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Corona quarantaine editie
Liefste leden, beste ouders!
We zijn alweer halfweg april en
ondertussen hebben we al meer dan
1 maand geen chiro meer gehad. Dit is
uiteraard een gevolg van de genomen
maatregelen rond het coronavirus.
Helaas zullen de maatregelen de
komende weken nog steeds van
toepassing zijn en daarom zullen
enkele activiteiten niet door kunnen
gaan. Maar wij als leiding geven niet
op. Zoals jullie
de afgelopen weken hebben kunnen
merken hebben we regelmatig
spelletjes en andere opdrachten op
onze facebook en instagram geplaatst
om jullie zo toch een beetje een chiro
gevoel te geven.

Daarom dat ook deze speciale
quarantaine editie van het chirokrantje
extra veel spelletjes bevat! Natuurlijk
komt ook ons jaarlijkse chirokamp er
weer aan. Helaas kunnen wij jullie niet
verzekeren dat we deze zomer naar
Olmen kunnen vertrekken. Maar
ondanks alle tegenslagen vonden wij
het een super chirojaar dat we hopelijk
nog kunnen afsluiten met een
schitterend

chirokamp.

VERSLAG CARNAVAL
Op 23 februari trokken we allemaal nog eens onze
favoriete verkleedkleren aan voor ons jaarlijkse
carnavalsfeest. Naar goede gewoonte werd er ook dit
jaar een groot spel gespeeld waarbij iedere groep zijn
rol speelde. Zo werd er een verkiezing georganiseerd
waarbij de kleinste voor de versiering zorgden. De
speelclubs prachtige uitnodigingen en de Rakwi’s en
Tito’s zorgden voor de opbouw van het decor. Uiteraard
was dit niet allemaal gratis, daarom moesten alle
groepen eerst geld verdienen door verschillende
spelletjes tot een goed einde te brengen. Nadat alle
spellen voltooid waren kon de verkiezing beginnen.
Enkele Keti’s en Aspi’s lieten zichzelf van hun beste
kant zien maar uiteindelijk trokken Aspi’s Bert en Leen
aan het langste eind. Zij werden gekroond tot prins en
prinses carnaval. Kortom, opnieuw een geslaagde
editie!
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SPEELTIJD!
In deze tijd missen we natuurlijk de chiro super hard. Daarom verheugen we
ons allemaal samen op het geweldige kamp. Maar wat is nu het allerleukste
aan het kamp? Hier enkele moeilijke dilemma's!

Binnen slapen / In een tent slapen
Ruwe spelen / Hoe vettiger hoe prettiger
Water / Grenadine
Spel met je eigen groep / Avondspel met heel de chiro
Dagtocht / Woudloperskeuken
Spaghetti / Macaroni
Vrij spelen / Platte rust
Stadsspel / Casinoavond
Waterspelletjes / Ravotten in de bos
???????????
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Super duper corona bingo!!!
Hoeveel toffe dingen heb jij al gedaan in deze Corona tijden? Omcirkel
zo veel mogelijk dingen en misschien vind je wel iets leuks om tegen de
verveling te doen.

Ik heb al een kaartje
ontvangen.

Ik heb al een puzzel
gemaakt van meer
dan 1000 stukjes.

Ik heb al iets lekkers
gebakken.

Ik heb al met mijn
grootouders gebeld.

Ik heb al een kaartje
naar iemand anders
geschreven.

Ik heb al veel
gefantaseerd over
het toffe chirokamp
dat er zit aan te
komen.

Ik heb al een wit
laken buiten
gehangen.

Ik heb mijn
huisdier(en) al goed
verwend.

Ik heb al meegedaan
met de toffe
activiteiten die de
leiding online heeft
gezet.
Ik heb al een
gezelschapsspelletje
met mijn familie
gespeeld.
Ik heb al moeten
werken voor school.

Ik heb veel te lang
geslapen.
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Raadseltje
Het heeft een been, maar het kan niet lopen. Het heeft twee vleugels,
maar het kan niet vliegen. Het draagt een bril, maar het kan niet zien.
Het heeft haar, maar het kan niet gekamd worden?
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HOROSCOOP
Steenbok
22 december – 19 januari
De Steenbok wordt zeer vrolijk van dit mooie weer, maar algauw komt
er tegenslag op zijn/ haar pad. Kom op, gewoon doorzetten en dat komt
alles terug goed!

Waterman
20 januari – 18 februari
Je bent een super sociaal persoon en mist je vrienden elke dag. Wees
niet getreurd bel een keer met hen of laat hen op een andere creatieve
manier weten dat je aan ze denkt.

Vissen
19 februari – 20 maart
Jij verveelt je geen moment. Je ziet alles wat op je pad komt als een
uitdaging. Dit is super positief, maar denk eraan om soms ook eens een
beetje te rusten.

Ram
21 maart – 19 april
Oei, oei, er komt en drukke periode voor je aan en je ziet door de bomen
het bos niet meer. Een tip: Plan! zo kan je optimaal genieten van de vrije
momenten.

Stier
20 april – 20 mei
Al snel begint het mooi weer te worden. Blijf niet langer binnen en trek er
eens op uit. Breng met je gezin een bezoek aan het bos of speel buiten
creatieve spelletjes.

Tweelingen
21 mei – 20 juni
Heb je veel stress de laatste tijd? Gooi het van je af en doe maar rustig.
Een keer super zot dansen op je lievelingsnummer kan al heel veel
deugd doen.
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Kreeft

21 juni – 22 juli
Wow kreeft, je straalt helemaal! Je ziet er helemaal gelukkig uit dit komt
vast door dat mooie bruine kleurtje en die brede glimlach. Doe zo
verder!

Leeuw
23 juli – 22 augustus
De Leeuw gaat een rustige tijd tegemoet, je hebt niet te veel
verantwoordelijkheden en dat verwachten ze ook niet van jou. Kom toch
zeker zelf eens uit je schulp en neem een keer het initiatief.

Maagd
23 augustus – 22 september
De laatste tijd zit het voor jou allemaal niet zo mee, maar laat de moed
zeker niet zakken. Morgen is een weer een nieuwe dag en vergeet dan
zeker niet te genieten. Pluk de dag!

Weegschaal
23 september – 22 oktober
Je bent in topvorm deze periode. Je voelt je lekker in je vel en straalt
helemaal. Hou dit zeker vol en vergeet niet genoeg te bewegen.

Schorpioen
23 oktober – 21 november
Het is een goede maand voor jou, in de sterren staat geschreven dat je
eindelijk die veelbelovende stap gaat zetten. Wat dat ook mag
betekenen, zeker doen.

Boogschutter
22 november – 21 december
Deze periode zit vol met nieuwe vriendschappen. sta er voor open! Want
sommige vriendschappen zijn voor het leven.
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Coole Corona Quarantaine
Knutselswerkjes!
Maak zelf muziek!
• Knutsel je eigen instumenten en maak je eigen songs!
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Ga naar het bos en knutsel een
coole hut!
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Doe waterspelletjes!
Door het mooie weer van de afgelopen weken is het een top
idee om waterspelletjes te doen in de tuin! Oefen nu alvast
met waterballonnengevechten, zodat jullie binnenkort weer
jullie vriendjes en vriendinnetjes kunnen natmaken!
Maar er zijn nog een groot aantal andere spelletjes die jullie
kunenn spelen! Kijk maar even op de plaatjes voor meer
waterplezier!
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Nog meer leuke knutsel ideëen!
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KAMPBIJLAGE
Waar gaan we op kamp?
Dit jaar gaan we weer van 13 tot en met 20 juli op bivak, dit keer naar
Balen.
Adres:

Heivoort 42
2491 Balen

Brieven van je ouders, vriendjes en vriendinnetjes mag je altijd naar dit
adres laten sturen! Help hen er wel aan denken dat ze er ‘ter attentie
van’ gevolgd door jouw naam bij schrijven.

CONTACTPERSOON
Hoofleider: Emiel Van Baelen – 0479 50 37 66
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Wie en wanneer?
Aspi’s
Vertrekken op zaterdag 11 juli met de leiding mee met de auto.
Keti’s
Vertrekken op zondag 12 juli met de fiets. Zij verzamelen om 10u op de
Chiro.
Tito’s
Vertrekken op maandag 13 juli met de fiets. Zij verzamelen om 10u op
de Chiro.
Rakwi’s, Speelclubs en Ribbels
Verwachten we op maandag 13 juli aan de kampplaats tussen 14u (niet
vroeger!) en 15u. Rond 15u hopen we dat iedereen geïnstalleerd is, dat
we de mama’s, papa’s, zusjes en broertjes hebben uitgezwaaid en zo
aan een onvergetelijk bivak kunnen beginnen!
Iedereen
Sluit het kamp af op maandag 20 juli om 13u. Er wordt dan drank en
hotdog voorzien. Ook wordt er de kampdans gedanst en een
kampjournaal gehouden.
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Hoe ziet een kampdag eruit?
07u30 De leiding rekt zich uit, wrijft zijn/haar pipsen uit de ogen en staat
op om het ontbijt klaar te maken.
08u00 De leiding roept iedereen op en zorgt ervoor dat iedereen zich
goed wast.
08u30 Samenkomst aan de vlag
08u45 Iedereen zit fris en gekamd aan de tafel voor het lekkere ontbijt.
09u15 De diensten worden met veel enthousiasme uitgevoerd.
10u00 De voormiddagactiviteit met je groep kan beginnen.
12u00 Weer uitgehongerd aan tafel voor een stevig middagmaal.
13u00 Platte rust. De leiding zou graag wat willen platliggen, maar heeft
geen tijd. De kleinsten moeten liggen maar willen niet. De groten
houden zich netjes aan de afspraken. Er is dus zeker en vast tijd om een
briefje te schrijven of enkele strips te lezen…
14u00 Uitgerust begint iedere afdeling aan zijn namiddagactiviteit.
16u00 In de wei, onder de brug of op de kampplaats eten we ons lekker
vieruurtje op, dat we deze middag uit de keuken hebben meegepikt.
18u00 Uitgemergeld beginnen we aan het avondeten.
19u30 Met de hele groep beginnen we aan de avondactiviteit. Meestal
is dit een wervelende show of een te gek spel! Maar eerst sluiten we de
dag af met het vlaggenlied, waarna de ribbels zich mogen klaarmaken
om te gaan slapen..
21u00 De speelclubs gaan zich wassen en kruipen dan in hun slaapzak
om helemaal weg te dommelen tijdens het verhaaltje dat de leiding
voorleest. De groten mogen nog even opblijven en dan gaan ze ook
dromen over wat er morgen gaat gebeuren. Morgen nog zo’n te gekke
dag!!!
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Wat moet er in je koffer?
Kledij (wij vragen om alles zeer goed te voorzien van naam!)
✓ Chiro-uniform, dit doe je aan bij de aankomst
✓ Voldoende T-shirts
✓ Korte en lange broeken
✓ Warme pull voor ’s avonds
✓ Regenjas
✓ 1 stel kleren dat zeer vuil of zelfs eventueel weggegooid mag
worden
✓ Stevige schoenen voor de dagtocht
✓ (Sport-)schoenen om elke dag mee te kunnen spelen
✓ Slippers/pantoffels voor binnen
✓ Voldoende ondergoed
✓ Voldoende kousen
✓ Zwemgerief
Toiletgerief
✓ Voldoende handdoeken en washandjes (duidelijk voorzien van
naam!)
✓ Zeep en shampoo
✓ Tandpasta, tandenborstel, bekertje en haarborstel
✓ Waskom
Slaapgerief
✓ Bedje is dit jaar enkel nodig voor tito’s, keti’s en aspi’s
✓ Pyjama en knuffeldier
✓ Deken en laken of slaapzak
✓ Hoofdkussen
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Eetgerief
✓ Bord
✓ Soepbord of soepkom
✓ Beker of tas
✓ Bestek (mes, vork, eetlepel en dessertlepel)
Varia
✓ Adreslijst, enveloppen, postzegels, kaartjes,… om naar het
thuisfront te schrijven (bij ribbels en speelclubs vragen we om de
adressen al op de envelop te schrijven)
✓ Stevige rugzak (geen sportzakjes met dunne schouderbandjes!)
✓ Zakgeld
➢ Voor Ribbels, Speelclubs en Rakwi’s: enkel geld voor
eventuele postzegels (€1) en -kaartjes (€0,50) is nodig
➢ Voor Tito’s, Keti’s en Aspi’s: €15 à €20 komt zeker toe
✓ Ingevulde medische fiche en identiteitskaart
✓ Zonnecrème, aftersun en muggenmelk
✓ Zaklamp
✓ Linnenzak
✓ Drinkbus
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Dit mag NIET in je koffer!
Multimedia (GSM, iPod, tablet, mp3,...)
Enkel de tito’s, keti’s en de aspi’s mogen een GSM meenemen op kamp
(maar met enkele regels). Als iemand van de ribbels, speelclubs of
rakwi’s een GSM of multimedia bijheeft, wordt deze afgenomen en
bijgehouden tot aan het einde van het kamp.
Stiften, scheerschuim,...
Stiften, scheerschuim of andere bekladdingsmiddelen worden
onmiddellijk in beslag genomen door de leiding en NIET meer
teruggegeven (ook niet aan het einde van het kamp).
Alcoholische en energiedranken
Zijn uit den boze en niet nodig om er een tof kamp van te maken.
Snoep
Ribbels, Speelclubs en Rakwi’s geven hun snoep af aan de leiding en
mogen op gepaste momenten eens uit de verzameling grabbelen.Tito’s,
Keti’s en Aspi’s mogen hun snoep zelf bijhouden.
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Belangrijk!
• Zeker niet vergeten mee te nemen: een soepbord, een plat bord,
bestek, een beker, een waskom en de medische fiche
• Een veldbedje voor ALLE leden die in tenten slapen (tito, keti, aspi). Dit
jaar zijn er bedden aanwezig binnen in het gebouw voor de jongste
leden
• Denk er aan om alles goed te tekenen:
voorzie handdoeken, washandjes en dergelijke meer van een zichtbare
naam met een permanente stift om verloren kleren te voorkomen!!!
• Probeer de fietsen (van de Tito’s en Keti’s) op het einde zelf naar huis
te nemen, door mogelijk gebrek aan plaats op de camion.

Koffers en bedjes binnenbrengen
Dit kan op vrijdag 10 juli tussen 19h00 en 20h00 aan de Chirolokalen
van Gruitrode.
Dit is vooral bedoeld voor de leden die niet met de auto gaan.
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Vlaggenlied
Wij sluiten onze dag ’s avonds altijd gezamenlijk af aan de vlag. Voordat
we iedereen goeienacht wensen, laten we de vlag dalen terwijl we het
vlaggelied zingen. Hieronder kan je al eens goed oefenen en de
stembanden trainen!

Daal nu bij het zinken
van deze dag
Daal in ons gemoed
gij trouwe vlag
Gij zijt zegen
troost en lach
Daal in d’avondzon
oooh vlag
Heer wij bergen in ons hart u vlag
zegen al’ in onze jonge wacht
Goede avond vlag en dag
Christus Koning goede nacht
Goede avond vlag en dag
Christus Koning goede nacht
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Een tipje van de sluier...
De leiding is in het weekend van 6-8 maart naar de kampplaats
getrokken om daar de eerste voorbereidingen te treffen! Om jullie toch
ook een beetje te laten proeven van jullie 7-daagse verblijf is hier een
foto van de kampplaats…

Hopelijk zien we jullie hier op 13 juli,
De Leiding
PS: Hoewel je in dit krantje de nodige informatie, weetjes en tips
terugvond om er een onvergetelijk kamp van te maken. Moeten jullie
niet aarzelen om ons via mail of telefonisch contact te bereiken. Aan de
deur komen zal moeilijk worden dit jaar, maar indien dit echt gewenst
wordt en de maatregelen het toelaten zullen dit zeker ook doen!
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KALENDER
Mei:
Juni:
Juli:
-
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Zodra de maatregelen versoepelen, zal er meer info volgen via mail
en Facebook
Zondag 7 juni: geen Chiro (examens leiding)
Zondag 14 juni: geen Chiro (examens leiding)
Zondag 21 juni: geen Chiro (examens leiding)
Zondag 28 juni: Eentuele slotactiviteit (hangt af van de
omstandigheden)
Zaterdag 13 t.e.m. zaterdag 20 juli: Chirokamp!

