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De hoofdleiding schrijft
Liefste ouder(s), voogd, Chiro-enthousiasteling

Wat een jaar! Hopelijk kunnen we het komende jaar weer gezellig samen komen tijdens Christus
Koning of samen dansen op de kinderfuif / Beach Party / Retro TD. Daarvoor zullen we helaas nog
even in ons kot moeten blijven…
We zijn enorm dankbaar dat ons Chirokamp op een coronaveilige manier kon verlopen, dat de
jongsten nog naar de Chiro konden komen en dat we niet zoals tijdens de eerste lockdown helemaal
geen Chiro meer mochten geven! Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de fantastische
leidingsploeg die er elke zondag weer voor gaat!
2021 zal helemaal anders zijn dan 2020. Het is een jaar om naar uit te kijken, om over te dromen! Het
is een jaar met nieuwe kansen, die we zullen grijpen! Zo kijken we nu al uit naar ons chirokamp in
juli. Veel kunnen we hier nog niet over verklappen, maar dat het onvergetelijk zal worden kunnen we
wel al meedelen!
Als hoofdleiding zijn wij ervoor om een vlot contact te laten verlopen tussen iedereen en waar nodig
zaken in goede banen te leiden. Bij vragen/ opmerkingen/ ideeën/… mag u steeds leiding of
hoofdleiding aanspreken, contacteren. De gegevens van de volledige leidingsploeg zijn ook terug te
vinden op onze website www.chirowestrode.be.

Geniet van deze zwiebel vol informatie en stel gerust
vragen.

Groetjes
Ayla Buggenhout (Payla)
0475 67 93 41
aylabuggenhout@hotmail.com

Silke Vercauteren
0475 66 66 60
silke.verc@gmail.com

Kalender 2021 - 2de Semester
3 januari 2021

Chiro tenzij anders vermeld

10 januari 2021

Chiro tenzij anders vermeld (examenperiode leiding)

17 januari 2021

Chiro tenzij anders vermeld (examenperiode leiding)

24 januari 2021

Chiro tenzij anders vermeld (examenperiode leiding)

31 januari 2021

Chiro tenzij anders vermeld (examenperiode leiding)

7 februari 2021

Chiro

14 februari 2021

Chiro

21 februari 2021

Chiro

28 februari 2021

Chiro

7 maart 2021

Chiro

14 maart 2021

Chiro

21 maart 2021

Geen Chiro

28 maart 2021

Chiro

4 april 2021

Chiro tenzij anders vermeld

11 april 2021

Chiro

18 april 2021

Geen Chiro: opzetten Beach Party 2021

25 april 2021

Geen Chiro: Beach Party 2021

2 mei 2021

Chiro

9 mei 2021

Chiro

16 mei 2021

Chiro

23 mei 2021

Chiro

30 mei 2021

Chiro

6 juni 2021

Chiro tenzij anders vermeld (examenperiode leiding)

13 juni 2021

Chiro tenzij anders vermeld (examenperiode leiding)

20 juni 2021

Chiro tenzij anders vermeld (examenperiode leiding)

27 juni 2021

Chiro tenzij anders vermeld (examenperiode leiding)

4 juli 2021

Geen Chiro

18 – 28 juli 2021

Chirokamp

→ Omwille van de Coronamaatregelen krijgt +12 nog zeker tot midden januari online
Chiro.
→ De volledige kalender kan je terugvinden op onze website en facebookpagina!

Chiro-uniform
Het uniform bestaat uit:
•
•
•

T-shirt van Chiro Westrode: €15 bij de leiding te verkrijgen (Bestelling via onze
website)
Short/rok: €33 tot €36 in de Banier te verkrijgen
Trui van Chiro Westrode: €25 bij de leiding te verkrijgen (Bestelling via onze website)

Voor wie wil (niet verplicht) : hemd (in de Banier te verkrijgen) Trui of T-shirt van Chiro
Nationaal mag natuurlijk ook gedragen worden, ook in de Banier te verkrijgen.

VERGEET JE NAAM NIET IN JE CHIROKLEREN TE PLAATSEN AUB!

Tweedehandskledij
Heb je thuis een oude t-shirt, pull of broek/rok liggen mag je die altijd naar de chiro brengen.
Wij verkopen deze kledij dan tweedehands aan leden die daar geïnteresseerd in zijn. Moest
je interesse hebben, spreek de leiding ervoor aan en dan kijken we of we nog iets hebben
liggen in jouw maat.
Check de site van de banier voor de winkels: www.debanier.be
Achteraan in het boekje vindt u ook alle adressen van de Banierwinkels in de buurt.

Praktisch
We zijn dit jaar naar een systeem gegaan waarbij er per semester €15 betaald wordt voor elk
lid om voor dat semester frisdrank en wafels te betalen. Voor het eerste semester zit dit in
het inschrijvingsgeld.

Leid(st)er ik heb mij pijn gedaan!
Het is een zinnetje dat wij als chiroleiding regelmatig te horen krijgen. Meestal zijn deze
‘ongevallen’ zonder erge gevolgen, maar wat als er naar de dokter gegaan moet
worden? Hoe zit het dan juist met de verzekering en dergelijke? Bij deze proberen wij
u graag een antwoord te geven op al uw vragen en zo al heel wat misverstanden te
vermijden voor in de toekomst.
Wanneer we spreken over een ongeval hebben we het over een plotse gebeurtenis
waarbij je lichamelijk gekwetst wordt, gebroken arm of been, brand-of snijwonden,
gevolgen van voedselvergiftiging, insectenbeten (bijvoorbeeld van een teek of
bij),…ed. De chiroverzekering geldt niet voor o.a. ziekten of een ongeval tengevolge
van overmatig alcoholgebruik, springstofgebruik. Ook niet als je bijvoorbeeld je lenzen
verliest.
Belangrijk om te weten is het feit dat, medische kosten die niet door de
ziekteverzekering worden terugbetaald, door de chiroverzekering gedekt worden. De
chiroverzekering geldt trouwens ook op de kortste weg van en naar de chirolokalen. In
principe is de verzorging van een chiro-ongeval dus – (on)gelukkig- ‘volledig gratis’. ‘In
principe’ zeggen we er wel bij. Er moet immers op een correcte manier gehandeld
worden en dat is als volgt:
Wanneer u met uw kind naar de dokter gaat en het ongeval is wel degelijk het gevolg
van een chiro-activiteit, dan moet de dokter een ongevalsaangifte invullen. Van dit
formulier hebben we een voorbeeld geplaatst in dit boekje. U kan dit steeds gebruiken
in geval van een ongeval, maar u kan dit document ook vragen aan iemand van de
leiding of terugvinden op de site www.chiro.be onder het topic ‘verzekeringen’.
De ongevalsaangifte bestaat uit twee delen. De rechterhelft moet worden ingevuld
door de behandelende arts, de linkerhelft door ouders & leiding.
Het ingevulde exemplaar bezorgt u vervolgens samen met een kopie van het
doktersvoorschrift zo snel mogelijk terug aan de hoofdleid(st)er. Deze zal alles verder
aanvullen, ondertekenen en opsturen naar het Interdiocesaan Centrum in Hasselt.

Wat te doen bij ziekte?
Ziekte vóór de activiteit
Wie ziek is of ziektesymptomen had in de drie dagen voor de activiteit mag niet
deelnemen. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree,
verlies van geur en smaak, vermoeidheid, spierpijn en moeilijk ademen.
• Dat geldt zowel voor leden als voor leiding, VB's, ondersteuning, enz.
Ziekte tijdens een activiteit
Vertoont een lid of leid(st)er symptomen tijdens de activiteit? Zonder deze dan af
en laat hem of haar indien mogelijk ophalen, naar huis gaan of thuisbrengen.
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders/de persoon zelf om:
• de dokter te contacteren bij coronasymptomen en een test te laten
afnemen.
• naar nauwe contacten te communiceren dat hij/zij een test liet afnemen.
Wat bij een besmetting?
Test iemand positief? Dan is het de verantwoordelijkheid van deze persoon/de
ouders ervan om:
• De voorgeschreven quarantaine van de dokter te volgen (en dus niet naar
de Chiro te komen).
• Na te vragen bij een dokter welke contacten de afgelopen dagen een
mogelijks risico waren en dus ook getest moeten worden.
• De personen op de hoogte te stellen waarmee hij/zij in nauw contact kwam.
Kwam je in contact met iemand die besmet bleek? Er wordt onderscheid gemaakt
tussen hoog risico contact en laag risico contact.
• Bel de dokter, hij/zij zal oordelen of een test of quarantaine nodig is.
• In afwachting van het resultaat van de test, ga je in quarantaine en kom je
dus ook niet naar de Chiro.
Het is dus niet aan de leidingsploeg om personen te contacteren, te oordelen of
iemand een test moet ondergaan of in quarantaine moet. Bel hiervoor steeds naar
een dokter.

Wuttels
Allerliefste wuttels,

We hebben er al een bewogen chirojaar op zitten. We reisden de wereld rond, deden een
bosspel en hielden zelfs een gezellige filmnamiddag (met dank aan de gastvrijheid en de
lekkere pannenkoeken van de familie Vercauteren).
Wij staan al te popelen voor de rest van het jaar. Ons programma is weer goed gevuld…
Waarmee? Dat is nog een verassing natuurlijk! We durven zelfs al voorzichtig te dromen van
ons chirokamp deze zomer!
Maar voor nu wensen wij jullie en jullie families een vrolijk kerstfeest en een gelukkig en
natuurlijk gezond 2021 !

Veel liefs het Wuttelteam xxx
Wakkes, Silke, Kobe , Phil, Emily en Mich

Ps: Kleuren jullie deze prent alvast in voor onder de kerstboom?

Speelclub
Hey lieve schatten,
Het is gewoon al kerstvakantie, hoe zot is dat!
Dit betekent dat er al meer dan 10 zondagen voorbij zijn.
We hebben al vanalles gedaan zoals een film gekeken,
een vuile dag, legeropleiding, cluedo, vuurtje met marshmallows,
wisselen van geslacht en nog zoveel meer. Natuurlijk staat er jullie
nog veel te wachten dit jaar en uiteindelijk een mega super
fantastisch gaaf kamp.
Wij wensen jullie een super leuke kerstvakantie en een gelukkig
nieuwjaar
xxx-jes
Julie, Matthias, Nils, Phoebe en Jana

Rakwi’s
Allerliefste Rakwi’s
Hieronder een paar foto’s van de leuke chiro-zondagen die we al achter de rug hebben. We hebben
in het bos gespeeld, film gekeken, koekjes gebakken, ‘ge-escaped’ uit het lokaal, zelfgemaakte
frietjes gegeten, op EHBO-tocht gegaan en vele andere leuke dingen.
Volgend jaar zit vol verrassingen, die wij nog even voor ons gaan houden ;) Dus zet jullie maar
schrap, want het belooft nog een zeer leuk chirojaar te worden!
Voor nu, wensen wij jou en jouw familie heel gezellige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Groetjes, de leiding xxx
PS: Een nieuw jaar betekent ook dat je al kan gaan aftellen naar chirokamp ;)

Tito’s
Liefste tito’s,
Wat een jaar! Gelukkig konden we al enkele superleuke activiteiten in
real life doen. Denk maar aan soep maken, pannenkoeken maken,
baseball in het bos, golven naar de Chiro, de dropping
…
Ook online konden we ons wel elke week samen amuseren!
Hopelijk kunnen we elkaar volgend jaar maar zien en ons dan ook te
pletter amuseren. Er staan al enkele leuke dingen op het programma,
maar daarover kunnen we momenteel niets verklappen!
We kijken er al enorm hard naar uit om jullie terug te zien! Als we nog
even in ons kot blijven, zal dat zeker gebeuren!
Van jullie liefste leiding,
Kalle, Amber, Ghislain & Ayla

Keti’s
Liefste keti’s
We zijn nu halverwege van dit speciale jaar. Het is niet helemaal gegaan
zoals verwacht met al de regels die we moesten volgen, maar we
hebben er toch een fijn eerste half jaar van gemaakt.
Met het ontwerp van de pullen, het verven van onze lokalen toen we nog
mochten bijeenkomen tot de pictionary (scribble.io) en Among Us die
digitaal zijn verlopen. Met als laatste de zoektocht naar de pullen en de
Sint.
Nu kijken wij al uit naar het nieuwe jaar op de Chiro als het kan en mag,
voor het spelen en chillen binnen of buiten ons lokaal.
En heel misschien als de Chirogoden het ons gunnen kunnen we
misschien een leefweek houden in dit komende jaar.
Van jullie kapoenen
De Leiding
Pierre, Britt, Laure en
Jurgen

