‘t 3-maandelijkse Chirokrantje van Chiro Gruitrode – jaargang 12 – nummer 4
April, mei, juni en juli
Liefste leden, beste ouders
Het is al (bijna) april en ook de
paasvakantie zit er weer aan te
komen. Dit betekent helaas ook dat
het Chirojaar op z’n einde aan het
lopen is… Maar niet getreurd! Er
staan jullie nog een hoop spetterende
activiteiten te wachten. Zo zullen we
nog met z’n allen naar de oudsberg
trekken en genieten van een
fantastische slotactiviteit. En niet te
vergeten natuurlijk: het Chirokamp! Dit
jaar zullen we ons naar Heist-op-denBerg begeven om daar de boel eens
goed op stelten te zetten. Meer info en
een sneak peak vinden jullie verderop
in deze ChiroTijd.
Maar ook de afgelopen paar maanden
hebben we niet stilgezeten. Zo
hebben we uitgebreid carnaval
gevierd op de Chiro; de prachtige
kostuums waren niet over het hoofd te

zien. Na een groot spel te spelen waarin
iedereen hun uiterste best had gedaan,
mocht elke groep één leiding uitkiezen
om zo mooi mogelijk te versieren met
verkleedkleren en make-up. Aan de
hand van een modeshow werd beslist
welke leiding er het best uitzag. Na lang
denken maakte de jury de moeilijke
beslissing dat de Speelclubs hun leiding
toch wel het mooist versierd hadden.
Hopelijk hebben jullie evenveel als wij
genoten van de afgelopen maanden en
hebben jullie evenveel zin om ook het
einde van het Chirojaar met een knal af
te sluiten.
We hopen jullie terug te zien op onze
laatste activiteiten en natuurlijk ook op
Chirokamp!
Groetjes
De leiding

VERSLAG CARNAVAL
Dit jaar hielden we ons aan de traditie van carnaval. Op zondag 10 maart was leider Daan niet
alleen jarig, we mochten om die verjaardag te
vieren ook nog onze mooiste verkleedkleren
aandoen. Naar goede gewoonte was er dit jaar
weer een groot spel waaraan iedere groep
mocht meedoen. Het doel van het spel was om
zo veel mogelijk geld te verdienen aan de hand
van verschillende spelletjes die de leden tot een
goed einde moesten brengen. Met dat geld
mochten de leden uiteindelijk hun leiding naar
keuze versieren. Leider Stijn was het mooist versierd door de Speelclubs. Alle kleurrijke outfits
samen zorgden weer voor een mooie groepsfoto om een zeer geslaagd
carnavalsfeestje af te sluiten.
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SFEERFOTO’S
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En alvast een leuke foto van vorig kamp om in de sfeer te komen:
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SPEELTIJD!
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HOROSCOOP
Steenbok
22 december – 19 januari
Het is de laatste tijd wat fris geweest, maar laat je niet vangen door het
plotse warmere weer. Hou zeker je jas aan, voor je het weet heb je een
straffe verkoudheid.
Tip: Koop zakdoeken en kippensoep.

Waterman
20 januari – 18 februari
De nieuwe boompjes beginnen langzaam te kiemen. Pas op dat je er
niet op gaat staan, het zou nog wel eens een appelboom kunnen zijn
waar je binnen dit en vijf jaar heerlijke vruchten van kunt plukken.
Tip: Doe zachte sokken aan.

Vissen
19 februari – 20 maart
Ga eens kreeftvissen. Het schijnt een lucratieve job en je kan het geld
zeker gebruiken voor de zomer die eraan komt.
Tip: Doe waterdichte kledij aan.

Ram
21 maart – 19 april
Je bent de laatste tijd vaak moe. Probeer vroeger je bed in te gaan zodat
je overdag beter gezind bent. Als je op een vroeger tijdstip niet goed de
slaap kan vatten, probeer dan schaapjes te tellen.
Tip: Pas op voor wolven.
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Stier
20 april – 20 mei
Je verheugt je al heel hard op het bivak van dit jaar. Jammer genoeg zijn
het nog een paar maanden school. Probeer dus nog even alles op alles
te zetten om het jaar goed af te ronden.
Tip: Ga met de fiets naar school.

Tweelingen
21 mei – 20 juni
Binnenkort is het zomervakantie, dat wil zeggen dat de zon weer feller
begint te schijnen. Doe zeker een pet op en smeer je goed in met zonnebrandcrème als je in de zon loopt.
Tip: Zonnekleppen zijn terug helemaal in.

Kreeft
21 juni – 22 juli
Je gaat een paar keuzes moeten maken. Gooi om te beslissen een munt
in de lucht. Indien de munt op de verkeerde zijde landt, kan je hem altijd
nog omdraaien.
Tip: Wissel een biljet van vijf euro voor enkele munten.

Leeuw
23 juli – 22 augustus
Met vrienden spelen is altijd een goed idee, behalve als die vrienden in
het midden van de straat willen spelen. Spelen in het midden van de
straat is levensgevaarlijk.
Tip: Speel op een pleintje of in het bos, maar zeker niet op een drukke
weg.
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Maagd
23 augustus – 22 september
Ookal heb je niet graag groentjes, je gaat ze deze periode extra nodig
hebben. Zeker als je meer buiten gaat bij het mooiere weer, je moet je
vitaminen binnenkrijgen.
Tip: Eet eens soep.

Weegschaal
23 september – 22 oktober
Dit kamp gaat een kamp worden om nooit meer te vergeten. Indien je
het toch zou vergeten, dan zou dat enorm jammer zijn. Probeer zelf te
zorgen voor leuke herinneringen.
Tip: Omega 3 is een stof in vis die het brein sterker maakt.

Schorpioen
23 oktober – 21 november
Indien je in deze periode na zonsondergang nog gaat fietsen, doe dan
zeker je fietslicht aan. Na zonsondergang is het doorgaans redelijk donker en je zou wel eens lelijk ten val kunnen komen.
Tip: Koop batterijen of een helm.

Boogschutter
22 november – 21 december
Zorg dat je de deur stevig dicht doet achter jezelf als je een kamer verlaat. Indien het buiten kouder is, hou je zo de warmte binnen en indien
het warm is, hou je zo de warmte buiten. Dit is deze periode voor jou van
groot belang aangezien het binnen waarschijnlijk ooit warmer of kouder
gaat zijn dan het buiten is.
Tip: Leg een tochthond voor de deur.
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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
Heist-op-den-Berg.
Adres:

Blokstraat 7
2220 Heist-op-den-Berg

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 donderdag 11 juli met de fiets. Zij verzamelen om 9u op
de Chiro.
Keti’s
vertrekken op vrijdag 12 juli met de fiets. Zij verzamelen om 10u op de
Chiro.
Tito’s
vertrekken op zaterdag 13 juli met de fiets. Zij verzamelen om 9u30 op
de Chiro.
Rakwi’s, Speelclubs en Ribbels
verwachten we op zaterdag 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 zaterdag 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 (geen (lucht)matras/vouwbed met matras wegens plaatsgebrek)
✓ 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.

16

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, ook de jongere leden die binnen slapen.
We dringen er op aan dat de leden een veldbedje meenemen en geen
(lucht)matrassen omdat deze te veel plaats innemen in de kamers en de
tenten
• Denk er aan om alles goed te tekenen: voorzie handdoeken,
washandjes en dergelijke meer van een zichtbare naam!!!
• 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 woensdag 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 1-3 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, zullen we binnenkort
toch nog langskomen om al eens te horen wie er mee wil en om al jullie
vragen te beantwoorden!
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KALENDER
April:
Mei:
Juni:
Juli:
-
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Zondag 7 april: Chiro!
Zondag 14 april: Chiro! (Tito-Keti-weekend Gewest)
Zondag 21 april: geen Chiro (Pasen)
Zondag 28 april: Chiro!
Zaterdag 4 mei: Chirofuif!
Zondag 5 mei: geen Chiro
Zondag 12 mei: Chiro! (Titoweekend)
Zondag 19 mei: Oudbergtocht! (om 9u30 met lunchpakket en drinken aan de Chiro)
Zondag 26 mei: Chiro!
Zondag 2 juni: geen Chiro (examens leiding)
Zondag 9 juni: geen Chiro (examens leiding)
Zondag 16 juni: geen Chiro (examens leiding)
Zondag 23 juni: geen Chiro (examens leiding)
Zondag 30 juni: Slotactiviteit!
Zaterdag 13 t.e.m. zaterdag 20 juli: Chirokamp!

