Hartendiefje

Agenda
30 APRIL CHIRO
7 MEI GEEN CHIRO (LEIDINGSWEEKEND)
14 MEI CHIRO
21 MEI CHIRO
28 MEI CHIRO
4 JUNI GEEN CHIRO (examens)
11 JUNI GEEN CHIRO (examens)
18 JUNI GEEN CHIRO (examens)

25 JUNI BBQ

Voorwoord
Beste leden en ouders

Het chirojaar loopt al weer bijna ten einde. De voorbije zondagen zijn
voorbij gevlogen. Maar niet getreurd er komen nog een paar super leuke
zondagen aan. Nu, wat staat er nog op de planning. Allereerst nog enkele
chirozondagen vol met leuke spelletjes. Verder gaan we nog op
groepsuitstap. Als je nog niet ingeschreven bent gaat dit nog door €15
over te schrijven op de chirorekening. BE95 7352 2804 4358
In de maand juni is het jammer genoeg geen chiro. De leiders zijn dan
druk bezig met het memoriseren van hun leerstof om hun examens zo
goed mogelijk af te leggen. Maar niet getreurd om het chirojaar af te
sluiten doen we onze jaarlijkse Chiro BBQ, deze zal doorgaan op 25 juni
aan de Chirobouw! In dit boekje zit een inschrijvingsstrook die je aan één
van de leiding kan bezorgen. Betalen mag op voorhand of de dag zelf.
En dan is het bivak al in zicht. Het bivak zal doorgaan van 17 tot 27 juli.
In de komende weken kunnen jullie de leiders verwachten om jullie te
voorzien van alle nodige info over het bivak.

Veel leesplezier
De leiding

Beste leden, ouders en vrienden van de Chiro
Omdat juni naar goede gewoonte de tijd is van de examens, en jullie leiders hier heel hard voor moeten
studeren, hebben we besloten om die maand geen Chiro te geven. Natuurlijk kunnen de leiders hun
leden niet zolang missen... Dus net zoals vorig jaar organiseren we onze Supermegafantastischereuze
barbecue!

Waar: aan de Chirobouw, Ravotterkespad 2, 3900 Overpelt
Wanneer: Zondag 25 Juni 2017
Hoe laat: Eten tussen 17:00 en 19:30
Het zal een Reuze-festijn worden, zo er zal ook randanimatie zijn en een springkasteel! De bbq is
speciaal bedoeld voor leden en ouders, maar ook familie, oud-leiding en Chirosympathisanten zijn zeker
welkom! Om de bestellingen vlot te laten verlopen vragen we iedereen om deze bestelstroken in te
vullen en de onderste zo snel mogelijk terug aan één van de leiders te bezorgen.
We bieden jullie 2 menu’s aan: eentje met 2 stukken vlees en één met 3 stukken vlees. Geen nood, ook
aan de vegetariërs hebben we gedacht! Groentjes, brood en sauzen zijn natuurlijk weer inbegrepen bij
elk menu. Als extraatje krijgt u één gratis consumptie per menu, waarmee u een drankje kan nuttigen.
Deze zullen aan Chirocratische prijzen verkocht worden!

Aantal

Prijs

Groot menu (3stkkn.) ...........
Klein menu (2stkkn.) ...........

x
x

Totaal
€15
€12

Aantal

€ .......
€ .......
Totaal te betalen
€ .......

Spek
Hamburger
Kipsaté
Chipolata
Vis
Witte pens
Veggi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------GEGEVENS
FAMILIENAAM:
NR: ..........

........................
Aantal

Prijs

............

STRAAT: ............................

Totaal

Aantal
Spek

Groot menu
(3stkkn.)
Klein menu
(2stkkn.)

...........
...........

x
€15
x
€12

€ .......

Hamburger

€ .......
Totaal te
betalen
€ .......

Kipsaté
Chipolata
Vis
Witte pens
Veggi

Pagadders
Dag Pagadders!
Het Chirojaar schiet al aardig op en het kamp begint er ook al aan te komen
(joepieeee)!!! We hopen jullie allemaal op kamp te zien zodat we goed kunnen
ravotten en ons goed kunnen uitleven! Hou jullie ook maar al vast voor het
Pagadderweekend dat er ook nog aan komt, zo kunnen jullie al eens proeven van
hoe kamp juist werkt en eens blijven slapen met z’n allen in de chirobouw!
Maar eerst nog een paar zondagen chiro! We hebben al hele leuke, vermoeiende,
leuke en uitdagende spelletjes gespeeld én er komen nog meer zotte toffe maar echt
megaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa toffe spelletjes aan!!! Zo hebben we al gezien dat jullie
ongelooflijk goed zijn in verstoppertje spelen én vlaggenroof! En dat jullie graag
kampen bouwen (wat ideaal is voor op bivak)! Moppen en verhalen vertellen kunnen
jullie ook als de beste én we lachen ons altijd kapot!
Wij zijn heeel blij dat jullie al over die skills beschikken... daar kunnen de
speelclubbers nog eens iets van leren!
We zullen zeker de komende weken nog veel leuke activiteiten doen, en jullie
eigenlijk al zowat klaarstomen voor een geweldig bivak dat er weer aan zit te komen!
We kijken al uit naar de volgende maanden en zeker naar het bivak! Tot zondag!

Jullie leiding

speelclub
Dag kampenbouwers
De voorbije chirozondagen hebben jullie getoond dat jullie bijna klaar zijn voor het
echte werk (het kamp). Verstoppertje kunnen jullie al als echte profs en ook kampen
bouwen begint al aardig te lukken ondanks de tennisballen die in het rond vliegen.
Op het darten en het timmeren zullen we nog wel moeten werken. Dus bereid jullie
al maar voor op vermoeiende zondagen zodat die forsbollen eens groeien, want
anders blijft het 5 min duren vooraleer de nagel in het hout zit.
Er zal ook wat aan jullie zwemtechniek geschaafd worden zodat jullie zelfs in een
wilde rivier zoals de dommel kunnen zwemmen. Volgende weken zullen zeker zo
plezant worden met de groepsuitstap als de kers op de taart. Ik moet ook nog even
zeggen dat het niet de bedoeling is dat jullie thuis ook gaan racen met de zetels. Al
is het wel zeer leuk. Ook zou ik thuis niet met eieren beginnen dansen zoals we op
de chiro doen.
Het kamp wordt zoals elk jaar weer 1 groot 10 daags Chiro-avontuur wat wij graag
met jullie zouden willen beleven.

Jullie leiders
Joppe & Wim

rakkers
Dag Kiendjes,
Nu het jaar over halverwege is, is het weer tijd voor een verslagje. Natuurlijk moeten jullie
niet paniekeren. Jullie krijgen nog genoeg zondagen met wat, volgens sommigen, het beste
leidingsduo ooit is. Als we leider Joren even terzijde houden, het moet eerlijk blijven voor de
rest. We hebben nog een aantal activiteiten achter de hand, dus kom met zijn allen!
Nog enkele tips voor de volgende weken:
-

We hebben het lang getolereerd maar vanaf nu is het gedaan met de lange broeken.
Onze broekskes zijn het beste deel van het uniform dus in de lange broeken gaat de
schaar.

-

Ik heb gehoord dat leider Joren nog altijd jullie strip niet heeft gemaakt. MAAR wat
bij hem werkt is heel vaak vragen. Dus elke keer als je hem ziet: vraag naar die strip.

-

De leiding is omkoopbaar. We zijn bereid favorietjes te nemen als we verwend
worden. Een stukje fruit, bioshakes, musli met magere yoghurt, you name it.

-

Eet ananas voor extra vitamine C.

-

We waren heel tevreden over hoe jullie de meisjes bekogelde met water, maar in het
vervolg mag hier iets meer initiatief in genomen worden. We have shown the way, nu
is het aan jullie.

-

Smeer zonnecrème.

-

De leiding zegt geen nee tegen voetmassages. Vraagt wel redelijk wat geduld om
Tom’s boutines uit te krijgen.

-

Het is geen slecht idee om u te informeren over wielrennen. Zodat je kan meepraten
met de leiding.

-

Zeg af en toe: “Leider, ik zie dat u dorst heeft. Zal ik u even een glaasje water
halen?”

-

Stel eens voor om de auto’s van de leiding te wassen. Let wel op met
schuursponsjes.

Doe dit allemaal en het einde van het jaar gaat nog veel toffer worden dan het begin al was!
Grtz.
Tom en Gijs

toppers
Beste toppers

Hier zijn we weer met ons verslagje. Jaja er is al weer veel gebeurd en vanalles
gedaan. Zo hebben we bijna elke zondag geworsteld om te zien wie dat het sterkste
is, maar dat is nog altijd een groot vraagteken. Zo hebben we ook ne keer zot
gedaan met zetels op het skatepark. Jaja dat was ook geslaagd of niet jongens? Voor
diegenen die het nog niet weten. Wel honderd keer verliep alles vlot, toen gingen we
vastleggen op video. Komt Jan er zich mee bemoeien. Wat denken jullie ahja dat
mislukt natuurlijk. Eventjes alles bijéén rapen en hopla nog een een keer zot doen.
De weken erna hebben we de DJ booth gemaakt voor de nonstop. En die was zag er
geweldig uit zalle jongens. 😁😁😁 En als laatste zijn we nog gaan bumperballen op
het nonstopterrein. Nog rap een ijsje gaan eten want kinders kunnen zeuren als het
de zon een beetje schijnt. We zullen nog wel leuke dingen gedaan hebben ma het is
te veel voor allemaal op noemen 😂😂

Grtjs Bram en Jef jullie super geweldige en knappe leiders.

Kerels
Dag boys!

Jullie laatste jaar als kerel zit er al weer bijna op. En het aspirant worden is al in zicht!
De afgelopen weken zaten wat hectisch in elkaar. Jullie hadden examens, we waren
bezig met de Nonstop, … er was altijd wel iets. Maar we hebben ons toch zeker
evengoed geamuseerd.
We hebben de voorbije weken niet stilgezeten en vanalles uitgespookt. Epicmealtime
zag er niet fantastisch uit maar het smaakte evengoed. Mixed up was weer fantastisch.
Maar jullie hebben de voorbije jullie steentje goed bijgedragen aan de fuif. We hebben
borden zuiver gemaakt voor de affiches te kunnen plakken. We hebben de fuif voorzien
van de buitentoog. En jullie waren bijna dagelijks aanwezig om ons te helpen met de
opbouw, wat we zeker appreciëren. Soms moesten we nog eens zeggen, allé pakt da
is vast he mannen. Maar initiatief komt met de jaren ;) tegen dat jullie leiding zijn,
zetten jullie heel de fuif ook zelf op poten!
Het kamp komt er ook aan, dus de komende weken kunnen jullie ons verwachten aan
de voordeur.

Ej jongens, jooooooooooooo!
Yoran & Joren

Aspis
Beste aspitjes,
Wij zijn ondertussen weer een pak verder en het chirojaar loopt weeral bijna op zijn einde..
Voor de meeste leden betekent dit weer dat ze een groepje hogerop mogen gaan na het
kamp. Voor jullie betekent dit uiteraard iets meer als anders, namelijk leider worden!
Gedaan met activiteiten volgen, nu is de tijd aangebroken dat jullie kleine jongens echte
grote mannen worden zoals jullie leiders ( Martijn en Ruben ). Dat betekent ook dat jullie
een grote verantwoordelijkheid in handen krijgen geschoven! Maar wij zijn er vast van
overtuigd dat dat allemaal goed gaat komen!
Maar even wat anders, over ongeveer een maand vertrekken we op onze buiten regionale
reis 😋 naar de Ardennen! We gaan daar talloze activiteiten doen, zoals blopjumping,
tokkelen, abseilen en nog veel meer! ( Verdere praktische informatie later ) We zorgen dat
onze verdiende centjes goed worden gespendeerd. De bedoeling is natuurlijk dat we ons zo
hard mogelijk amuseren, en dat jullie groepsgevoel nog extra naar bovenkomt! Zo kunnen
jullie met goede moed binnenkort in de leidingsploeg te kunnen stappen!
Ook hebben we onze croquedag achter de rug, en dat was een enorm succes! Gelukkig!
Jullie hebben je super hard ingezet hiervoor 😉 en dat beloond natuurlijk! Kamp komt er ook
aan, daar kijken we ook heel hard naar uit, ook zullen we zorgen voor een geweldige
(laatste) 2 daagse, en een onvergetelijk kamp!
Tot weldra sabi's ciao ciao kusjes de leiding

