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Belangrijke informatie en weetjes
Zaterdag 16 maart: Omdat wij nog een chiro zijn die goede banden heeft met onze parochie, stappen
we dit jaar weer mee in de jaarlijkske processie. De rakwi en de tito leden heb de eer om onze chiro
zo dik mogelijk in de verf te zetten en de vlag te dragen. Deze twee groepen worden om 13u30 op de
chiro verwacht en we sluiten om 17u30.
Zondag14 april: vandaag organiseren we ons jaarlijkse paasontbijt. Vanaf 9u30 bent u welkom om te
genieten van een lekker ontbijtje en sponsort u de chiro. De exacte prijzen worden nog besproken en
worden weldra meegedeeld. Dit jaar zullen we weer werken met een online inschrijvingsformulier
dat tijdig zal worden verspreid.
Weekend van 8-9 maart: De rakwi’s trekken naar Gooreind! Meer informatie te vinden op de
rakwiweekend brief. Als je deze niet hebt ontvangen, berichtje sturen naar Robin (0470476659).
Weekend van 11-12 mei: De speelclub gaan op weekend! Ze zullen een nachtje op het weekend
blijven slapen en sluiten hun weekend af met een groot spel met de andere chiro’s! Meer informatie
komt snel!
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Beste ouders,

Ons kamp begint te naderen en omdat er al verschillende mensen vragen hierover hebben, zet ik voor jullie
alles even op een rijtje. We gaan dit jaar naar Tessenderlo van 01/08/2019 tot 11/08/2019 vanaf rakwi. De
speelclub gaan van 04/08/2019 tot 11/08/2019.
Om zo veel mogelijk plaats te hebben in onze tenten verplichten wij iedereen die in een tent slaapt om op een
matje te slapen. Onze tenten hebben allemaal een grondzeil dat vasthangt aan de tent dus water kan er niet in.
Om jullie niet te veel op kosten te jagen heeft onze chiro geïnvesteerd in zelf opblazende slaapmatjes die je kan
huren voor 5 euro per kamp. Heb je zelf een slaapmatje, dan mag je dit ook gebruiken natuurlijk. Maar voor
alle duidelijkheid …GEEN VELDBEDDEN OF LUCHTMATRASSEN…!
Dit geldt niet voor de speelclub want deze afdeling slaapt in een lokaal.
Hoeveel moeten we betalen? De kampprijs is 145 euro voor 10 dagen. Voor de speelclub is het 100 euro voor 7
dagen. Voor gezinnen gaat er per volgend kind 10 euro af (te beginnen tellen vanaf het oudste kind) en voor
speelclub gaat er 5 euro per volgend kind af. Maar de minimumprijs vanaf rakwi is 125 euro en voor speelclub
90 euro.
Een voorbeeld: De familie Janssens heeft een keti , een tito, een rakwi en een speelclub mee op kamp. Dus ze
betalen 145+135+125+90= 495 euro. Maar de 3 oudsten slapen in tenten en huren elk een matje. Dus komt er
nog 15 euro bij en wordt de prijs 510 euro.
De kampprijs moet ten laatste betaald zijn op dinsdag 4 juni 2019 op rekeningnr. BE64 7765 9465 4052 op
naam van chiro Joka. Met de vermelding van de naam en afdeling van uw kind(eren) en hoeveel matjes je
wilt huren. NIET BETAALD VOOR DEZE DATUM = NIET MEE OP KAMP! Uitvluchten tellen niet, dit is

onherroepelijk!
Dit lijkt streng, maar wij hebben ook tijd nodig om alles goed voor te bereiden om uw kind een tof kamp te
bezorgen. Willen jullie de kosten een beetje spreiden en reeds betalen voor 1 of meerdere kinderen, dat mag
vanaf heden ook. Wel per kind de juiste en volledige kampprijs natuurlijk.
Wij leggen alvast een kamplijst aan! Hopelijk hebben we dan tegen de uiterste betaaldatum, al het kampgeld
van de leden die meegaan… Als er nog vragen moesten zijn, mag je Sara of mij zeker aanspreken op zondag.

Tot op kamp!

Jullie VB Bert
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Zondag 10 maart: Deze zondag zullen jullie goed als team jullie krachten moeten bundelen want de leiding daagt
jullie uit voor een spelletje één tegen allen!

Zondag 17 maart: haal jullie meest ouderwetse kleren maat uit de kast want
vandaag zijn we allemaal bomma’s en bompa’s! Wil je weten hoe je leven
er over 70 jaar zal uit zien? Kom dan zeeeker naar de chiro!!

Zondag 24 maart: De olympische spelen kennen jullie waarschijnlijk wel,
maar vandaag geven we daar een kleine draai aan: we organiseren onze eigen paralympics dus zorg dat je goed in
form bent want we gaan lekker sporten op een speciale manier 😉

Zondag 31 maart: Hopelijk zitten er een paar echte verkopers onder de speelclubbers want
vandaag gaan we proberen om wat centjes bij elkaar te krijgen zodat we daar iets leuk mee
kunnen doen op kamp!

Zondag 7 april: zijn er onder jullie echte speurneuzen? Dat zullen we vandaag ontdekken op de
grote speelclub speurtocht!

Zondag 14 april: Naar jaarlijkse gewoonte is het vandaag olé pistolé, ons paasontbijt! Geen Chiro in de namiddag,
maar wel een heerlijk ontbijt vanaf 8u30!

Zondag 21 april: Dit weekend is de leiding op weekend om een fantastisch kamp voor te bereiden dus jammer maar
helaas, geen Chiro

Zondag 28 april: Tovenaars? Magie? Klinkt allemaal een beetje geheimzinnig, niet? Als je
nieuwsgierig bent dan zal je moeten langskomen!

Zondag 5 mei: de jungle is een heel speciale plek en vandaag zullen we met z’n allen
uitzoeken wat er allemaal te beleven valt in onze eigen speelclubjungle en of er een echte
Tarzan in jullie schuilt.

GROETJES JULLIE SUPER TOFFE, ONGELOFELIJK GEWELDIGE LEIDING!!!!
Lucas: 04 71 54 18 30
Ilais:04 71 83 14 25
Luna: 04 92 87 04 52

Cynthia: 04 83 28 45 56
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10/3: We zitten dan al op rakwiweekend! Zie aparte brief en whats-app voor verdere info!
Zaterdag 16/3: De kerk had gevraagd of we mee gingen doen aan hun processie (omdat we eigenlijk
nog steeds een katholieke chiro zijn), das een kei coole mars en ge moogt waarschijnlijk een vaandel
dragen ofzo. De chiro begint een halfuurtje vroeger, van 13:30u tot 17:30.
Zondag 24/3: We houden nog eens een goeien ouwen Paralympics!
Zondag 31/3: Het is dus wel al over een maand Pasen hé, dus we gaan leuke
dingen doen met paaseitjes!
Zondag 7/4: Oei, waar zijn jullie leiders naartoe?
Zondag 14/4: Vandaag is het ons jaarlijks chiro paasontbijt genaamd Olé
Pistolé! Kom zeker eens langs.
Zondag 21/4: De leiding is tijdens het paasweekend op leidingsweekend, helaas is het dan geen chiro
:(
Zondag 28/4: Vandaag is het een jaar geleden dat de
Nederlandsepopulairesatirischetelevisieprogramma "De Kwis" van de buis is gehaald.
Zondag 5/5: we gaan lekkere zomerse spellen spelen in het bos!

Robin: 0470 47 66 59
Nathan: 04 74 96 14 69
Louis: 04 95 47 45 85
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10/03
We gaan nog een zoals de goeien ouwen tijd pleinspelen spelen
zaterdag 16 maart
gaan we een toch door kapellen maken met de kerk De chiro begint een halfuurtje vroeger, van
13:30u tot 17:30.
23 maart
gaan we een film zien op het grote doek info over waar en hoe
laat volgt nog
31 maart
gaan we koekjes bakken en verkopen en opeten natuurlijk
7 april
gaan we een bouwen aan onze teamsfeer
14 april
is het geen chiro in de namiddag, maar allen welkom vanaf 8u30 op Olé Pistolé
21 april
is het geen chiro omdat de leiding op weekend is voor het spetterende kamp voor te bereiden!
28 april
gaan we kapellen verkennen zoals we nog nooit hebben gedaan
4 mei
is het van 20 tot 22u voor een leuk spelletje museumroof

Paulien: 04 92 88 79 62
Bjorn: 04 83 35 62 44
Yarno: 04 77 26 05 29
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10/3 wie o wie, ik weet het niet? Maar wie is de mol onder ons
17/3 Vandaag is het de 788 verjaardag van keizer Shijo van japan. Wie is de grote
veroveraar onder ons ?
24/3 WIe is de ware sherlock holmes in de groep en kan de mysterieuze moord oplossen?
31/3 vandaag spelen we simpel weg ladder campetitie, kom ontdekken wie onder ons de beste is?
zaterdag 6/4 Vandaag gaan we een tram spel spelen in Antwerpen. 12:40 aan de chiro 17:30 terug
op de chiro. Iedereen moet vandaag zeker in uniform zijn. omdat we tikkertje gaan spelen in de
metro is het nodig om oftewel gsm mee te nemen voor sms billetjes of een tramkaart/lijn
abonnement.
14/4 Vandaag is het ons jaarlijks chiro paasontbijt, kom zeker eens langs.
21/4 Deze zondag is het Pasen en is de leiding ook op
leidingsweekend dus geen chiro vandaag
28/4 Vandaag komen jullie allemaal te weten wat de
zwangerschap inhoudt.
5/5 Karl Marx is vandaag jarig! vandaag voeren we de ultieme klassenstrijd.

Quinten: 04 71 40 28 25
Tim: 04 75 27 02 63
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Zaterdag 9 maart: omdat de chiro verhuurt is kunnen we helaas geen museumroof spelen ☹,
maaaar niet getreurd we gaan licht spelletjes spelen in het park! Chiro van 19u30 tot 21u
Zondag 17 maart: Vandaag gaan we onze mega blitse promotie maken voor
onze spaghetti-avond!
Zaterdag 23 maart: Aangezien ik zondag in Brussel zit, houden we terug op
zaterdagavond chiro. Vandaag gaan we een keuken ontdekken die we nog niet
zo vaak hebben geproefd, zet je sombrero al maar op want we gaan full on
mexicaans vanavond! Van 18u30 tot 21u.
Zondag 31 Maart: Morgen is het tijd voor flauwe mopjes te maken maar
vandaag doen we lekker serieus. We gaan serieus eindelijk is het pattatenspel
spelen!
Zondag 7 april: Vandaag gaan we ons reuze leuke spel uittesten op de rakwi’s!
Kom dus zeker op tijd
Zondag 14 april: het is vandaag geen chiro, maar je kan wel lekker vroeg opstaan en van een
ontbijtje genieten want het is olé pistolé!
Zondag 21 april: Dit weekend trekken we er al op uit om Tessenderlo te gaan verkennen met de
leidingsploeg. Het is dus geen chiro dit weekend.
Zondag 28 april: Is pokemon go nog een ding tegenwoordig?
Met het goede weer ben ik wel in de mood om wat
pokémons te gaan vangen.
Zaterdag 4 mei: Vanavond is het zo ver, dé spaghetti avond
is eindelijk daar. Om alles in goede banen te laten lopen
worden jullie al om 12u op de chiro verwacht. Houd zeker
jullie gsm in de gaten want we gaan vanaf 14 april eens
moeten samenkomen om alle praktische zaken te regelen.
Groetjes van jullie liefhebbendde leider
Michiel
04 74 25 00 33
michiel-hendrickx@hotmail.com
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