Chiro te versterken in inhoudelijke
thema's. Die Chirohiro’s willen we tijdens dit jaarthema extra in de spotlights
zetten. Op die manier willen we onze bestaande kennis en expertise blijven
aanbieden aan onze volledige jeugdbeweging.
Ervaren Chirohelden kan je ook dichter bij huis vinden. Lokale groepen hebben
Chirohiro’s in de oud-leiding die nog altijd klaar staan om te helpen wanneer
leiding hen nodig heeft. Ook hun expertise willen we met ‘Chirohiro’s’ in de kijker
zetten!
“With great power comes great responsibility.” - Ben Parker (Spider Man)
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Leidingsploeg
Sloebers (1ste leerjaar)
Thijs Van Hoolst
Roos Seynhaeve
Ruben Theeuws
Nona Vinken

0471/413604
0470/365980
0471/030966
0478/402563

Ribbels (2de leerjaar)
Anna Dierckx
Gijs Van den Eynde
Thijmen Van Craenendonck
Birte Vanhoof

0477/282080
0499/178837
0475/333485
0472/875742

Speelclub (3de leerjaar)
Lies Van Baelen
Klaas De Backer
Jeroen Verheyden
Lore Boon

0476/015713
0491/730201
0476/418621
0478/020717

Superspeelclub (4de leerjaar)
Louise Mertens
Famke Janssen
Ewoud Van Craenendonck

0474/087032
0484/222881
0471/687633

Rakwi’s (5de leerjaar)
Britt Verwimp
Lowie Mertens
Chiel Michiels

0491/521603
0476/057466
0491/925309

5

Rakkers (6 de leerjaar)
Merel Van Baelen
Lars Michiels
Djordy Slegers

0490/438797
0495/661050
0497/076815

Tito’s (1ste en 2de middelbaar)
Lore Vinken
Evert Keersmaekers
Tijs Vanhoof
Siemen Van de Poel

0470/402045
0491/747419
0478/690645
0470/419111

Keti’s (3de en 4de middelbaar)
Miet Van Craenendonck
Jules Vanlommel
Rik Verbist

0475/518726
0491/993707
0471/311700

Aspi’s (5de en 6de middelbaar)
Lowie Stessens
Laura Van Elsen

0472/349525
0460/942270

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

0498/717017
0496/592017

Groepsleiding
Louise Mertens
Laura Van Elsen

0474/087032
0460/942270
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Inschrijvingsgeld
Het inschrijvingsgeld bedraagt ook dit jaar 20 euro.
We vragen dit zo snel mogelijk over te schrijven op de rekening van
Chiro Millegem BE02 0689 0154 8440 met duidelijke vermelding van vooren achternaam en afdeling van je kind.
Let op! Wanneer je pas na 12 oktober betaalt, zal het inschrijvingsgeld 25
euro bedragen i.p.v. 20 euro.

Huisbezoeken
De leiding van uw kind kan vanaf 12 september tot 30 oktober voor uw deur
staan om alles in verband met het inschrijvingsgeld te regelen en vragen te
beantwoorden. Verdere uitleg of wanneer dit net zal gebeuren, zal u
vernemen van de leiding van uw kind zelf.
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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 lidgeld
en/of 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 enkel jaren geleden haar
terugbetalingspakket grondig herzien en heeft beslist dat de tegemoetkoming
van het lidgeld van een jeugdvereniging wordt stopgezet.
Wel kamptegemoetkoming van 5 euro per kampdag.
In totaal kan tot 100 euro per jaar terugbetaald worden.

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 belastingvermindering, heb je een attest
nodig. Dit attest bezorgen wij na het Chirokamp aan de rechthebbende leden.
Bewaar dit document voor de volgende belastingaangifte en recupereer zo 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.
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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 onze Facebook en op de website geplaatst worden.
U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET
DOORGEVEN VAN UW 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

www.chiromillegem.be

Evenementen
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Sloeberchecklist
Lieve sloebers, wij dagen jullie uit om op het einde van het jaar alle lettertjes
te hebben afgevinkt!
Wij hebben er alvast heel veel zin in!!!
Groetjes Roos, Nona, Ruben, Thijs
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Dag liefste Ribbeltjes, zijn jullie klaar voor een nieuw knotsgek avontuur?
Jullie leiding alvast wel! Wij staan te popelen om jullie allemaal te leren
kennen, nieuwe spelletjes meespelen en mee te nemen op ons weekend en
kamp! Hieronder vinden jullie een kleurplaat van rupsje ribbel, kleuren jullie
hem in en nemen jullie hem mee naar de Chiro? Zo kunnen we ons
Ribbellokaal al mooi versieren!
Anna – Birte – Gijs – Thijmen

11

Dag liefste Speelclubbertjes,
Zijn jullie weer klaar voor een onvergetelijk Chirojaar? Wij alvast wel!
Samen trekken we wijde Chirowereld in om ons weer helemaal rot te amuseren:
van kampen bouwen tot samen ravotten, vuil worden en nog zoveel meer!
Vele - Gele Chirogroetjes en tot zondag!
Jeroen - Klaas - Lies - Lore
P.S. Hieronder vinden jullie nog een mega- coole - Chiro-woordpuzzel!
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Superspeelclub

Wij hebben alvast enorm veel zin in het nieuwe Chirojaar! Hopelijk jullie ook?
Tot zondag!
Famke, Louise en Ewoud
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RAKKERS
Dag roze Rakkers!
Kunnen jullie deze boodschap ontrafelen?

___________________________________________________________

We gaan er een topjaar van maken samen!
Hopelijk hebben jullie er ook veel zin in!
Merel, Lars en Djordy
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Hey Liefste Tito’s!
Het nieuwe Chirojaar is alweer aangebroken, en we gaan het samen super plezant
maken. Om er alvast een beetje in te komen kunnen jullie hieronder jullie hersenen
breken over enkele toffe Chiro dilemma’s.
Wij hebben er alvast zin in!!
Groetjes Siemen, Evert, Tijs en Lore

Puddingpap
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Juwww Aspiranten
Dit jaar wordt een echte knaller! Samen evenementen organiseren, extreem vette
spellen spelen, lachen, gieren, brullen, samen op stap, af en toe een chillen in de
zetels, de Aspi’s doen het gewoon! De leiding heeft er alvast extreem veel goesting
in, hopelijk jullie ook!
Hieronder een extra bonus! Bestudeer het Aspilied zo goed mogelijk. Dit is niet
voor niks: het zou je zomaar eens heel veel punten kunnen opleveren bij een super
mega cool spel!!
Stekke en Laura
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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 13u30 en 14u. Uniformen kunnen worden afgehaald aan ons
lokaal bij Jules Vanlommel en Lore Vinken.
!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
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Belangrijke data om te onthouden!
30 september – 2 oktober 2022
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: Anna Dierckx en Britt Verwimp.
21 oktober 2022
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 7u30 en 8u30 als je in uniform komt!
29 oktober 2022
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!
29 oktober 2022
Kermisbal
Naar jaarlijkse gewoonte zetten wij de kermis in met het Kermisbal!
Helpende handen mogen zich aanmelden bij Klaas De Backer.
30 oktober 2022
Géén Chiro want dan is het KERMIS!
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20 november 2022
Christus koning
Deze dag begint om 9u aan ons lokaal. We beginnen de dag met een
misviering en daarna wordt er gespeeld! ’s Middags eten we gezellig
allemaal samen. Deze speciale dag eindigt om 17u aan het lokaal in de
Nachtegaalstraat!
4 december 2022
Sinterklaas op de Chiro
Op deze zondag komt Sinterklaas kijken of de leden van de Chiro wel
zo braaf zijn. Wie braaf is krijgt lekkers, wie stout is de ...
8 januari 2023
Driekoningen zingen
15 januari 2023
Ouders geven leiding
Omdat de leiding deze periode hard aan het leren is voor hun
examens, vragen we de ouders om een handje te helpen en onze
leden een leuke zondagnamiddag te bezorgen!
22 januari 2023
Schaatsen
12 februari 2023
Vriendjesdag
Deze dag mogen de leden vriendjes meenemen om mee te komen
spelen op de Chiro!
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24-26 februari 2023
Voorbereidingsweekend kamp
Tijdens dit weekend trekt de leiding naar de kampplaats om de
voorbereidingen voor het kamp te treffen. Het is op deze zondag dan
ook geen Chiro.
3-5 maart 2023
Vadersweekend
Dit weekend kan het mannelijk geweld zich nog eens volledig uitleven.
Verantwoordelijken: Jules Vanlommel en Djordy Slegers.
19 maart 2023
Spaghettidag
Kom smullen van onze lekkere spaghetti’s en koude schotels!
Helpende handen zijn altijd welkom, daarom mogen helpers zich altijd
melden bij Lore Vinken, Famke Janssen, Jeroen Verheyden of Britt
Verwimp.
7 mei 2023
Pretpark
14 mei 2023
Helpersontbijt
11 juni 2023
Ouders geven leiding
Ook nu zit de leiding met hun neus in de boeken. In januari hebben
enkele ouders hun talenten al mogen tonen, maar kunnen de jullie dit
(nog) beter?
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25 juni 2023
Laatste keer Chiro…
1 juli 2023
Openluchtbal
Meer dan één generatie groeide ermee op en ondertussen mogen we
jaarlijks duizenden jongeren verwelkomen in Mol-Millegem. Op deze
zaterdag mag je bij ons de start van de zomervakantie komen vieren.
Dit jaar is het al de 43ste editie!
Verantwoordelijken: Chiel Michiels, Tijs Vanhoof, Siemen Vandepoel,
Anna Dierckx en Klaas De Backer

11 (15) tot 21 juli 2023
Chirokamp
Het is weer tijd voor het hoogtepunt van het jaar: het Chirokamp!!
11 dagen lang beleven we de zotste avonturen en kunnen we
genieten van het super lekkere kampeten!
De Sloebers en Ribbels vertrekken een paar dagen later, zij gaan van
15 juli tot 21 juli op kamp.
3 september 2023
Eerste dag terug Chiro
Laatste keer Chiro in de ‘oude’ groep.
10 september 2023
Overgang + Startdag
Joepie! Op deze dag komt iedereen te weten wie de nieuwe leiding
wordt van zijn/haar groep. Nieuwe leden zijn op deze dag ook van
harte welkom!
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... je via de website Trooper onze Chiro kan steunen door online te
bestellen bij online shops zoals Bol.com, Dreamland, ... Hierbij nog wat
extra info over Trooper:
• https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chiromillegem is de
link naar onze pagina. Via deze link kan je dus naar verschillende
webshops gaan waarbij wij een kleine commissie krijgen per aankoop.
Dat heeft ons op een paar jaar tijd dus al heel wat geld opgeleverd!

… de leiding elke vrijdagavond 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 12 oktober betaalt het inschrijvingsgeld plots 25
euro zal bedragen i.p.v. 20 euro?
… we afgelopen jaar met 238 op kamp gegaan zijn naar Oudsbergen?
Dat was een recordaantal! Hopelijk blijven we groeien als Chiro!
… je ons lokaal kan huren voor verjaardagsfeestjes, evenementen,
etc., maar geen overnachtingen.
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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:
Thijs Van Hoolst (chiromillegem.verhuur@gmail.com)

Handige Harry’s en Harriëten: vrijwilligers gezocht!
We hebben vorig jaren al heel hard aan de uitbreiding en afwerking 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 Djordy Slegers, Rik Verbist, Lars Michiels of Miet
Van Craenendonck (verantwoordelijken werkgroepje) zodat zij jou kunnen
contacteren! Handig zijn is natuurlijk gemakkelijk, maar ook voor de minder
ervaren werkman/vrouw is er altijd wel een klusje te vinden!

26

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.
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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 jarenlang
enthousiasme, tijd en inzet hun Chirofluitje aan de haak. Na vele zondagen,
kampen en fuiven het beste van zichzelf te hebben gegeven, hebben Bo
Verwimp, Lieze Moors, Corneel Vanwuytswinkel, Tuur Vanhoof, Simon Van
Baelen, Jorien Ouderits, Valerie Vanlommel, Helena Van Opstal, Eline
Vanaken, Nore Kakese en Eline Van Baelen 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 2 nieuwe, frisse
en jeugdige krachten! We verwelkomen Roos Seynhaeve en Birte Vanhoof.
Zij stellen zich op de volgende pagina graag even voor!
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Roos Seynhaeve
Eindelijk is het zover, ik word Chiroleidster! Een moment waar ik al 12 jaar
naar uit kijk. Ik ben klaar om al de mooie herinneringen, die ik als lid gemaakt
heb, nu als leidster te maken. Chiro is voor mij niet alleen heel veel plezier
maken op zondagnamiddag maar Chiro is
veel meer. Chiro is vrienden voor het leven
maken, je rot amuseren en de allermooiste
herinneringen maken!
Ik heb er dus ongelofelijk veel zin in om er
samen met de leukste medeleiding een
fantastisch jaar van te maken met de
allerliefste Sloebertjes!
Dikke kusjes
Roos

Birte Vanhoof
‘Ik wil leidster worden!’, dat is het allereerste wat mijn ouders te horen
kregen na mijn eerste Chirozondag als Pinkeltje. Wanneer ze mij als kindje
vroegen wat ik later graag zou willen worden, had ik mijn antwoord direct
klaar: ‘Chiroleidster!’. En eindelijk is het zover, ik ben er 200% klaar voor om
me elke zondag rot te amuseren met mijn lidjes! Chiro is iedere zondag kei
toffe spelletjes spelen, maar ook de tijd van je
leven hebben met je vrienden. Chiro is er om
herinneringen te maken, vrienden voor het
leven te maken en een tijd te beleven die je
nooit meer zal vergeten. Deze geweldige
ervaringen wil ik dit jaar ook meegeven aan mijn
Ribbeltjes, samen met mijn fantastische
medeleiding! Ik heb er enorm veel zin in en
hopelijk jullie ook!
Dikke kusjes
Birte
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Van één ding zijn we in ieder geval
allemaal zeker:

