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Woordje van de

redactie

Beste ouders,
Beste leden,

Hopelijk hebben jullie genoten van de feestdagen! Het nieuwe jaar is al een tijdje gestart, de vakantie
is voorbij, de laatste pakjes zijn opengemaakt,.. En daarom hebben wij voor jullie een nieuw Chiroweetje klaar.
In uw handen heeft u het tweede Chiroweetje van het Chirojaar en het eerste van 2019. Dit
boekje staat weer boordevol leuke weetjes, nuttige info, speelse foto’s,
afdelingsartikels, . .
Belangrijk! Vergeet zeker niet alle info over het kamp grondig te bekijken!
Door verder te lezen ontdek je wat we dit jaar allemaal al hebben uitgestoken en wat we nog
allemaal van plan zijn.
Veel leesplezier,
De redactie
Amber DP, Amber V, Eva, Romy, Inne, Lode en Yoran

!Nieuw! !Nieuw!

Koop de nieuwe Chiro Vorselaar
truien vanaf nu elke zondag bij de
leiding! Prijzen: kindermaat: €15

volwassen maat : €20
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Sloebers
Afdelingsartikels
Liefste Sloebers,
De eerste helft van jullie coole chirojaar is alweer bijna klaar!
Hopelijk vonden jullie het al heel fijn
want we speelden mega veel spelletjes, het zal wel zijn!
We hielden samen een griezelige halloween tocht, en verzamelden genoeg bloed dat later aan de
mummie werd verkocht!
We redden hierdoor onze kleine eenhoornknuffel, nee hoor, zijn naam is niet snuffel
maar wel regenboog, en da's absoluut niet droog!
Zo kwam ook sinterklaas op bezoek,
met allemaal flinke sloebers in zijn grote boek,
maar af en toe ook wat deugenieten jaja, niet verschieten!
Het kerstfeest was echt mega leuk, we lachten onszelf in een deuk!
Er staat ook nog een tof weekend op het schema,
en dat in een super cool dierenthema!
De datum kom je later nog te weten, we zullen het zeker niet vergeten!
Ook het super mega coole kamp komt er nog aan, trek dan zeker je beste humeur aan!
Flop flop flop,
we geven er nog een lap op!
lieve groetjes
jullie leiding (Lobke, Eline, Amber, Inne, Lode, Luca)
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Speelclub
Afdelingsartikels
Allerliefste speelcubbertjes,
2018 was geweldig met jullie! We hebben al super toffe dingen gedaan: halloween-zondag,
Sinterklaas is geweest, kerstfeestje, en niet te vergeten: alle spelletjes natuurlijk.
Nu vliegen we hier nieuwe jaar in.. en er staat van alles op jullie te wachten.
We zullen al een beetje verklappen:
- Chirozondagen met jullie favoriete leiding (wij natuurlijk ;) ) maar we zullen ook eens
vervangen worden :O .
- Een kei leuk Speelclubweekend van 5-7 april.
- Een mega leuk kamp van 28 juli - 3 augustus.
Maar ssst nu houden we onze monden..
de rest is nog geheim.
We zien er al naar uit!
Jullie kapoenen Nando, Gil, Tijs,
Dieter, Elise, Romy en Nele
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Rakwi
Afdelingsartikels

Hey/jow/hoi/gegroet Rakwi’s!
Hopelijk hebben jullie dit jaar ingezet met net zo veel plezier als ons. Zoals jullie
ondertussen al wel weten durven wij weleens gekke spelletjes in elkaar te stoppen
zoals de boterpleinspelen en de goedkeuring van huizen voor zangertjes op oudjaar.
Kortom, dit zal zeker nog niet veranderen want de gekste dingen moeten er nog
aankomen! Ons megaleuke weekend (10-11-12 mei) komt er natuurlijk nog aan en we
sluiten ons bangelijk jaar af met het buitenlands kamp naar Tsjechië! Wij zijn er in
ieder geval helemaal klaar voor! Jullie zetten altijd jullie beste beentje voor en
mopperen niet altijd even hard . Wij zijn jullie zeker nog niet beu en jullie ons
hopelijk ook niet (want van ons ben je nog ni af)!
Groetjes
de Rare Abnormale Kempische Worstelende Iemand (leiding)
Dag/doei/doeg/tot de volgende
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Tito

Afdelingsartikels
Hey liefste kinders
We zitten half int jaar, maar zeker en vast nog niet in den helft van de pret!! Want joepiejajee, ons liefste Sien is terug van het verre, verre Barcelona. Dat wilt ook wel zeggen dat
ons liefste Lente bijna vertrekt naar het verre, verre Suriname. Ooooooooh zo triest
Gelukkig gaan we nog eerst gezellig met zen allen op weekend van 15-17 februari! Om jullie
al enthousiast te maken en te zorgen dat jullie niet kunnen wachten, kunnen wij al wel iets
verklappen over de locatie. Daar staat echter een molen waarvoor je een sleutel nodig
hebt. Maar oké, genoeg tips, sebiet weten jullie alles al en dat willen we niet.
Efkes wat verder in het jaar: paasvakantie, 24-urenspel, yeeesssss. In plaats van na
4 uur al afscheid te moeten nemen van jullie leuke leiding en al jullie beste vriendjes en
vriendinnetjes doen we daar gewoon nog 20 uur bij! Oh my god, kei graaf, wow wij
kunnen niet wachtennnn!
Dus het is te hopen dat jullie goed uitgerust aan 2019 zijn begonnen want wij zullen wel
zorgen dat jullie jullie kunnen bezighouden
Kusjes en knuffels
Eva, Sien, Lente, Jasper, Dien, Yoran en Amber
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KEti

Afdelingsartikels

HOI PIEPELOI,
Wegens tijdgebrek en vergetelheid hebben we ons tekstje te laat ingediend, Sorry ‘groepje
chiroweetje’.
Joe ketten,
Euh Leefweek was al sjow en we hemme al goe wa geld ingezameld veu tboatelans camp.
Woffelverkowep, zupverkowep, izie monnie
Euh wa we nog wille zegge is da ge allemaal goe bezig zijt en da ge da meugt blijve volhouwe want das najs. En dan kunde da geld ok gebruike veu oep te doen oep tboatelans camp.
Euh we gaan elle ok een bitje mee late kieze wa we allemaal zulle doen oept camp ma da
zulde wel zien oep feesbuk oef essemmes.
Ja da wast,
een wasmasjien
grts
Bafti
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Aspi

Afdelingsartikels

Liefste aspi's
Ik ben een klein kapoentje
ik heb je toch zo lief,
ik breng je eerst een zoentje
en dan m'n nieuwjaarsbrief!
Ik wens dat je mag leven
wel honderd jaren lang
en ik kom als nieuwjaar geven
een kusje op elke wang !
Jullie kapoentjes Sepje, Jonas en Ward
Vorselaar 1 januari 2019
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Christus Koning
Voorbije activiteiten

Voormiddag

In de voormiddag speelde we een spel dat te maken heeft met het jaarthema.
Eenhoorn is al zijn kleuren kwijt gespeeld doorheen het chirojaar tot nu toe en
wil deze heel graag terugvinden want
anders is hij maar gewoon een witte,
saaie eenhoorn en dat wil hij niet.
Daarom speelde we vanalle
spelletjes per familie en met de
ouders om kleuren te verdienen om zo
eenhoorn zijn kleuren terug te geven.
Na al dat spelen had iedereen honger
gekregen dus hebben we lekkere frikandellen met krieken gegeten die
gemaakt waren door onze fantastische kookploeg!

Namiddag
Na het eten hebben diegenen die wilde een heel leuke folk dans sessie gedaan. Na
al dat dansen was het tijd om terug te gaan spelen. In de namiddag stonden er
grote estafette spelletjes
op het programma, familie
tegen familie. Om af te
sluiten hebben we nog een
kleine bezinning gehouden.
Al bij al een geslaagde dag
dus!
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Sinterklaas
Voorbije activiteiten

Ook dit jaar kwam de heilige man, samen met zijn zwarte pieten, langs bij Chiro
Vorselaar. Dit jaar waren er opnieuw geen stoute kindjes op de Chiro! Na de grote
intrede op de graafmachine mocht elke afdeling langskomen bij de Sint. We hebben met
z'n allen weer een hele dag kunnen snoepen van de lekernijen die de Sint ons bracht.
Nadat ons buikje rond was, konden alle kinderen heel tevreden weer naar huis gaan en
de Sint weer stilletjes naar Spanje vertrekken! De leiding vond het alvast heel fijn en
kijkt al uit naar volgend jaar!
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Het warmste kampvuur
Voorbije activiteiten

De tweede editie van ons warmste kampvuur was een enorm succes! Dit jaar was onze
actie ten voordelen van de organisatie 'Don't hide inside', die kinderen en jongeren met
psychische problemen helpt. Er was ook dit jaar weer een talrijke opkomst om te slurpen
van de jenever en te smullen van de hamburgers! Daarnaast was het natuurlijk ook heel
erg gezellig om nog eens samen weg te dromen aan het kampvuur. We zijn dan ook heel
blij om te kunnen meedelen dan we om en bij de 900 euro konden verzamelen voor Don't
hide inside! We kunnen wel stellen dat het Warmste Kampvuur een topper van formaat
was en dat dankzij alle aanwezigen. Heel erg bedankt en tot volgend jaar!
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Oudjaar
Voorbije activiteiten

Zoals elk jaar was de leiding op oudjaar weer vroeg van de partij. Om 6u ‘s morgens
begonnen de eerste leiders en leidsters aan het deeg voor de pannenkoeken zodat dit
zo vers mogelijk zou zijn en om 7u kon de leiding dan beginnen bakken aan de
overheerlijke pannenkoeken. Aangezien onze pannenkoeken elk jaar populairder
worden was er weer extra deeg en extra
chocomelk voorzien. Maar zoals gewoonlijk
was dit geen probleem want alle
pannenkoeken waren weer zeer snel op.
Hopelijk heeft het gesmaakt en zien we
jullie volgend jaar allemaal terug!
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Vredeseilanden
Voorbije activiteiten

Elk jaar steunt Chiro Vorselaar vredeseilanden. Zij zetten elk jaar een actie op
waarvoor wij geld inzamelen. Tijdens het weekend van 11-13 januari hebben wij mee
gadgets verkocht op zaterdag, en smoutenbollen en appelbeignets verkocht op zondag,
om mee te werken aan een andere wereld. Een wereld waarin we beseffen wat
het belang is van goede, eerlijke voeding. Een wereld waarin we de rol van boeren ook
terug erkennen en samen werken aan goede, eerlijke alternatieven.

Eten roert de planeet!
Dit is de actie van 2019
Wat en hoe we eten heeft invloed op onze planeet en bepaalt onze toekomst. De
impact van ons voedselsysteem op gezondheid, klimaat, economie en maatschappij
is gigantisch. Boeren die niet meer van hun stiel kunnen leven, voedselschaarste
en prijsschommelingen, ontbossing en waterschaarste. Het heeft allemaal te
maken met de manier waarop wij ons voeden. Kan het anders? Ja! Een betere
wereld begint bij ons eten.
Meer info op www.chiro-vorselaar.be of www.rikolto.be
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Mosselfeest
Komende activiteiten

Beste ouders, familie, vrienden en sympathisanten
Dit jaar organiseren wij voor de negende keer een mosselfeest! En dit alles doen we ten
voordele van ons kamp. Met de opbrengst betalen we onder andere huur, kampplaats, tenten om in te
slapen, aankoop spelmateriaal, enz. Hopelijk komen jullie ons allemaal steunen op dit festijn en kunnen
we jullie vermaken met onze lekkere mosselen. Vanar dit jaar zal er ook overheerlijk stoofvlees op het
menu staan. Ook voor onze kleinste vrienden zijn er curryworsten of kaaskroketten met friet.
Datum: zaterdag 23 februari 2019 van 16 - 20 uur
Plaats: Cardijnlaan 8 @ Jeugdcentrum
Iedereen is van harte welkom!
Om dit mosselfeest voor iedereen zo aangenaam en vlot mogelijk te laten verlopen is het
noodzakelijk om vooraf in te schrijven en dit voor zondag 17 februari 2018. Betaling gebeurt
ter plekke. Er zal per reservering slechts één rekening gemaakt worden!
Inschrijven kan via:
- www.chiro-vorselaar.be/mosselfeest/
- via het nummer : 0473/88.59.01
- onderstaand strookje binnen te brengen op volgend adres:
Fazantenlaan 68, 2290 Vorselaar
- het strookje op zondag tijdens de chiro (13u30-18u) af te geven aan de leiding

Ik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (naam) zou graag een tafeltje reserveren voor . . . . . personen
(aantal personen) op het mosselfeest van zaterdag 23 februari.
Wij willen reserveren om . . . . . . . . . . . . . uur en zullen om het gekozen uur aan het jeugdcentrum
zijn. (uur naar keuze tussen 16u-20u), telefoonnummer:.. . . . . . . . . . . . . . . .
Mosselen met friet
aantal: . . . . . . . . . . x € 18
= ......... €
Mosselen met brood
aantal: . . . . . . . . . . x € 18
= ......... €
Stoofvlees met friet
aantal: . . . . . . . . . . x € 14
= ......... €
Curryworst met friet
aantal: . . . . . . . . . . x € 8
= ......... €
Kaaskroket met friet
aantal: . . . . . . . . . . x € 8
= ......... €
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Buitenlands kamp
Komende activiteiten

Het buitenlands kamp komt dichter en dichter. De voorbereiding voor het kamp zijn
volop bezig en de leiding kijkt er al super hard naar uit. Heb je nog vragen? Neem
dan zeker een kijkje op
www.chiro-vorselaar.be/kamp/buitenlands-kamp-2019-jeka/

Tekenencefalitis
Wij hebben vernomen dat er in de regio, Tsjechische Karst (: Praag, Zbraslav,
Dobrichovice) waar ons buitenlands kamp zal doorgaan, een verhoogd risico is op
tekenbeten met kans op hersenvliesontsteking. Wij vinden het belangrijk om jullie
hier zo goed mogelijk over te informeren.
Gelukkig kan men zich laten vaccineren om beschermd te zijn tegen tekenencefalitis,
met het vacin FSME-IMMUNTM. Hiervoor zijn er wel drie inentingen nodig. Tussen
deze injecties is er een bepaalde tijd nodig, in totaal is dit zes maanden. Het is dus
belangrijk dat de kinderen zo snel mogelijk beginnen aan de vaccinatie, anders zullen
ze niet optimaal beschermd zijn tegen dit virus.
Deze inentingen kosten ongeveer 3 x € 44, hiervan wordt er een deel terugbetaald
door je ziekenfonds.
Natuurlijk blijft het uw keuze om al dan niet te vaccineren. Toch willen we het
belang van deze inenting benadrukken. Omdat de gezondheid van onze leden een
hoofdprioriteit is voor ons, hebben we beslist om een bijkomende tegemoetkoming
te voorzien, voor wie zich laat inenten. Dit is € 20 per lid. Een formulier voor deze
extra terugbetaling evenals de regels om dit bekomen kan je vinden op onze website
Voor verdere info verwijzen wij u graag door naar onze website:
www.chiro-vorselaar.be/kamp/buitenlands-kamp-2019-jeka/tekenencefalitis/
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tekening gemaakt door Marie Verstaen

19

chiro.be/jaarthema

Wist je dat...
Chiro Vorselaar dit jaar 900 euro heeft ingezameld voor
Don’t Hide Inside?
er dit jaar meer dan 200 leden zijn ingeschreven bij Chiro
Vorselaar?
er meer dan 500 pannenkoeken zijn gebakken met oudjaar?
het op 23 februari voor de 9de keer mosselfeest is?
je jezelf zo snel mogelijk moet inschrijven voor het
mosselfeest? VOL=VOL
de leiding van 8-10 maart op weekend gaat om het kamp
voor te bereiden?
de leiding van 12-14 april op ontspanningsweekend gaat?
het daardoor op zondag 10 maart en 14 april geen Chiro is?
de nieuwe Chiro Vorselaar truien eindelijk te koop zijn? Deze
kosten €15 voor een kindermaat en €20 voor een
volwassenmaat!
er weer zeer veel tijd is gekropen in het ontwerpen van dit
Chiroweetje?
we van 30 april op 1 mei weer naar Scherpenheuvel
wandelen?
je dan ook te voet mee kan wandelen?
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alle foto’s van Christus koning, Sinterklaas en alle
andere activiteiten terug te vinden zijn op onze
website www.chiro-vorselaar.be?

