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KETI

Zelf
gemaakte
soep

SOEP
VERKOOP!

Zondag 11 november

Van 11u00-18u00
4

Deur-aan-deur- verkoop en afhalen aan het JC

Woordje van de

redactie

Hallowkes
We zijn weer helemaal klaar voor een nieuw jaar vol
grappen, grollen, spelen en dollen. Het chiroweetje is een manier om
jullie doorheen het jaar op de hoogte te houden van leuke weetjes,
opkomende evenementen en andere nuttige info zoals algemene
afspraken. Ook vind je er leuke foto’s en grappige afdelingsartikels.
Vraag jij je ook af wat jou kersverse leiding in petto heeft voor jullie dit
jaar? Benieuwd naar de allerlaatste
wist-je-datjes? Blader dan maar snel verder!
Groetjes
De redactie
Amber V, Amber DP, Yoran, Eva, Inne, Romy, Lode
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Sloebers
Sloebers
Hey, hallo gekke Sloebers!

Afdelingsartikels
Afdelingsartikels

Als jullie allercoolste leiding, hebben we uiteraard heel veel zin om er een kei tof
en sprookjesachtig chirojaar van te maken. Er staat al heel wat op de planning om
het komende jaar zo leuk mogelijk te maken, onder
andere: een spannende Halloweentocht, een weekend vol plezier en een magisch
kerstfeestje! Om ons wat beter te leren kennen, maakten we een kruiswoordraadsel voor jullie. Succes!
Lieve groetjes,
jullie allerliefste leiding
(Lobke, Amber DP, Eline, Lode, Luca en Inne)
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Verticaal
Horizontaal
1 Deze vrolijke elf kan je vooral in Antwerpen of 3 Dit is paarskapje en elke dag wandelt ze door
Vorselaar vinden. Zie je hem daar niet, dan zit
het toverbos naar mijn snoepjesschool waar ze
hij waarschijnlijk achter de computer of is hij bij studeert om sociaal werker te worden. Dit is
haar 4e jaar leiding en ze kijkt er kei hard naar
de chiro!
uit!!!
2 Deze grote vriendelijk reus is voor het eerste
jaar leiding. In de week is hij te vinden in het
5 Deze fee is de jongste uit de groep en vindt je
verre Leuven, waarschijnlijk aan het rekenen,
door de week terug in Leuven waar ze leert over
maar zondag staat hij voor jullie klaar!
de natuur en alles wat er mee te maken heeft!
4 Deze jonkvrouw is al het langst in de chiro en 6 Dit sprookjesfiguur is een tijdje uit het
naast chiro is toneel spelen ook een passie van sprookjesbos weggeweest, om naar de
haar. Aangezien ze in Grobbendonk woont, vind toverschool te gaan! Omdat ze deze zomer
je haar toch nog heel vaak in Vorselaar!
hoorde dat er een groep dwergjes in nood was,
is ze op kamp te hulp geschoten!
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Speelclub
Afdelingsartikels

Los deze rebussen op en kom de namen van de nieuwe leiding te weten! Kan jij daarna de juiste namen met de tekstjes verbinden?
1. Oikes ik ben ... Jullie zotste ;) leiding hier
Dit is mijn eerste jaar leiding maar ik zal ervoor zorgen dat dit voor jullie een
top jaar wordt!!! Ik ben 18 lentes jong en ga dit jaar verder studeren. Ik ga er
dus voor zorgen dan niet alleen de speelclub onveilig gemaakt wordt maar ook
Diepenbeek
2. Heyhoi! Ik ben … en dit is het 2e jaar dat ik leiding ben. Ik studeer in Vorselaar
om later (een super stenge ;) ) juf te worden. Van sommige van jullie ben ik al
eens leiding geweest, van anderen ben ik zelfs al juf geweest :o! Ik kijk er al naar
uit om mega toffe spelletjes te spelen met jullie :).
3. Hey halow ik zen het he ik ben bijna 21 herfsten oud eum hobby’s nee daar
hem ik geen tijd voor in de week werk ik en op zondag zal ik er het zotste jaar
ooit van maken
4. Jow jow ik zen … en dees is mijn eerste jaar als leiding. Ik ben 18 jaar jong, ik
studeer informatica in Antwerpen. Buiten de chiro doe ik niet zo veel dus heb ik
altijd tijd om leuke spelletjes voor te bereiden.
5. Heeeeey, .... hier! Dit is mijn eerste jaar als leiding en ik heb er suuuuper
veel zin in!☺️ Ik zit al 12 jaar in de chiro dus je kan me al wel is hebben zien
springen/lopen/dansen/zingen/... op een chiro zondag Naast de chiro studeer
ik in Gent en volleybal ik in mijn vrije tijd Ik kijk er al naar uit om een mega zot
jaar met jullie te beleven!
6. Hallo ik ben …. Ik begin aan mijn 7jaar leiding. Tijdens de week werk ik. Mijn
hobby’s zijn pixelhobby. Ik ben 24 jaar oud. En woon in grobbendonk. En ik wil er
samen met jullie en super jaar van maken.
7. Hoi, ik ben … Veel valt er niet te zeggen over mij, alleen dat ik heel knap, intelligent en flink ben. Dit is mijn 3de jaar leiding, ik ben 19 jaar oud en Ik studeer
informatica in Geel.
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Rakwi’s
Afdelingsartikels

Dag rakwi’s
Als je dit leest heb je de startdag al overleefd, das al een goei begin he!
maar om een echte rakwi te worden zijn er ook veel hersenen nodig. Hieronder kan je
een kruiswoordraadsel invullen dat jullie hersencapaciteit zal testen. als je goed hebt
opgelet tijdens de startdag moet dit geen enkel probleem zijn :)
scheur deze pagina maar uit het boekje en breng
ze de tweede zondag van de chiro terug ingevuld
mee. Als jij deze helemaal ingevuld terug
meebrengt staat er een grote verassing op jouw
te wachten!!
We hopen dat jullie met zen allen veel gaan
komen op zondag. Wij hebben er al kei veel zin in
om elke zondag samen leuke dingen te doen. jij
toch ook he?tot de volgende!
Groetjes
Maarten, Dylan, Loraine, Ellen, Braya, Camille, Willem
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Horizontaal
2 dit jaar is het voor jullie allemaal het eerste
buitenlandse ... .
5 Loraine gaat hier dit jaar studeren. Het is ook de
hoofdstad van ons landje.
7 met hoeveel leiders en leidster zijn we dit jaar bij de
rakwi’s.
8 deze leider is de oudste van alle rakwi’s.
10 de favoriete kleur van elke rakwi.
12 wat doet leidster Ellen het liefste?
13 samen met Dylan gaat deze leider nog naar het
middelbaar.
15 zij kan het lekkerste koken van alle leiding, enkel
de kookploeg kan beter!
Verticaal
1 zo noemen we de bemanning van een schip. het
heeft ook al iets te maken met ons weekend!
3 leidster Camille is niet alleen rakwileiding, ze is ook
nog eens ... .
4 naar welke land gaan we dit jaar op buitenlands
kamp?
6 deze leider is de beste schilder van de groep.
8 de datum van het rakwi-... is 10-11/05.
9 we zullen het eerste deel een leidster moeten
missen, zij gaat een half jaar studeren in Dublin.
11 deze sport doen leider Maarten en Willem het liefste.
14 kijken jullie even hard als ons uit naar het nieuwe
chiro-jaar?

Tito’s
Afdelingsartikels

Info

Titoleiding1819

Amber Verswijvel
Ik ben de geschikte persoon voor het verzorgen van al
jullie pijntjes en wondjes. Daarnaast zal ik ten allen
tijde jullie spelling en grammatica controleren.

Amber

Iedereen klaar voor de startdag???????
11:00

Sien Janssens

Sien

Aiii, ik ben er nie me de startdag want ik
zit voor stage in Barcelona tot januari !!

Door de week vind je me in Antwerpen waar ik
internationaal ondernemen studeer. Naast de Chiro
werk ik af en toe ook op de kinderboerderij in Pulle.

11:01

Lente

Eva Janssens

Da komt goe uit want ik zen er van
maart tot mei nie. Ik zit in Suriname dan!

Door de week kan je me terugvinden in Gent, daar
studeer ik sociaal werk. Ik poets al is graag een toiletje
in Zandhoven en heb stiekem een oogje op Sien.

11:03

Amber

Wa gade gij nu uitsteken aan den andere
kant van de weireld?

Jasper De Decker

11:03

Ik studeer communicatiemanagement aan de Artesis
Plantyn school te Antwerpen. Ik sta in mijn vrije uren
achter de toog in de Lentehei. Kom gerust eens af!

Lente

Ik moet daar de psycholoog gaan uithangen. Of toch doen alsof alleszins

Lente Turelinckx

11:04

Ik studeer toegepaste psychologie in Antwerpen. In deze
toffe stad zit ik op kot. Tijdens het weekend kom ik naar
de Chiro en werk ik soms in schoenwinkel Torfs in Zoersel.

Eva

Ja, ik hoor het al! Ik ga alles alleen
moete doen...!

Contactinformatie

11:05

Dien Vekemans

Yoran
Seg, gelle zij er toch allemaal bij op weekend
van 15-17 februari?!
11:05
Sien

Tuurlijk, da wille Lente en ik nie missen
zenne!
11:06

Ik probeer kinesist te worden over 4 jaar en daarvoor zit
ik in Diepenbeek. Daarnaast maak ik tijd voor veel
muzikale hobby’s, maar ook voor de Chiro.

Yoran Van Eekert

Ik studeer industrieel ingenieur in Leuven, waar ik ook
op kot zit. Tijdens weekend kom ik naar de Chiro en werk
ik soms in Zorgverblijf Hooidonk in Zandhoven.

Eva

Ik ben er altij wel 24 op 24(-uurspel)!

11:07

Dien

We maken er ommes een show jaar van!
11:08

Jasper

We hebbe ook echt ne nice groep dus
komt goe!
11:09
Yoran
Ik kijk er al naar uit!!!!!!

11:05
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Keti’s
Afdelingsartikels

Bafti aka McDokkie aka Donnie Aka Daan
,Pain de Sac aka Sac de Cul aka Buffel aka
Bafti aka Saké aka Sakke aka Sander
,Turk aka Knieboys aka Jwasaf aka Bafti aka
Jusso aka Josse
,Haas aka Bafti aka Lastig aka Matthias
,Groentjes
.leuk is tekstje Dit
.leuk (minder iets) zijn Leden de
.leuk is Leiding de
.leuk wordt jaar Het
.gemist je heb Ik ?je met het gaat hoe hoi
:P.P.P.S.
Keti’s Dag :P.P.S.
maart 15-17 :Keti gewestweekend
april 28 :Gewestdag
mei 10-12 :Weekend
november 4-10 :Leefweek
november 11 :Soepverkoop
december 22 :Wafelverkoop
:bij alvast data deze houd :P.S.
Keti’s Dag
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Aspiranten
Afdelingsartikels

Beste Aspiranten
WELLE ZIEN HET HEEL HARD ZITTE. HOPELIJK GELLE OOK WANT WE GAN ER EEN
GROWET FEJESTJAAR VAN MAKE. WE WETE NI GOE WA WE HIER MUTTE SCHRIJVE
DUS IK ZAL EEN VERHAALTJE VERTELLEN.
ER WAS EENS EEN EENZAME EENHOORN. HIJ HAD GEEN VRIENDJES EN VOELDE
ZICH DUS HEEL HEEL ALLEEN. DE EENHOORN HEETTE FRANKY. FRANKY KON NIET
GOED PRATEN EN VOND HET DAAROM MOEILIJK OM VRIENDJES TE MAKEN. MAAR OP
EEN DAG KWAM FRANKY PATSY TEGEN. PATSY DE VRIENDELIJKE MERRIE. FRANKY
VERTELDE ZIJN DROEVIGE VERHAAL TEGEN PATSY EN PATSY WAS ER EVEN NIET
GOED VAN. PATSY BESLISTE OM SAMEN MET FRANKY VRIENDEN TE ZOEKEN.
FRANKY EN PATSY TROKKEN ER OP UIT, NAAR DE STAD. IN DE STAD LEEFDEN ALLEMAAL VERSCHILLENDE DIEREN SAMEN. EEKHOORNS, BUFFELS, MUIZEN, GIRAFFEN
EN ZO VOORT. VAN ALLES EEN BEETJE. FRANKY MAAKTE AL DIRECT EEN AANTAL
VRIENDEN: BENNY DE AAP EN LUTGARD DE SPRINGBOK. NA ENKELE DAGEN HAD
FRANKY AL TIENTALLEN VRIENDEN. IEDEREEEN LEEFDE LEUK SAMEN IN DE GROTE
STAD EN IEDEREEN WAS VRIENDELIJK TEGEN ELKAAR EN NIEMAND WERD GEPEST EN
NIEMAND WERD UITGESCHOLDEN EN IEDEREEN DEED GOED MEE MET DE SPELLETEJES EN IEDEREEN WAS GOED GELUIMD EN IEDEREEN HAD ER HEEL VEEL ZIN IN EN
IEDEREEN WAS HEEL GEMOTIVEERD.
ZOALS IN DE GROTE STAD, ZIJN ER OP DE CHIRO OOK HEEL VEEL VERSCHILLENDE
MENSEN, MET VERSCHILLENDE KENMERKEN EN PERSOONLIJKHEDEN. JIJ BENT DE
FRANKY EN UW BESTE VRIENDIN IS PATSY. HOPELIJK KOM JIJ OOK SNEL JOUW BENNY
EN LUTGARD TEGEN. EN HOPELIJK BEN JIJ OOK VRIENDELIJK TEGEN IEDEREEN EN
BEN JIJ HEEL GEMOTIVEERD.
Groetjes
Aspileiding
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Ambriage
Oudleidingsdag
Startdag

01

4
7
10
11
13
17
27

SEPTEMBER

19
27
27

JANUARI

2019

Leidster Eva is jarig!
Leider Dylan is jarig!
Leider Sander is jarig!
Leider Jonas is jarig!
Leider Daan is jarig!
Leider Matthias is jarig!
Leidster Ellen is jarig!
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10

MEI

2019

4 Leidster Camille is jarig!
4 WC-papier verkoop
5 Gewestdag
7 Leidster Dien is jarig!
10-12 Rakwiweekend
11 Leider Yoran is jarig!
13 Leider Ward is jarig!
12
25 Leidster Lente is jarig!

OKTOBER

2018

Dag/nacht van de
Jeugdbeweging
Leider Josse is jarig!
Leider Lode is jarig!

02

FEBRUARI

2019

3-8 Leefweek aspi’s
15-17 Titoweekend
23
Mosselfeest

06

JUNI

2019

5 Leider Willem is jarig!
15 Chiroterras & jaarmarkt
16 GEEN CHIRO!
26 Leidster Loraine is jarig!
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2
3
4
4-9
11
11
12
25
26

2
10
12
15-17
17
17
17
29
30-31

MAART

2019

VB Paul is jarig!
GEEN CHIRO!
Leidster Braya is jarig!
Keti-weekend Gewest
Leidster Nele is jarig!
Leider Tijs is jarig!
V-Day
Leidster Sien is jarig!`
Sloeberweekend

07

7
19
21
29

2018

Aspi-activiteit+ Gewest fuif
Leidster Inne is jarig!
Leider Seppe is jarig!
Leefweek keti’s
Materiaalmeester Do jarig!
Keti soepverkoop
Leider Dieter is jarig!
Christus Koning
Leider Nando is jarig!

03

3

NOVEMBER

JULI

2019

Leidster Elise is jarig!
Valiezendag
Kamp
Leidster Romy is jarig!
Leider Jasper is jarig!
Leidster Eline is jarig!
Leider Gil is jarig!
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DECEMBER

2018

2 Sinterklaas op de Chiro!
7 Leidster Amber V is jarig!
20 Leider Maarten is jarig!
23 Leidster Lobke is jarig!
24 Krakmoment
31 Oudjaar = pannenkoeken

04

5-7
14
21
30

APRIL

2019

Speelclubweekend
GEEN CHIRO!
Pasen GEEN CHIRO!
Scherpenheuvel

08

AUGUSTUS

2019

Klein kamp
17
Leider Luca is jarig!
22
Leidster Amber DP is jarig!
23-25 Dorpse Feesten 2018
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Christus

oning

Op zondag 25 november is het Christus Koning op de chiro, maar
wat houdt dit nu in? Op Christus Koning is het een extra lange
chiro voor jong en oud! We starten om 10u ’s morgens aan het
jeugdcentrum. Niet enkel de leden zijn dan welkom, maar ook
jullie, de ouders kunnen mee genieten en spelletjes komen
spelen! Wees niet verlegen en spreek af met je
vrienden/vriendinnen om naar de chiro te komen, zo kunnen we
er samen een reuze feest van maken. Op deze zondag spelen
we een groot groepsspel en eten we ‘s middags frikadellen met
krieken. In de namiddag kan je een leuke workshop kiezen om te
volgen en om half 5 komt de pastoor nog even langs om een korte
bezinning te houden. Hier zijn de ouders ook zeker welkom! Om 5
uur sluiten we af voor alle afdelingen. Dit is elk jaar een supertoffe
chiro-zondag, twijfel dus niet en kom zeker meedoen!
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ALGEMENE INFO

eefRegels

Afspraken omtrent de zondagnamiddag

Alle leden en leiding dragen een uniform.
Vanaf 13.30 uur zijn alle leden welkom.
Zodra je bent aangekomen op de Chiro is het verboden de terreinen
nog te verlaten zonder toestemming van de leiding.
Alle waardevolle spullen worden bij aankomen op de chiro afgegeven
aan de afdelingsleiding om schade en verlies te voorkomen.
Om 14.00 uur begint de opening.
Om 14.10 starten de activiteiten per groep.
Wanneer de Chiro-terreinen verlaten worden, dient eenieder een
fluo-vestje te dragen, zowel leiding als leden.
Om 16.00 uur is er een vier-uurtje.
Leden brengen een koek of een stuk fruit mee en 50 cent
voor een drankje.
Om 17.00 uur keren de 3 jongste afdelingen naar huis,
d.w.z. sloebers, speelclub en rakwi’s.
Om 18.00 uur keren ook de oudste afdelingen, d.w.z. tito’s,
keti’s en aspiranten, huiswaarts.

Onze leefregels kan je vinden op onze website
www.chiro-vorselaar.be

15

Afspraken omtrent het uniform
Op Chiro zondagen mogen leiding en leden alle Chiro gerelateerde
T-shirts en truien dragen. Op uitstappen is het verplicht voor alle
leden een rood Chiro T-shirt te dragen. De leiding draagt dan het
gele leidings-T-shirt en/of de bordeaux leidingstrui. Op deze manier
ziet iedereen dadelijk dat we een groep vormen en stimuleren we
een samenhorigheidsgevoel.
Sloebers-speelclub: enkel rood chiro T-shirt
Rakwi- Aspi: volledig uniform: Broek/rok, t-shirt, trui/hemd
Sinds enkele jaren verkopen we enkel nog onze eigen
Chiro t-shirts op de Chiro zelf. Deze T-shirts kosten
slechts €8 voor de kleine maten en €10 vanaf small.

!Nieuw!

Sinds dit jaar hebben wij ook truien van Chiro Vorselaar, deze zullen
ook aangekocht kunnen worden aan een democratische prijs.
Voor een short, rokje, hemd, trui,… moet je nu in de Banier zijn. De
dichtstbijzijnden zijn Turnhout en Heist-op-den-Berg. In de Banier
worden ook allerlei andere leuke chiro-spullen verkocht zoals
sjaaltjes, pennenzakken, brooddozen,… Altijd leuk om iemand mee
te verrassen op een verjaardagsfeestje. Ook kan je in deze winkels
terecht voor allerhande knutselmateriaal, als je zegt dat je bij de
Chiro zit, krijg je hier 10% korting op!
Voor meer informatie (prijzen, adressen,…) kan je altijd
terecht op de website: http://www.debanier.be

Tweedehands uniformen

Omdat je van veel te spelen goed groeit, is het uniform
van je kind vaak te klein voor het versleten is. Voor het
kopen en verkopen van 2de hands uniformen kan je
terecht op onze website www.chiro-vorselaar.be.
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Door de jaren heen is De Banier een speciaalzaak voor creatieve knutselaars geworden.
Met een Chirolidkaart krijg je
10% korting op alle knutselmateriaal.

Kleine en grote Chiro
geschenken
voor familie en goede
vrienden!

rtiment aan Chirokleren.
De Banier voorziet een ruim asso
.
en naar eigen smaak en interesse
mak
e
Elk Chirolid kan hieruit een keuz

Uitdagend spelmateriaal, originele gezelschapsspelen,
verkleedkleren, circusgerief en tof speelgoed:
daarvoor moet je bij De Banier zijn!

WINKELADRESSEN:

Aalst, Molenstraat 65, 053-70 13 80
Antwerpen, Kipdorp 30, 03-202 24 71
Brugge, Katelijnestraat 67, 050-33 86 51
Brussel, Kolenmarkt 85, 02-511 44 31
Gent, Hoefslagstraatje1, 09-233 87 87
Hasselt, Vaartstraat 14, 011-23 14 89
Heist-op-den-Berg, Bergstraat 34, 03-270 04 44
Leuven, J.P. Minckelersstraat 29, 016-29 97 84
Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34, 015-41 02 34
Roeselare, Delaerestraat 16, 051-24 35 11
Sint-Niklaas, Stationsstraat 77, 03-766 07 66
Turnhout, Sint-Antoniusstraat 37, 014-42 15 13

Commerciële dienst & magazijn: Langstraat 24, 2140 Borgerhout
Tel. 03-270 04 44 • E-mail: debanier@debanier.be • www.debanier.be
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erzekeringen

Story time:

Zoals iedere zondagnamiddag komen er weer een heleboel
kindjes samen om leuke spelletjes te doen. Om stipt 14 uur
blaast iemand van de leiding op zijn fluitje en de Chirodag
kan alweer van start gaan. Elke afdeling vertelt aan de rest
van de leden wat ze vandaag gaan doen : de sloebers: “het
rode kabouterspel”, de speelclubbers gaan een bootje maken van
plastic flessen, de rakwi’s gaan ruwe pleinspelen doen, enz... .
Nadien vertrekt iedereen naar de plaats waar ze gaan
spelen, dus gaan de rakwi’s (waaronder Julleke) richting het
voetbalveld. Julleke, die altijd super actief is, ziet het
helemaal zitten en is van plan om heel hard te gaan spelen...
Eens aangekomen op het veld legt de leiding het eerste spel uit:
rugby! Julleke denkt meteen: “Hier kan ik me al
bewijzen, joepie!”, en hij gaat voluit voor elke bal.
Wanneer Joske opeens een bal naar Julleke gooit, grijpt hij
zijn kans om te bewijzen aan Marieke dat hij echt wel goed
kan rugbyen! Julleke probeert zo snel mogelijk naar de
overkant te lopen, maar dat was buiten Janneke en Jefke
gerekend. Die wilden natuurlijk de bal voor zich winnen, en
tackelden Julleke. BOEM... Julleke valt op de grond en
AAAAUUUW zijn been doet erg veel pijn.
De leiding denkt dat het gebroken is, en rijdt zo snel
mogelijk met Julleke naar het ziekenhuis.
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Met spijt in het hart moeten we jullie meedelen dat
bovenstaand verhaal zich ook wel eens in de realiteit durft
voor te doen. De leiding probeert uiteraard zulke ongelukjes
te vermijden, maar spijtig genoeg kunnen zij ook niet
toveren. Aangezien zulke ongevalletjes al snel een dure grap
worden voor de ouders, is elke jeugdvereniging verplicht een
verzekering tegen lichamelijke schade en burgerlijke
aansprakelijkheid af te sluiten. De kosten hiervan zijn reeds
verrekend in het lidgeld van uw kind. Voor meer informatie kunt u
steeds terecht bij de verantwoordelijke.

PAUL VAN LEEMPUT
HEIKANT 48
2290 VORSELAAR
PAULVANLEEMPUT@TELENET.BE
+32 494 561 145
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ALGEMENE INFO

ostenplaatje

Is chiro een dure hobby?
Nee!

De leiding probeert elk jaar enkele grote activiteiten in te
plannen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kamp, het
afdelingsweekend,.. Het is vanzelfsprekend dat deze activiteiten ook
betaald moeten worden. Dat is ook de reden waarom de
leiding jaarlijks enkele evenementen organiseert waaronder de
Dorpse Feesten, wc-papierverkoop, Mosselfeest,... Helaas
geraken we hierna nog niet volledig uit de kosten. Daarom wordt er
aan de ouders wel een kleine bijdrage gevraagd voor het kamp, het
afdelingsweekend,.... Toch mag u er op rekenen dat wij de kosten zo
laag mogelijk proberen te houden voor elk lid. Ons motto is: iedereen
moet de kans krijgen om in de Chiro te zitten! (Rijk of arm, klein of
groot, dik of dun,...)

Bijna elk ziekenfonds voorziet een financiële tussenkomst
voor:

20

- Het inschrijvingsgeld
- De kosten van het afdelingsweekend
- Het 10-daagse kamp
Om beroep te kunnen doen op deze tussenkomst, moet u een
formulier door de leiding laten invullen. U brengt dat formulier
gewoon mee naar de Chiro en wij bezorgen u dat zo snel mogelijk
terug. Vervolgens dient u het formulier binnen te brengen bij uw
ziekenfonds. Zo simpel is dat! Nu, waar kan je zo’n formulier
verkrijgen? Op uw ziekenfondskantoor of op de website van uw
ziekenfonds.

Is de Chiro fiscaal aftrekbaar voor de belastingen?
Ja!

Als uw kind mee op kamp of op afdelingsweekend gaat en indien het
JONGER dan 12 jaar is (op het moment van de activiteit), kan u het
betaalde bedrag inbrengen bij uw belastingsaangifte. Hiervoor hoeft
u zelf echter niets te doen.
De leiding zorgt ervoor dat je een officieel attest krijgt dat jij dan aan
je belastingsaangifte dient toe te voegen. Voor eventuele vragen
en/of opmerkingen kan u steeds terecht bij:

PAUL VAN LEEMPUT
HEIKANT 48
2290 VORSELAAR
PAULVANLEEMPUT@TELENET.BE
+32 494 561 145
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Jaarthema

Ça va?!

Ça va?! gaat over de avonturen van Eenhoorn, maar stiekem over de avonturen van elk van ons! Eenhoorn is op het eerste gezicht een
gewone Eenhoorn. Eigenlijk is dat ook zo, maar als Eenhoorn in de spiegel
zou kijken, zou je wel eens jezelf kunnen zien. Of iemand anders van je
groep!

Een jaarthema Ça va?! Waarom eigenlijk?
Ça va? is een vraag die heel snel gesteld wordt. Denk maar aan het moment dat je toekomt op de Chiro. Het is bijna een soort van begroeting
geworden. Maar hierdoor is de betekenis van de vraag vaak wat ondergesneeuwd. Want eerlijk, hoe vaak krijg je een écht antwoord op de vraag?
Bijna nooit! En dat is jammer.
We zijn met zo’n 100.000 in de Chiro! Dat is veel, erg veel. Iedereen heeft
zijn eigen verhaal mee op zak. De ene wordt blij als hij een hond zit, de
ander als hij het eindelijk zondag is. De ene wordt triest als hij thuis ruzie
heeft, de ander omdat hij een spel verloren heeft. Iedereen voelt andere
dingen. En soms is het niet gemakkelijk om hierover te praten. We willen
dat Chiro een plek kan zijn waar iedereen zich goed kan voelen en met zijn
verhaal terecht kan. Niet eenvoudig! Maar als we allemaal ons best doen,
dan zal dat zeker al iets beter lukken dan dat vandaag het geval is.
Moeten we daarom elke zondag middag beginnen met een rondje ‘Hoe voel
je je?’. En zware babbels doen? Neen, zeker niet! Als we ons best doen om
ervoor te zorgen dat wie iets wil zeggen, het kan zeggen, zijn we al een hele
stap verder. En hoe doe je dat dan wel? Ook niet eenvoudig! Maar soms
kan echt gemeend vragen ‘Hé, hoe gaat het met je?’ al meer dan genoeg
zijn. Of ervoor zorgen dat iemand op de Chiro even al zijn zorgen kan
vergeten.
Allemaal dingen die eigenlijk héél vanzelfsprekend klinken en eigenlijk toch
niet zo moeilijk zijn. Maar we mogen het vooral niet vergeten.
Daarom dus!
Volg de avonturen Eenhoorn op Facebook en Instagram, deel je acties
#çava?! #meetEenhoorn en maak kans op leuke Chiroprijzen!
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Contactgegevens

Leiding

sloeber@chiro-vorselaar.be

Sloebers

Eline Van Geert, Lobke Neixkens, Amber De Peuter, Lode
Vermeiren, Inne Verswijvel, Luca Van Genechten

Speelclub

speelclub@chiro-vorselaar.be

Gil Meeus, Romy Peeters, Tijs Van Leemput, Dieter Verboven,
Nando Valckx, Elise Van Geert, Nele Wuyts

Rakwi

rakwi@chiro-vorselaar.be

Braya Vermylen, Camille de Herdt, Loraine Vekemans, Maarten
Moortgat, Ellen Verswijvel, Dylan Van Geert, Willem Bouly

Tito

tito@chiro-vorselaar.be

Jasper De Decker, Amber Verswijvel, Sien Janssens, Lente
Turelinckx, Eva Janssens, Dien Vekemans, Yoran Van Eekert

Keti

keti@chiro-vorselaar.be

Josse Volders, Daan Vekemans, Sander Janssens, Matthias Van
Den Bruel

Aspi

aspi@chiro-vorselaar.be

Ward Vermeiren, Jonas Dillen, Seppe Volders

Enkele andere emailadressen:
VB (Paul Van Leemput): info@chiro-vorselaar.be
Groepsleiding: kader@chiro-vorselaar.be
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Wist-je-dat...
we dit jaar op buitenlands kamp gaan?
alle info hierover terug te vinden is op
onze website www.chiro-vorselaar.be?
we dit jaar weer 9 enthousiaste nieuwe
leiding bij hebben?
we dit jaar dus met 34 leiding zijn?
de leiding op planningsweekend is
geweest in Kalmthout?
we met 148 leden en leiding op kamp naar
Bekkevoort zijn geweest?
er op kamp 2279 foto’s zijn gemaakt?
deze allemaal te bekijken zijn op onze
website www.chiro-vorselaar.be?
de dorpse feesten weer een groot succes
waren dit jaar?
Eva en Amber gaatjes hebben laten
schieten?

Chiro Vorselaar vanaf heden ook op
Instagram zit? Voeg ons toe
@chiro_vorselaar
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