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BELANGRIJKE DATA
Zaterdag 25 mei vanaf 17u30: De aspi’s gaan voor het laatst op kamp dit jaar. En om er een knaller
van te maken dit jaar organiseren de aspi’s een al even knallende spaghetti-avond! Iedereen is
welkom om lekker te spaghetti te smullen aan democratische prijzen die verder in dit jokske staan.
Inschrijving kan via een online link in ons facebook evenement of gewoon door het strookje
onderaan af te geven op zondag. (betalen moet pas op de avond zelf)
Zondag 26 mei om 17u: Binnenkort is het weer zover! We trekken van 1 tot 11 augustus naar
Tessenderlo voor ons jaarlijkse zomerkamp! We hebben onlangs tijdens ons leidingsweekend de hele
planning doorlopen en zijn ondertussen al vollop in gang geschoten om alles achter de schermen in
rode te brengen. Om ons kampthema voor te stellen, enkele vragen te beantwoorden en de
kampboekjes uit te delen organiseren we op zondag 26 mei een heuse kampinfo-avond! We sluiten
de chiro een halfuurtje vroeger af en beginnen daarna direct met de avond.
Zondag 23 juni, Vandaag sluiten we het chirojaar af. Op deze laatste chiro zondag hopen we op
goed weer zodat we naar de heide kunnen fietsen! Om 10u vertrekken we op de chiro en tegen ong.
14u zijn we terug. Zo kunnen leden die examen hebben daags nadien toch nog wat studeren in de
namiddag. We verwachten wel dat alle kinderen een lunchpakketje meenemen.
De eerste chirozondag volgend jaar is 15 september 2019
De week nadien openen we ons chirojaar officieel en organiseren we een pizzafestijn op onze chiro.
Iedereen is welkom om samen met de leiding lekkere versbereide pizza’s te eten op zaterdag 21
september. Met wat geluk is er zelf een springkasteel bij!

Beste ouders, juni komt
eraan en wederom betekend dit voor een groot deel
van de leiding studeren. Aangezien het moeilijk is om in te schatten wie van de leiding kan komen en
wie ni kan het programma afwijken. Maar er zal altijd leiding voorzien zijn
12//05 Vandaag gaan op reis, een reis rond de wereld, kom dus zeker want buiten dat
het superleuk gaat worden gaat kan je ook nog iets bijleren

19/05Kapellen heeft veel mooie speeltuinen, vandaag gaan we deze is bezoeken
met onze mooie speeltuinentocht
26/05De oermens, wie zijn ze ? wat doen ze ? hoe doen ze ???
dit komt je allemaal te weten, waar ?? op de chiro natuurlijk, we stoppen om 17u
want het is kampinfoavond
2/06De zomer komt eraan, dus ook (hopelijk) het goede weer, daarom
gaan we deze zondag ons rot amuseren met waterspelletjes, zeker komen dus !!
9/06Het is oorlog, ben jij een echte soldaat ? zou jij een oorlog overleven ?
dit kom je allemaal te weten vandaag

16/06 het zit er bijna op, dus gaan we nog eens superleuke typische chirospelletjes
spelen , want dit gaan jullie lang moeten missen
23/06 Het chirojaar zit er hellaas op, daarom gaan we met zen allen ons amuseren op de
heide van 10 tot 14 u
Van jullie sympathieke leiders
Lucas Daems: 04 71 54 18 30
Mats: 0476056646

12/5: Jullie bouwen zo graag kampen, dus daarom gaan we naar het bos om een
kamp-battle te houden!
19/5: Vandaag is het Dorpsdag in Kapellen, dus helaas geven wij geen chiro.
26/5: Vandaag gaan we het rustig houden, en gaan we rustige gezelschapspelletjes
spelen en eventueel een filmpje opzetten (neem gerust een film of gezelschapspel
mee); de chiro stopt om 17u want dan begint de kampinfoavond!
2/6: Al dat gebabbel over kamp vorige week heeft me al in kamp-mode gezet! We gaan vandaag
alleen maar kampspelletjes spelen en niks anders!
9/6: Wie is er allemaal braaf geweest dit chirojaar? En wie zeker niet???
16/6: Omdat het vandaag de laatste keer is dat we iets met
onze rakwigroep iets kunnen doen, gaan we naar de Zoo van
Antwerpen! Een dagticket kost € 21,50, of als u online
besteld kost het maar € 20. We spreken af aan de ingang
van de Zoo aan het Centraal-Station om 10u en spreken
terug af aan de ingang om 12u30 (als uw kind snel honger
krijgt, geef hem/haar eventueel een lunchpakketje of een
koek mee)

23/6: Om het mooie chirojaar af te sluiten, gaan we fietsen naar de heide! We vertrekken om 10 u
aan de chiro en komen terug aan om 14u. Vergeet zeker geen lunchpakket mee te geven aan uw
kind!
Robin: 0470 47 66 59
Nathan: 04 74 96 14 69
Louis: 04 95 47 45 85

12/05
Vandaag gaan we ten strijde tegen de aspi’s en trekken op ruiltocht.
18-19/05
We gaan op ons fenomenaal weekend naar Essen ten Essendonk 3, meer info
vinden jullie hierover in de brief die we zondag 12/05 uitdelen en
op de Facebook pagina van onze chiro zal staan. Maar jullie zijn al
lang op de hoogte via onze whatsapp berichtjes, waar trouwens
ook alle vragen mogen verzonden worden!
26/05
Wat hebben jullie allemaal bijgeleerd dit jaar? We testen jullie
kennis deze zondag weer met een breinbrekende quiz.
02/06
De tijd is aangebroken voor de grote surprise waar we jullie het
hele jaar al op hebben laten wachten! Neem zeker je
sportschoenen en enthousiasme mee, deze zondag wil je zeker niet missen!
09/06
Het is tijd voor Jachtseizoen, Tito Version.
15/06
Gezellig samen een serietje kijken om de examen stress even van ons af te
zetten.
23/06
Vandaag gaan we naar de Heide met onze gehele chiro, we zullen op onze chiro
vertrekken om 10u en komen terug aan om 14u. Vergeet zeker ook je
lunchpakket niet!
VEEL SUCCES MET DE EXAMENS EH MANNEN EN
VROUWEN!
Paulien: 0492887962
Yarno: 0477260529

12-05 Quizzer de quizzer de quis, quizzer de quizzer de quis
19-05 het is dorpsdag vandaag in kapellen,misschien kom je
ons wel tegen. Het is geen chiro vandaag
26-05 Vanavond zal er enkel maar saaie dingen te zien zijn
op tv namelijk de verkiezingsuitslagen maar dat wilt niet
zeggen dat we er vandaag geen leuke dag van kunnen
maken. Vandaag is het ook kampinfo avond om 17.00
Vrijdag 31-05 tot 02-06 dit weekend gaan we op ons super
leuk keti-weekend, we verwachten jullie om 15.20 aan het
station in kapellen.
9-06 vandaag gaan we lekker leuk
een plonsje maken.
Zaterdag 15-06 onze laatste chiro
avond te samen voor het groote
kamp. Vandaag gaan we het super
gezellig houden zodat jullie wat
ontspanning hebben tussen de
examens. Chiro van 19.00 tot 21.00
( zie dat je nog niet hebt gegeten)
23-06 Vandaag sluiten we het chiro
jaar af. We trekken naar de heide met de fiets. Vertrek om 10.00 en aankomst om
14.00. Vergeet niet je lunchpakket mee te nemen.
Veel succes met jullie examens vanwege jullie koele leiders

Quinten 0471402825
Tim: 0475270263

Zondag 12 mei: Vandaag gaan we de strijd aan, dé ruilstrijd!
Zondag 20 mei: Volgende week is het het
grote weekend, verkiezingen en
spaghetti avond. Om jullie kennis wat op
te kriken tegen volgende week, de grote
verkiezinsquiz deze week!
Zaterdag 25 mei: vanavond spaghetti
avond! Vanaf 12u is iedereen welkom op
de chiro om mee te helpen!
Zaterdag 1 juni: Het is zover, mijn
examens zijn begonnen. Dus houden we kort chiro. S’avonds studeer ik het beste, dus
houden we deze namiddag een lekkere druivendate in het park (bij goed weer) en anders
kijken we gezellig een serietje. Tussen 14u en 16u30
Zaterdag 9 juni: Deze zaterdag doen we het wel lekker s’avonds, we gaan just dance battle
doen, wordt vooral heel interessant. Van 19u tot 21u op de chiro.
Zaterdag 15 juni: Ik ben al van mijn examens af haha, Dus laat weten wanneer het het beste
past voor jullie overdag of in de avond. De activiteit van deze week is kampbandjes maken
😉
Zondag 23 juni: Vandaag sluiten we het chiro jaar af met een groepsuitstap naar de heide.
We spreken af om 1Ou aan de chiro en trekken met de fiets op stap, neem zeker een
lunchpakketje mee. Om 14u zijn we terug
ongeveer.
Ziezo, dat was het dan meisjes. Jullie dagen
als onschuldige chiro kindjes zitten er wel al
langer op, maar nu komt ook de tijd aan dat
jullie niet meer kunnen doen alsof. Veel
succes met jullie examens en geniet van de
laatste chirodagen als lid. En bereid jullie
maar voor op een fan-ta-stisch kamp, ik kijk
er al enorm hard naar uit! ! !
Voor de alllerlaatste keer, ik heb er van genoten
Van jullie fantastische leider
Michiel
0474250033

