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April, mei, juni en juli
Liefste leden, beste ouders!
We zijn alweer voorbij de helft
van het het chirojaar en
ondertussen kunnen we tot
onze grote vreugde weer chiro
doen voor al de groepen.
Jammer genoeg is dit wel in
bubbels van tien maar dat zal
de pret zeker niet drukken. De
leiding is zeer enthousiast om
hier creatief mee om te gaan en
ervoor te zorgen dat de
zondagen een uitlaatklep is in
deze moeilijke tijden voor zowel
hen als jullie.
Wij hopen natuurlijk allemaal mee
op terug een normale chiro
werking en dat we terug met z'n
allen kunnen samenspelen.
Als het dan toch geen zondag is

en jullie vervelen je zijn wij hier
met een leuk boekje met toffe
spelletjes, foto’s waarbij je kan
dromen over de zondagen of het
kamp dat er zit aan te komen. Je
kan hier ook meer informatie over
het kamp terugvinden
Met zijn allen hopen we dat we op
chirokamp kunnen gaan en liefst
zonder bubbels.
Wij verheugen ons er alvast op en
kunnen niet wachten tot het
begint. We hopen jullie ook en
jullie massaal op kamp te zien.
(Bepaalde info in dit boekje kan
nog veranderen omwille van de
corona maatregelen. In dit geval
zal dit gecommuniceerd worden
via Facebook of e-mail.)

VERSLAG CARNAVAL
Op 14 februari trokken we allemaal nog
eens onze favoriete verkleedkleren aan
voor ons jaarlijkse carnavalsfeest. Zoals
gewoonlijk werd er ook dit jaar een groot
spel gespeeld met iedereen. Alleen
verliep dit net een beetje anders dan
andere
jaren.
De
werkgroep
verantwoordelijk voor het spel heeft
ervoor gezorgd dat alles coronaproof kon
verlopen en er geen groepen gemengd
werden. Aan het einde van het spel kreeg
iedereen een lekkere warme chocomelk.
Deze kregen ze natuurlijk niet zomaar.
Verschillende
spelletjes
moesten
gespeeld worden om ingrediënten te
winnen. Aan motivatie zeker geen gebrek
want met
dat koude weer was een warme
chocomelk zeker welkom. Na alle
spelletjes gespeeld te hebben en af en toe
wat te ravotten in de sneeuw konden de
leden er in volle teugen van genieten. Er
was zelfs slagroom en muisjes voorzien
om het helemaal af te maken. Nog nooit
zo een lekkere Chirocarnaval gehad
mmm…

SFEERFOTO’S

SPEELTIJD!

HOROSCOOP
Steenbok
22 december – 19 januari
Je zit vol met goede ideeën in het begin van dit jaar. Je wilt je bewijzen
naar de wereld toe en laten zien hoe serieus en hard jij kan werken.
Voor jou is in deze eerste weken van 2021 'goed' niet goed genoeg.

Waterman
20 januari – 18 februari
Je hebt dit jaar behoefte aan actie. Je hebt geen zin om stil te zitten,
integendeel jij hebt nu uitdagingen nodig. Mocht je iets in je huis willen
veranderen doe dit dan direct.

Vissen
19 februari – 20 maart
Al de voornemens die je dit jaar hebt gaan lukken. Zeker de creativiteit
van de vis wordt beloond deze maanden. Hierdoor gaat jouw
zelfvertrouwen en vastberadenheid sterk groeien.

Ram
21 maart – 19 april
De eerste maanden van het jaar zijn vaak heel moeilijk maar hier laat jij
je niet door stoppen. Blijf doorzetten!!!

Stier
20 april – 20 mei
Deze maanden voorspellen dat het op het gebied van liefde en relaties
het romantische leven ook stabiel zal zijn. ... Als je al niet in een relatie
bent, dan is dit misschien jouw kans voor een nieuwe relatie.

Tweelingen
21 mei – 20 juni
Er zullen veel kleine spanningen komen de komende weken. Trek je hier
niet teveel van aan geniet van het mooie weer.

Kreeft
21 juni – 22 juli
Je zult deze maanden vol energie zitten maar, je weet niet hoe je deze
energie moet uitleven. Dans eens met je hele gezin op iedereen zijn
lievelingsliedje.

Leeuw
23 juli – 22 augustus
Deze maanden staan in het teken van genieten en sociale activiteiten,
zoals het omgaan met vrienden, sporten en uitgaan. Geniet volop van
de mensen om je heen. Zorg er natuurlijk wel voor dat je je aan de
bubbel houdt.

Maagd
23 augustus – 22 september
De maagd krijgt dit jaar ruimte voor groei en succes op vrijwel alle
vlakken. Steek vooral tijd in jezelf.

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
Deze periode is voor jou een tijd van bezinning en door de donkere
koude dagen kun je wat extra gevoelig zijn. Je zult merken dat jij je
vanuit een rechtvaardigheidsgevoel wilt inzetten voor anderen die het
minder hebben dan jij. Gelukkig komt het zonnetje wel af en toe piepen.

Boogschutter
22 november – 21 december
Deze periode zit vol met nieuwe vriendschappen. Sta er voor open!
Want vriendschappen zijn voor het leven.

Knutselen maar!
De lente is begonnen en binnenkort komt Pasen er ook aan. Hét
moment om het huis te versieren met de mooiste
paaskunstwerkjes. Steek de handen alvast uit de mouwen en laat
eens zien wat voor handige Harry jij wel niet bent!

Op zoek naar een grotere uitdaging? Probeer dan maar eens deze
originele paaseieren te maken.
Benodigdheden: waterballonnen, garen en lijm

1. Je neemt waterballonnen en je blaast ze op. Je kan zelf
kiezen hoe groot.
2. Vervolgens doe je er garen rond zoals je op de foto ziet.
Je kan alle kanten uit gaan en de gekste kleuren
gebruiken.
3. Als je stap 2 goed hebt uitgevoerd veeg je voldoende lijm
over het garen zodat het goed vast blijft zitten.
4. Nu moet je jammer genoeg wel even geduld hebben.
Maar als dat is gelukt kan je, als de lijm goed gedroogd is,
de ballon kapot prikken.
5. Als eindresultaat heb je mooie, originele paaseieren!
Veel knutselplezier!

KAMPBIJLAGE
Waar gaan we op kamp?
Dit jaar gaan we weer van 13 tot en met 20 juli op bivak, dit keer naar
Zolder
Adres:

Ringlaan 50
3550 Zolder

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

Wie en wanneer?
Aspi’s
Vertrekken op donderdag 11 juli met de fiets (juiste uur volgt nog).
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 10u 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 dinsdag 20 juli tussen 10u-11u. Omwille
van corona zullen er ook dit jaar dan geen hotdogs worden voorzien en
wordt er gevraagd om de kinderen op te halen op de parking.

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 vrolijk op.
08u30 We komen met zijn allen samen 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 voormiddag activiteit met je groep kan beginnen.
12u00 We zitten weer met veel honger 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 lekkere 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!!!

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

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
✔ Pet

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 bij heeft, 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.

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, er zijn dit jaar geen bedden
beschikbaar op de kampplaats.

Denk eraan 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 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.

Vlaggenlied
Wij sluiten onze dag ’s avonds altijd gezamenlijk af aan de vlag. Voordat
we iedereen goedenacht 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

Een tipje van de sluier...
De leiding kan door de verstrengde maatregelen jammer genoeg niet
naar de kampplaats gaan. We zullen de eerste voorbereidingen op een
andere manier moeten treffen. Om jullie toch al een beetje te laten
proeven van jullie 7-daagse verblijf is hier alvast 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!

KALENDER
April:
Mei:
Juni:
Juli:
-

Zondag 4 april: geen Chiro (Pasen)
Zondag 11 april: Chiro!
Zondag 18 april: Chiro!
Zondag 25 april: Oudsbergtocht! (om 9u30 met lunchpakket en
drinken op de Chiro)
Zondag 2 mei: Chiro!
Zondag 9 mei: Chiro!
Zondag 15 mei: Chiro!
Zondag 23 mei: geen Chiro (examens leiding)
Zondag 30 mei: geen Chiro (examens leiding)
Zondag 6 juni: geen Chiro (examens leiding)
Zondag 13 juni: geen Chiro (examens leiding)
Zondag 20 juni: geen Chiro (examens leiding)
Zondag 27 juni: Slotactiviteit!
13 t.e.m. 20 juli: Chirokamp!

