April 2021

Voorwoord

Dag allerliefste lievelingslezers!
He he, hier zijn we weer. Wat zijn de zondagen weer eens voorbij
gevlogen!
We hebben handjes ontsmet, mondmaskers gedragen, afstand
gehouden en veilig geweest. Ook hebben we gespeeld,
geknutseld, gelachen en gelopen.
Kortom: we hebben plezier gemaakt op de meest veilige manier.
En wat zijn we dankbaar dat dat zo goed lukt!
De zondagen waren telkens opnieuw gevuld met blije snoetjes,
tonnen energie en moe maar voldane leden en leidsters. Wat is het
toch fijn, om op de chiro te kunnen (en mogen!) zijn.
Graag nemen we jullie nog een voorlaatste keer dit jaar mee door
een terugblik op de voorbije chirozondagen.
Pak je een chipje, een drankje en je favoriete lees-outfit erbij en
veeeeeeel leesplezier gewenst!
Geniet van ’t Dingske
De 19 trotse en blije leidsters van chiromeisjes Kiewit.

Sloebers
Lieve sloebertjes,
Wat hebben we weer een plezier gehad!
Van in de sneeuw te ravotten tot zweten in de zon. We hebben gelachen,
gehuild en gezongen. Alle thema’s hebben we gehad!
Als eerst hebben we de liefde gevonden tijdens het valentijnsspel.
Nadien, tijdens ons indianenspel, hebben we onze innerlijke avonturier
naar boven gehaald. We gingen van hulpindiaan naar werkindiaan en
nadien van strijdindiaan naar operhoofd. Wat deden jullie dat goed!
Toen alle zenders verstoord waren, en er niks meer te zien was op TV,
hebben onze sloebers hun mooiste looks boven gehaald. Met onder andere
een geweldig weerbericht en hun eigen verzonnen nieuws hebben ze de
TV gered!
Ook Mega Mindy is komen aankloppen aan de chiro poort. Ze was al haar krachten kwijt… Gelukkig waren
jullie er om haar te helpen! De sterke sloebers lieten bijvoorbeeld zien hoe sterk ze waren tijdens het
touwtrekken.
Na Mega Mindy stond ook de paashaas aan de poort. Wat hadden jullie een plezier bij het paasspel!
Jullie hielpen de paashaas door kleur in te zamelen, want de paaseieren van de paashaas waren wit. Gelukkig
het was ons gelukt, en kregen jullie nadien een portie welverdiende lekkere chocolade.
Alleszins, dat dachten jullie… Een week later kwamen die stoute leidsters van jullie af, ze hadden toch wel
niet de paaseieren gestolen! Maar goed dat jullie zo een flinke sloebers zijn, en gewonnen zijn tegen de
leidsters om nadien de paaseieren flink terug te geven.
Lieve sloebers, het is al een heel leuk jaar tot nu toe. We kijken uit naar alle zondagen die nog gaan komen,
maar nog meer naar het bivak dat hopelijk in aantocht is!
Lieve knuffels
Jullie leidsters

Kunnen jullie ons ook een kleurtje geven, lieve sloebers?

Speelclubs

Kwiks
Lieve kwiks,
De afgelopen maanden samen met jullie op de ............................. waren echt fantastisch Maar ze waren dan
ook regelmatig erg bombastisch. :)
We hebben jullie in de maand ............................. 2 weken lang niet kunnen zien En daarna waren we plots
nog maar met tien.
Na 2 weken ............................. maakten we er op de chiro een echt feest van We speelden verschillende
spelletjes op muziek en jullie waren echt dikke fan.
Corona is jammer genoeg nog niet van de baan maar deze .............................hebben we alvast verslaan.
14 februari was een dag vol liefde op de ............................. We zagen veel lachende gezichtjes en dat maakt
de leiding blij.
We speelden een romantische koppeltje-spel op het............................. de eerste gleed uit en niet veel later
hadden we allemaal prijs.
Een ............................. vol krijgen met apps verliep niet altijd even vlot Maar achteraf zaten we onze vingers
in de .............................
Zorgen voor een ei is niet de sterkste eigenschap van de.............................
Na een paar seconden liet ............................. haar ei al vallen en was de tekening op haar ei helemaal voor
niks.
Wie van onze leden zou de slimste en sterkste zijn dat was de vraag die wij onszelf stelden. De finale was
een spannende ronde maar uiteindelijk konden we de badge van de ............................. op .............................
haar borst spelden.
Na het vier-uur probeerden we eens een lesje ............................. want dit wordt nu eenmaal ons nieuwe
talent
En misschien worden we er wel mee bekend
De kwiks hebben honkbal als nieuw favoriete spel gevonden
Ze kunnen namelijk allemaal een ............................. slaan zonder er iemand mee te verwonden.
Het paasspel was door de ............................. bedacht, Bonnie en Yana werden ontvangen met een lach,
............................. die bang was van de paashaas en wij die met de leiding nog eens leden konden zijn dat
was nog al eens een dag!
OPDRACHT: Zoals jullie zagen zijn er in bovenstaand tekstje verschillende woorden weggelaten. De
bedoeling is dat jullie de woorden onder de woordzoeker invullen op de juiste plek op de stippellijntjes en
ze daarna ook nog eens zoeken in de woordzoeker. Veel plezier!

Tippers
Zondag 14 februari

Zondag 21 februari

Liefste tipperdagboek,
Na veel online chiro’s, mochten we
eindelijk terug naar de chiro.
Eindelijk sneeuw vandaag! Ik kon al
niet wachten om naar de chiro te
gaan om erin te spelen. We mochten
onze slee meebrengen en hebben wel
een heel uur in de sneeuw gespeeld
% Daarna hebben we “Expeditie
$
#
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Tipperson” gespeeld, wat ook echt
super leuk was maar wel vermoeiend.
We waren maar met 4 vandaag, dat
was wel echt een beetje raar om met
zo weinig te zijn maar wel heel leuk! In
tegenstelling tot school morgen, echt
geen zin in…
P.S. Tijdens 4-uurtje hadden we onze
eigen stoelen en tafel gemaakt van de
blokken van de speeltplaats!

Liefste tipperdagboek,
Vandaag waren we met 5! Dat is al
eentje meer… We speelden “Tipers
vs leiding” en we dachten dat we
echt makkelijk zouden winnen, maar
onze leiding was echt zo goed! We
moesten een thema kiezen zoals
‘spel’ of ‘party’ en dan door de
dobbelsteen een opdracht kiezen.
Ook al heeft de leiding gewonnen
was het echt een fijne namiddag!
Mijn lievelingsopdracht was met het
skateboard, waarmee we zo snel
mogelijk met ontstoppers een klein
parcours moesten afleggen. Op het
einde hebben we viking kubb
gespeeld, wat we wel 1 keer
gewonnen hebben!

Zondag 28 februari

Liefste tipperdagboek,
Na een drukke week op school had ik
echt terug zin in de chiro! We speelden
het “instagram spel”, waarbij we een
blad kregen met onze eigen instagram
pagina. We moesten een naam
bedenken, een foto tekenen en een bio
verzinnen. Daarna speelden we aan de
hand van een spelbord allemaal kleine
opdrachtjes om zo veel mogelijk likes
of foto’s te verdienen. Na 4-uurtje
hadden we weer veel gezeurd om pot
pot karmel rond de kerk te spelen en
het mocht van onze lieve leidsters! We
deden de hele tijd alsof we nonnetjes
waren, haha dat was echt grappig.

Zondag 7 maart
Liefste tipperdagboek,
Vandaag was het echt super warm, maar
goed want we moeten natuurlijk de hele
dag buiten spelen door corona. We
speelden een spel gebaseerd op “Is er
wifi in Tahiti” met allemaal verschillende
rondes. Geblinddoekt raden welk
voorwerp we voelden, dingen
uitbeelden (ook samen in een grote trui
haha). Maar onze lievelingsopdracht was
dat we een koptelefoon opkregen met
heel luide muziek en dat we dan
moesten raden wat onze teamgenoot
zei, was echt super grappig! Na 4-uur
hebben we gebodypaint, we hadden
Stien en Lauren hun hele been als een
koe geschilderd! Ook mochten we
macramé bandjes maken en hebben we
geleerd om te chinees weven "
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Zondag 28 maart
Liefste tipperdagboek,
Eindelijk terug chiro! Nadat we vorige week
geen chiro hebben gehad, hadden we er echt
veel zin in vandaag. Onze leidsters hadden
allemaal gezelschapsspelletjes meegenomen
en we hadden er natuurlijk weer een
wedstrijdje van gemaakt: leden vs leiding. We
dachten weer dat we konden winnen, maar
onze leidsters zijn zó goed in alles… Eerst
speelden we ‘Creationary’, dat is eigenlijk
pictionary maar dan met legoblokjes. Was wel
echt moeilijk maar super leuk "
% Daarna
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speelden we Skipbo en ook nog
regenwormen. Na 4-uur moesten we onze act
voor oudernamiddag (maar dan gewoon op
de chiro) maken. We vonden het een beetje
moeilijk maar we hebben uiteindelijk een heel
leuk en cool dansje kunnen maken!

Zondag 14 maart
Liefste tipperdagboek,
We waren met 6 vandaag! Met zoveel
zijn we nog niet geweest sinds we terug
in het echt naar de chiro mogen, maar
we missen de rest wel echt… Vandaag
hebben we “een tochtenspel” gespeeld.
We moesten ons in groepjes verdelen
en we kregen een kaart en moesten zo
alle stops vinden. Daar deden we dan
een spelletje, zoals ninja, de blad-steenschaar race,… en dan mochten we weer
verder om het volgende afspreekpunt
te zoeken. We vonden het wel echt eens
leuk om er ‘alleen’ op uit te trekken "
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Alleen vond 1 groepje de laatste stop
niet echt, dus er was wel een duidelijke
winnaar.

Maandag 5 april
Liefste tipperdagboek,
Na goed Pasen gevierd te hebben hadden
we Paasspel. We moesten wel vroeg
opstaan maar we hadden er zin in! We
speelden een spel waarbij we eerst met
een dartpijltje ballonnetjes (die in een
grote kartonnen paashaas hingen) kapot
gooiden waar dan óf een opdracht inzat of
bloem, wat een strafopdracht betekende.
Natuurlijk gooiden we bijna eerst alle
strafopdrachten kapot waardoor we
moesten muurzitten, haasje over moesten
doen, slagroom moesten maken,… De
andere opdrachten waren wel super leuk,
zo moesten we weer uitbeelden, een
dansje maken enz. Na elke opdracht
kregen we een kleur waarmee we dan de
‘mastermind code’ konden raden, die we
uiteindelijk gevonden hebben! Dáarna
mochten we elk 2 eieren gaan zoeken en
gingen we die schilderen maar onze
handen waren echt bevroren waardoor dat
wel moeilijk was. Daarna gingen we ook
nog in de lokalen zoeken om te zien of de
paashaas iets voor ons had
achtergelaten…. En ja! We kregen nog
allemaal een zakje vol met lekkere
chocolade!

Tiptiens
We zouden het alweer bijna vergeten zijn maar drie maanden geleden volgden we nog Chiro van
achter ons computerscherm. Gelukkig houdt niks deze bende enthousiastelingen tegen om zich
volledig te geven in een spelletje één tegen allen. Dat heeft de leiding zich achteraf beklaagd toen
ze als straf opdracht een glaasje zout water moesten drinken. Filmpjes van onze gezichten zijn
toen de geschiedenisboeken ingegaan maar toch hebben we de moed gevonden om jullie nog een
keer uit te dagen! Deze keer niet in ruil voor een glaasje zout water want dat doen we nooit meer
opnieuw hihi maar wel in ruil voor een verrassing op bivak! Trek dus jullie stoute schoenen al maar
aan want in heel dit dingske tekstje zitten opdrachten verstopt. Lukt het jullie om alle opdrachten
te volbrengen voor we op bivak vertrekken dan volgt een onwaarschijnlijk leuke verrassing op
bivak! Succes!

Op 17 januari stond er een bordspel op de planning. Helaas was leidster Phoebe niet slim genoeg
om dit online bordspel eerst te testen. Het gevolg? Dikke teleurstelling toen ze erachter kwam dat
het maar met 1 extra persoon ging :( Per chance zijn jullie geen moeilijke leden, én helemaal fan van
among us. Waardoor we snel een alternatief vonden, en er toch nog een heel leuke online
chirozondag van hebben kunnen maken.
Wij zijn heel benieuwd of jullie buiten de chiro in real life ook zo een goede imposters zijn. Bij Ellen
aan haar deur hangt een vlag, hierop moet iedereen haar eigen naam schrijven met de textielstift
die jullie gekregen hebben. Worden jullie betrapt door de crewmates die bij Ellen haar thuis wonen?
Dan telt je naam niet en zal je nog een keertje opnieuw moeten proberen!
24 januari, misschien wel de allerlaatste online chirozondag! De online chiro werd ons allemaal een
beetje veel. De leiding had weinig inspiratie meer, en jullie enthousiasme nam af. Toch waren er
nog enkele enthousiastelingen om deze laatste online chirozondag op te vullen. En wat hebben we
die namiddag goed geraced tegen elkaar! In één zondagnamiddag zijn jullie tot echte racemachines
geovolueerd.
Racen kunnen jullie dus al, maar weten jullie iets van auto’s? Trek een foto van nummerplaten
telkens beginnend met elke letter van het alfabet, dus een nummerplaat beginnend met A, B, C,...
zo heel het alfabet af. LET OP! Er is een uitzondering op de letters I, O en Q, er zijn geen
nummerplaten die beginnen met deze letter.
En ja hoor toen was het EINDELIJK zo ver, we konden terug fysiek naar de Chiro! We denken niet
dat we nog eens moeten uitleggen hoe blij iedereen toen was! Koude voeten bij -3°C en wat sneeuw

namen we er maar met veel plezier bij. Tijdens deze zondag speelden een spel waarin jullie je
Sloeber fantasieën konden herbeleven, een pietendiploma behalen als Speelclub, even enthousiast
zijn als Kwiks, eindelijk tot de oudste behoren als Tipper, online Chiro helemaal beu zijn als Tiptien
en als Aspi’s al dromen over leiding worden.

In deze opdracht kunnen jullie nog eens terugkeren naar al jullie fijne jaren als lid! Stuur elke leidster
die jullie ooit gehad hebben sinds jullie schattige Sloebers waren een (online) kaartje.
Helaas was het de tweede fysieke zondag weer veeeeeel te koud! Gelukkig hadden we daar een
oplossing voor gevonden. Slaapzakspelletjes hielden ons lekker warm tot het tijd was om aan onze
stand koeken pakketten te verkopen. We moeten nog steeds lachen als we terugdenken aan
hamburger-chicken nugget-friet!

Berg jullie slaapzak al maar niet te ver op want jullie gaan hem nog kunnen gebruiken voor we op
bivak vertrekken! Helaas houdt corona ons tegen om allemaal samen op weekend te gaan maar
jullie kunnen wel in kleinere groepjes bij elkaar in de tuin gaan kamperen! De opdracht is dus de
volgende: ga bij elkaar in de tuin kamperen! Let hierbij wel op dat jullie dat doen volgens de
geldende corona maatregelen. We willen hier achteraf graag foto’s en filmpjes van die laten zien
hoe leuk het was!

Herinneren jullie nog onze mooie babbellijn? Een chirozondag vol met gênante vragen en
complimentjes die we bij elkaars naam mochten hangen. Wat waren jullie lief voor elkaar. Met een
bingokaart moesten jullie op zoek gaan naar bubbelgenootjes die de dingen erop al eens gedaan
hadden! Na 4-uurtje hebben we genoten van de zon, terwijl we onze benen omtoverden in echte
kunstwerken.
Amai, we wisten niet dat jullie zo een kunstenaars waren. Daarom luidt de volgende opdracht als
volgt: maak een mooi krijtkunstwerk op de beton van de chiro en trek hier een mooie foto van! 1
regel, het krijtkunstwerk mag niet gemaakt zijn op een chirozondag zelf, succes!
Tijdens de online Chiro ontdekten we dat jullie fan zijn van among us dus wat dachten we van
among us in real life? Ook van deze versie konden jullie maar niet genoeg krijgen! Na uren spelen
namen we dan toch maar een welverdiende pauze om daarna een heuse fotoshoot te houden in
de wei.
We merkten op dat jullie echte fotomodellen zijn! Daarom de volgende opdracht: trek een foto met
een vork in een vijver, aan de zee, in de bus, met een leerkracht in de klas, tijdens een picknick, met
iemand die jarig is, met een leider van de jongenschiro en met een mooie zonsondergang.

De volgende chirozondag ging het allemaal om snel zijn tijdens de absurde estafette. We deden
allerlei leuke estafettespelen om een extra dobelsteen te verdienen. Deze was nodig om de kans
om snoepjes, die ingepakt waren in een plastic bol, te verhogen. Jaja, als het op het winnen van
snoepjes aankomt, kunnen de Tiptiens heel competitief zijn!
Kunnen jullie ook zo snel zijn, als het gaat om een verrassing krijgen op bivak? Eén iemand van de
groep krijgt een koker. Het is de bedoeling dat deze persoon haar naam hierop schrijft, en er een
briefje in steekt waarop staat wat ze graag wilt doen op bivak. Deze persoon wandelt naar de
persoon die het dichtst bij woont, om daar de koker af te geven. De persoon waarbij de koker
beland, doet nu hetzelfde: naam op de koker schrijven, het briefje erin steken en wandelen naar
een andere persoon. En zo gaan we verder tot iedereen de koker heeft gekregen. Als dit gebeurd
is, moet de laatste persoon die de koker gekregen heeft, de koker komen afgeven op de chiro,
wanneer wij knutselweek hebben. BELANGRIJK, om te bewijzen dat jullie de koker rondbrengen,
willen we graag een foto van de voordeur van de persoon waar je de koker naar toe brengt.
Ook tijdens de examens hebben we allemaal even nood aan onze wekelijkse portie Chiro! De
examenstress zongen we eruit met een gezellige karaoke! Lekkere popcorn en andere snacks
konden daarbij natuurlijk niet ontbreken.

We hebben allemaal gezien dat jullie echt talentjes zijn tijdens de Pitch Perfect finals! Maak een
videoclip bij een eigen gekozen liedje! Hierin willen we graag iedereen zien schitteren! Wel
belangrijk! Jullie kunnen in jullie vrije tijd nog niet in bubbels van 10 afspreken zoals op de Chiro dus
creatief zijn is de boodschap!

Zo dat was weer een hele boterham! We wensen jullie alvast heel veel succes met alle opdrachten
maar we zijn er van overtuigt dat met een groep vol TOP leden met een ongekend hoog
enthousiasme dat zeker moet lukken!
Dikke knuffel
Phoebe en Ellen

Aspi’s
Liefste Aspi's
Wat een geweldig jaar hebben we alweer achter de rug.
Zoveel gelachen en herinneringen gemaakt, konden we maar naar september terug. Het begon
allemaal toen jullie ons vonden bij de frituur
Een mooi begin van een geweldig avontuur. Wij waren zo blij dat jullie onze leden gingen zijn,
We wisten al vanaf toen: al onze zondagen worden super-mega-fantastisch-fijn!
De eerste twee maanden op de chiro waren inderdaad ook een feest, Het was nog spelen en
ravotten onbevreesd.
Nacho’s maken, russische roulette, wifi in tahiti spelen, ...
We deden alles, behalve ons vervelen.
Maar toen was de ‘lockdown’ weer een feit, Online chiro was opnieuw daar, tot onze grootste
spijt.
Gelukkig stonden jullie bijna steeds voltallig klaar voor de leuke activiteiten
En dat deden jullie steeds door zich volledig te smijten.
Onze band werd ondanks de online chiro ook steeds groter iedere keer,
Kan ook niet anders met zo een topsfeer!
7 februari 2021 was de dag waarop wij jullie terug voor de eerste keer terug op de chiro zagen,
Het was het begin van een super reeks zondagen.
Elkaar terug live zien en eindelijk weer uit ons kot,
Wat een puur genot!

We spijsden onze kas en verkochten heel wat fantastische koekjes,
en we sloten jullie op in de escape tent, om letterlijk te zoeken in alle hoekjes. Strijden voor de
titel in expeditie robinson en bellen tijdens het belspel, Jaja, we beloven nog wel eens te
honkballen, heel snel ;)
Jullie leerden ook heel wat bij over leidingsleven,
En hebben het voor een groep staan ook al twee keer zelf mogen beleven.
We zijn trots op hoe goed jullie dit deden,
We voelen al dat hier nieuwe topleidsters gaan worden gesmeden.
We kijken zo uit naar de rest van het jaar en een super leuk bivak met jullie allemaal,
Om er nog eens goed van te genieten, maximaal!
Héél veel liefde voor jullie Xxxxxxx
Jane en Pol

Vol spanning aan het wachten op jullie!!

Spelletjestijd!

Kleur mij in!

Mopjes!

1. Wat krijg je als je lord omdraait?
Drol
Wat krijg je als je drol omdraait?
Vieze handen

2. Het is geel en het pest. Wat is het?
Bana-na-na-na-na

3. Het is wit en het ontploft. Wat is het?
Een boemkool

4. Het is groen en verschuilt zich achter een boom. Wat is het?
Spionazie

5. Het is zwart-wit en springt op en neer. Wat is het?
Een springuin

6. Waarom vliegen vogels ’s winters naar warmere
bestemmingen?
Dat is makkelijker dan lopen

7. Waarom kunnen honden niet dansen?
Ze hebben twee linkervoeten

8. Waarom durft een koe nooit een mop te vertellen?
Hij is bang dat de andere koeien ‘boe’ gaan roepen

9. Hoe noem je een oude sneeuwpop?
Water

10.

Met welke hand kun je het beste schrijven?
Geen van twee, schrijven doe je met een pen

11.

Hoe noem je een hond die kan goochelen?
Een Labracadabrador

Leiding
Sloebers
Maud Timmermans
Lore Cuppens
Gitte Marchal
Lauryne Van Humbeeck

0491 59 99 12
0476 74 93 74
0487 18 06 07
0474 51 53 66

maud@chiromeisjeskiewit.be
lore@chiromeisjeskiewit.be
gitte@chiromeisjeskiewit.be
lauryne@chiromeisjeskiewit.be

0498 01 83 17
0499 73 83 24
0470 01 31 90
0470 58 83 17

elien@chiromeisjeskiewit.be
hayley@chiromeisjeskiewit.be
sam@chiromeisjeskiewit.be
imke@chiromeisjeskiewit.be

0472 12 75 41
0478 41 12 12
0493 10 97 38
0477 25 06 47

tine@chiromeisjeskiewit.be
marieke@chiromeisjeskiewit.be
hanne@chiromeisjeskiewit.be
briit@chiromeisjeskiewit.be

0495 65 28 86
0473 32 23 21
0472 81 14 94

marlies@chiromeisjeskiewit.be
iris@chiromeisjeskiewit.be
marie@chiromeisjeskiewit.be

Speelclubs
Elien Smeets
Hayley Goessens
Sam Vanderlinden
Imke Bijnens

Kwiks
Tine Hannes
Marieke Tytgat
Hanne Colemont
Britt Luyckx

Tippers
Marlies Smeets
Iris Porta
Marie Meers

Tiptiens
Ellen Hannes
Phoebe Goessens

0468 29 34 96
0495 27 78 30

ellen@chiromeisjeskiewit.be
phoebe@chiromeisjeskiewit.be

0472 78 93 41
0471 76 11 15

janne@chiromeisjeskiewit.be
liesbeth@chiromeisjeskiewit.be

Aspi’s
Janne Claes
Liesbeth Pollaris

Nieuws

• De paashaas kwam langs en bracht heerlijke paaseitjes met
zich mee! De verf was op, maar dat hadden we heel snel weer
gefixt.

• Goudleidster Cara is verloofd! We wensen haar alle geluk toe,
en kijken nu al uit naar de trouw.

• Het bivak komt er aan! Helaas kunnen we er momenteel nog
niet veel van vertellen. In juni komt er meer duidelijkheid over
de kampen, allemaal duimen dus! J
• Plots hadden we een verdacht pakketje voor de deur. Was
het een bom? Was het een 1 april mop? Nee, het was een
cadeautje van feestwinkel Pirotte! 2 dozen boemvol
verkleedkleren. D-A-N-K-U, danku!

Facebook, website en e-mailadres
FACEBOOK: www.facebook.com/chirom.kiewit
Geef bij de zoekfunctie in: “Chiro-m Kiewit”.
Geef onze pagina een like, zo blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes!

VERNIEUWDE WEBSITE: www.chiromeisjeskiewit.be
op deze website vindt u data, info en alle gegevens van de leiding!

E-MAILADRES: info@chiromeisjeskiewit.be
Bij vragen/problemen! Lees de e-mails die wij versturen steeds aandachtig.
Indien u nog geen e-mails ontvangt, gelieve uw e-mailadres door te geven
aan de leiding!

Hoofdleiding
Liesbeth Pollaris (0471 76 11 15) en Ellen Hannes (0468 29 34 96) Bij vragen of problemen
kunnen jullie steeds bij hen terecht!

Belangrijke data!

April

4 april: Geen Chiro
5 april: Paasspel van 10u-12u
11 april: Chiro
18 april: Chiro
25 april: Chiro

Mei
2 mei: Oudernamiddag
9 mei: Chiro – Bokrijk
16 mei: Chiro
23 mei: Laatste Chiro L

Juli
21-30 juli: bivak voor de Kwiks, Tippers, Tiptiens en Aspi’s
25-30 juli: bivak voor de Sloebers en Speelclubs
*Meer info over ons bivak volgt nog wanneer de corona maatregelen voor de
kampzomer bekend zijn*

! Let op in 2022 (dus volgend chirojaar) gaan we met de Tiptiens en Aspi’s op buitenlands
bivak (de datum van het buitenlands bivak is nog onbekend). Daardoor zal het
binnenlands bivak voor de Sloebers, Speelclubs, Kwiks en Tippers doorgaan van 3-9 juli!

BELANGRIJK: kijk regelmatig eens naar de jaarkalender op de website, data
kunnen worden aangepast. Omwille van corona zullen chirozondagen en
evenementen waarschijnlijk niet verlopen zoals gewoonlijk.
Meer informatie over mogelijke regelingen volgt altijd via mail en de
website.

Met dank aan Paperclip, Zonhoven.

