C H I R O J ON G E N S EL Z E S T R AA T
P R E S E N TE R E N

‘t Program
APRIL - JUNI 2019

2

INHOUDSOPGAVE
Inhoudsopgave ....................................................................................................................................................................2
Voorwoord: Groepsleiding .............................................................................................................................................3
Voorstelling leiding ........................................................................................................................................................ 10
Uniform ............................................................................................................................................................................... 14
Speelclubprogramma .................................................................................................................................................... 15
Rakkersprogramma ....................................................................................................................................................... 17
Toppersprogramma ....................................................................................................................................................... 18
Kerelsprogramma ........................................................................................................................................................... 19
Aspirantenprogramma ................................................................................................................................................. 20
Informatie kamp .............................................................................................................................................................. 21
Agenda ................................................................................................................................................................................. 21
Spelletjes ............................................................................................................................................................................. 22

Inhoudsopgave | ’t Program April- Juni 2018

2

3

VOORWOORD: GROEPSLEIDING
Beste ouders, leden en sympathisanten

De afgelopen drie maanden zijn weer als een sneltrein voorbijgeraasd. De tijd gaat sneller als je je
amuseert, zo luidt het spreekwoord dan. Deze lijn gaan we verder doortrekken want rustig
uitbollen is gelukkig een uitdrukking die niet in het woordenboek van Chiro Elzestraat staat. Nu
het eindelijk opnieuw beter weer wordt in ons gezellige belgenlandje, gaan we er terug keihard
tegenaan en hebben de leiders weer tonnen vol leuke zondagnamiddagen voor jullie deugnieten
voorbereid.
Met spijt in het hart moesten we onlangs meedelen dat ElzestraaTD voor de eerste keer in jaren
niet kon doorgaan. Beschouw het eerder als een pauze dan als een afschaffing: volgend jaar zal
het legendarische Elzestraatse feestje gewoon opnieuw plaatsvinden, beter en sfeervoller dan ooit
tevoren!
Ondertussen kunnen we al beginnen dromen van de mooiste tijd van het jaar: het enige echte
Chirokamp! Ploeteren en ravotten door de prachtige Waalse natuur; waar kan een mens nog meer
van dromen? Meer informatie omtrent het kamp zal weldra met jullie worden meegedeeld, maar
we kunnen al wel verklappen dat onze leidingsploeg er al ettelijke voorbereidingsuren op heeft
zitten opdat jullie kleine (of ondertussen al iets minder kleine) spruit de beste week van zijn leven
tegemoet gaat.
Belangrijk! Noteer alvast het weekend van 13-15 september in jullie agenda. Hierin zullen we
tijdens een heus feestweekend het 65-jarig bestaan van Chiro Elzestraat uitbundig vieren!
Verwacht jullie aan een hoop quiz-, familie-, BBQ-, feest- en ontbijtplezier, en dit alles in de
prachtige omgeving van het Sint-Michielspark.
Wij staan alvast te springen om het Chirojaar 2018-2019 in schoonheid af te sluiten en leven ook
met een brede glimlach toe naar het kamp! Hopelijk jullie ook?

Veel liefs
Aäron en Jannes
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VOORWOORD: VEEBEE

Beste Chiroleden
De feestperiode van rond de jaarwisseling is ondertussen al enkele maanden achter ons . De lente
is sinds kort terug in het land . De knoppen en de blaadjes aan de struiken en bomen staan op het
punt te ontluiken . Het aantal minuten daglicht neemt gelukkig weer toe , de temperatuur stijgt
stilaan . Terug het moment om meer buiten te kunnen komen en dingen te kunnen doen .
Evenredig met de stijgende temperatuur neemt ook het aantal activiteiten toe .
In het verschiet staan de volgende weken o.a. de rommelmarkt en het oudercafé en nog tal van
activiteiten . De tijd dus weer om ons als Chiro te tonen . Ik kijk alvast uit naar deze activiteiten .
Hopelijk jullie ook , zodat we weer ons beste beentje kunnen voorzetten .
Alvast tot dan !
Jullie VB Peter .
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ALGEMENE INFORMATIE

SPEELCLUB
Leeftijd: 1ste tot 2de leerjaar

Chiro van: 14.00h tot 17.00h

Speelclubleiding:
Aäron Willemsens
Schouwvelden 26b
2860 Sint-Katelijne-Waver
Aaron.willemsens@gmail.com
0476/50.09.14

Roeland Spies
Liersesteenweg 197
2860 Sint-Katelijne-Waver
spiesroeland197@hotmail.com
0471/52.67.73

Eran Humblet
Nachtegaalstraat 30
2860 Sint-Katelijne-Waver
eranhumblet@hotmail.com
0473/26.76.28
Dries De Vos
Beatrijsstraat 23
2860 Sint-Katelijne-Waver
driesdevos9@gmail.com
0495/80.34.16

Simon Stoops
Kalkovenstraat 32
2800 Mechelen
stoops.simon@gmail.com
0476/34.94.13

Voorwoord: Groepsleiding | ’t Program April- Juni 2018
5

6

RAKKERS
Leeftijd: 3de tot 5de leerjaar

Chiro van: 14.00h tot 17.30h

Rakkersleiding:
Maarten Van den Broeck
Hogevelden 48
2860 Sint-Katelijne-Waver
maarten.van.den.broeck@outlook.com
0477/81.96.36

Alexander Durinck
Zorgvliet 12
2860 Sint-Katelijne-Waver
alexander.durinck@gmail.com
0494/35.78.92

Jens Heylen
Schouwvelden 19
2860 Sint-Katelijne-Waver
heylenjens606@gmail.com
0471/90.89.80

Brent Bosmans
Clemenceaustraat 215a
2860 Sint-Katelijne-Waver
brentbosmans@hotmail.com
0497/55.81.09
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TOPPERS
Leeftijd: 6de leerjaar tot 2de middelbaar

Chiro van: 14.00h tot 18.30h

Toppersleiding:
Jannes Van Calster
Groenstraat 55
2860 Sint-Katelijne-Waver
jannesvancalster@gmail.com
0479/58.63.00

Maxim Janssens
Lindestraat 53
2860 Sint-Katelijne-Waver
maximjanssensj5@gmail.com
0489/40.19.39

Florian Lahaye
Kuikenstraat 9
2860 Sint-Katelijne-Waver
florian.lahaye007@gmail.com
0470/05.55.91

KERELS
Leeftijd: 3de tot 4de middelbaar

Chiro van: 14.00h tot 19.00h

Kerelsleiding:
Jarne De Nies
Kuikenstraat 3a
2860 Sint-Katelijne-Waver
jarnedenies@hotmail.be
0479/05.04.69

Bob Segers
Stationsplein 8
2860 Sint-Katelijne-Waver
bob.segers@hotmail.com
0493/18.80.63

Pieter Van Dievel
Hertstraat 52
2860 Sint-Katelijne-Waver
pietervandievel@gmail.com
0472/01.29.75
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ASPIRANTEN
Leeftijd: 5de tot 6de middelbaar

Chiro van: 14.00h tot 19.30h

Aspirantenleiding:
Michael Dewulf
Clemenceaustraat 39
2860 Sint-Katelijne-Waver
michaeldewulf@outlook.be
0472/06.12.67

Dylan Van Craen
Ekelenhoek 69
2860 Sint-Katelijne-Waver
dylanvancraen@hotmail.com
0493/59.48.04
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VEEBEE
Peter Durinck
Zorgvliet 12
2860 Sint-Katelijne-Waver
Peter.durinck1969@gmail.com
0495/50 83 84
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VOORSTELLING LEIDING
Mijn naam is Aäron Willemsens, ik ben 21 jaar en woon in Elzestraat en
Walem. Ik studeer Elektronica-ICT aan De Nayer Thomas More. Mijn vrije tijd
word voornamelijk besteed aan Chiro, gamen en studeren. Ik heb een passie
voor Chiro, graphic design en elektronica. Mijn lievelingskleur is rood en ik eet
graag biefstuk met frieten. Als leiding van de speelclub ga ik mijn uiterste best
doen om er een spetterend jaar voor hun van te maken!!

Dag iedereen
Ik ben Michael Dewulf op de Chiro beter bekent als Mikkel. Ik ben 20 jaar oud
en woon zoals velen hier in d’Elzestraat. Ik zit al sinds de toppers in de Chiro
dus zo’n goeie 8 jaar en dit jaar als 2de jaar leider. Buiten de Chiro vul ik mijn
dagen met studeren (2de jaar Energiemanagement in Antwerpen) en Judo bij
Judoteam Jita Kyoei Duffel.

Hey! Ik ben Florian, maar jullie mogen mij gerust Flori noemen! Ik zit nu mijn
8ste jaar in de Chiro. Ik geef ook voor de 4de keer op rij leiding en ben nog
altijd even enthousiast om activiteiten ineen te steken, spellen te spelen en mij
te amuseren in Chiroverband. Ik ben overigens nog steeds
communicatieleider, en bijgevolg ook aanspreekpunt naar buiten toe! Naast
de Chiro werp ik mij volledig in mijn studies communicatiewetenschappen
alsook mijn hobby fitness en krachttraining!
Hey iedereen zoals de meesten wel weten heet ik Brent. Wat de meeste
misschien niet weten is dat ik in het dagelijkse leven tuinaanlegger en
boomverzorger ben. En uiteraard doe ik mijn job super graag net zoals ik
leiding geef. Dus nu dat jullie mij al wat beter kennen hopen ik en mijn
medeleiding jullie en super jaar te geven.
Tot binnenkort
Ik ben Pieter Van Dievel, binnen de Chiro ook wel ‘de Pepe’ genoemd. Net
zoals een groot deel van de leiding ben ik van ’99 en zit ik al in de Chiro sinds
het eerste leerjaar. Dit is het tweede jaar dat ik leiding geef, daarnaast heb ik
ook enkele jaren training gegeven aan de duiveltjes van RB Elzestraat. Ik
studeer toegepaste taalkunde (Spaans-Frans) in Antwerpen en zal tijdens de
examens dus geregeld geen leiding kunnen geven, maar ik zal altijd mijn best
doen om ervoor te zorgen dat uw zoon zich amuseert, of ik er nu zelf bij ben
of niet!
| ’t Program April- Juni 2018

10

11
Hallo
Mijn naam is Dylan Van Craen, ook wel Dikkop genoemd. Ik ben al sinds mijn
6de lid van de Chiro dus nu ongeveer al 12jaar. Het afgelopen jaar was mijn
eerste jaar als leiding en het is voor mij toch wel een positieve ervaring
geweest. De speelclub was een bijzondere groep om te doen, allemaal stuk
voor stuk supertoffe kerels. Nu sta ik voor een nieuwe uitdaging bij de
Aspiranten en ik ben er zeker van dat we er ook dit jaar een tof jaar van gaan
maken.
Groetjes
Dikkop
Gegroet! Mijn naam is Dries en samen met vier andere getalenteerde leiders
zal ik volgend jaar de speelclub onder mijn vleugels nemen. Een beetje info
over mezelf: Naast Chiro houd ik me vooral bezig met mijn studie
Kinesitherapie. Ook kan je me vaak terugvinden achter mijn drumstel, gitaar,
pc en in de fitnesszaal. Alle hobby’s terzijde, hoop ik er een boeiend jaar op
na te houden samen met de jongste Chiromannen. Tot aan dé poort!
Hallo! Ik ben Jannes, maar op de Chiro mag je me Janus noemen :p Ik zit al
vanaf het tweede leerjaar in de Chiro en na 11 jaar het varken uithangen als
lid, ben ik leider geworden, wat ik nu al 2 jaar doe. Naast mezelf lopen er nog
2 telgen van de familie Van Calster rond in de Chiro: mijn broers Zeger (Kerel)
en Stan (Topper). Tijdens mijn leven buiten de Chiro houd ik me vooral bezig
met voetbal en school. Al van kleins af aan speel ik voetbal bij Red Boys
Elzestraat, net zoals vele andere leden en leiders bij ons. Ik ga naar school in
Leuven, waar ik de opleiding Handelsingenieur volg. Ik hoop dat we van dit
nieuwe Chirojaar een jaar vol onvergetelijke momenten, innige
vriendschappen en vele varkensstreken kunnen maken! (en af en toe al eens
een boze mama omdat haar lieve zoon met smerige kleren naar huis komt...
😉)
Hey hey! Ik ben Alexander. Ook wel Bakker of Bakkech genoemd. Waar deze
vandaan komt zal je hier nog wel lezen. Ik ben 20 jaar en woonachtig in
Elzestraat. Ik heb sinds juni mijn diploma als brood- en banketbakker. In
september ga ik de opleiding integrale veiligheid volgen. Dit om een goede
voorbereiding te hebben voor de ingangsproeven van politie inspecteur.
Elke week kan je me ook terugvinden op de velden van RB Elzestraat waar
ik, samen met een paar van onze leidingsploeg al jaren voetbal. Ken je me
nu al beter? Spreek me dan maar eens gerust aan!
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Hey
Ik ben Jarne en ik ben 19 jaar oud. Volgend jaar begin ik aan mijn 14de
jaar in de Chiro, waarvan mijn 2de als leider. Op de chiro ben ik
verantwoordelijk voor de kas, wat ik met veel plezier en zorg doe. Mijn
Chirohoogtepunt vindt elk jaar opnieuw plaats op kamp, waar ik dus ook
nu al reikhalzend naar uit kijk!
In de week ben ik terug te vinden in Leuven, waar ik nu aan mijn 2de jaar
Burgerlijk Ingenieur zal beginnen. Ik kijk er naar uit om er een geweldig
jaar van te maken!
Hallo!
Ik ben Maxim en ik zit ondertussen al 12 jaar in de Chiro. Ik ben als enige
"milleniumkindje" van de leidingsgroep de jongste leider en begin nu aan
mijn tweede jaar leiding.
Dankzij mijn onuitputtelijke interesse in informatica heb ik er resoluut
voor gekozen om volgend jaar Toegepaste Informatica te gaan volgen in
Antwerpen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat ik alle it-gerelateerde
taken binnen de Chiro op mij neem (ter ergernis van ons moeder, omdat
ik er volgens haar iets te veel mee bezig ben 😉).
Verder hoop ik dat we het komende Chirojaar even geweldig, of, wie
weet, zelfs nóg beter kunnen maken dan afgelopen jaar.
Hallo
Mijn naam is Jens en ik ben 20 jaar oud. Het is nu mijn tweede jaar in
leiding en voor de tweede maal heb ik voor de rakkers gekozen omdat wij
de coolste groep zijn. Al 14 jaar ben ik aangesloten bij Chiro Elzestraat,
waar ik al mijn hele leven woon. Mijn andere hobby buiten Chiro is
sporten en voornamelijk voetballen. Studeren doe ik in de Nayer in
Katelijne, daar probeer ik een diploma te behalen in de industriële
wetenschappen. Ik heb een zus (Lara) die ook in de Chiro zit. Voor de rest
hoop ik een geweldig Chirojaar mee te maken met veel onvergetelijke
momenten.
Tot zondag!!!!
Hallo, Ik ben Simon! Ik ben momenteel de leider die al het langst in de
Chiro zit, namelijk 1 jaar! Ik speel al meer dan 10 jaar gitaar en ben DJ op
de plaatselijke fuiven. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de
leidingsgroep er het komende Chiro-jaar een feest van zal maken, daar zal
ik wel voor zorgen 😉
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Hallo
Ik ben Bob Segers, en ik zit ondertussen al een goeie 5 jaar in de Chiro van
d’Elzestraat. Ik ben 19 jaar en zit nu in het 6de middelbaar mechanische
vormgevingstechnieken. Buiten school houd ik mij in mijn vrije tijd
hoofdzakelijk bezig met podiumtechnieken. En ook binnen de Chiro komt
deze interesse van pas: ik zorg er namelijk elk jaar voor dat het podium
van Jungle TD er prachtig uit ziet 😊!

Hallo iedereen, ik ben Eran, maar op de Chiro word ik weleens Beeran
genoemd, ik ben 20 jaar oud en van die 20 jaar zat ik 11 jaar in de Chiro. Ik
supporter voor de kakkers.(natuurlijk) Momenteel ben ik nog een student
maar hopelijk niet voor lang meer 🙂
Samen gaan we er een onvergetelijk Chirojaar van maken!
X Beeran

Hallo
Mijn naam is Maarten Van den Broeck, maar op de Chiro ben ik eerder
gekend als Meutte en kent niemand eigenlijk mijn echte naam. Hoewel ik
momenteel 1 van de oudste leiders ben, zit ik nog maar 3 jaar in de Chiro
en ben ik jammer genoeg nooit lid geweest. Hoe dan ook ben ik blij om deel
uit te maken van deze geweldige groep, amuseer ik me enorm hard als
leider en probeer ik elke zondagnamiddag onvergetelijk te maken. Ik heb
mijn studies ondertussen al afgemaakt en werk momenteel bij Biofresh.
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UNIFORM
Omdat wij graag als Chiro naar buiten komen vragen wij dan ook elke zondag in uniform
aanwezig te zijn.
•

Van de speelclub verwachten we enkel een Chiro t-shirt.

•

Alle andere groepen verwachten we in Chiro t-shirt maar ook in Chiro broek (lang of
kort) en eventueel Chiro hemd of trui.

Voor al deze artikelen slechts één adres:
Banier Mechelen
Onze-Lieve-Vrouwestraat 34
2800 Mechelen
Tel: 015-41 02 34
http://www.debanier.be/

OPENINGSUREN

Van maandag tem zaterdag: 09:30 - 13:00 u. --- 13:30 - 18:00 u.
Zondag gesloten
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SPEELCLUBPROGRAMMA

07 april:
Kleuren, lijmen, schilderen, beeldhouwen… Dat kan de speelclub allemaal neem
dus allemaal je creatieve zelf mee naar de Chiro, want vandaag is het knutseldag!

14 april:

Vandaag gaan de aspiranten een leuke namiddag voor jullie voorzien!

21 april:
De leiders hebben buikpijn omdat ze iets te veel chocolade van de paashaas
hebben gegeten, daarom vandaag geen Chiro. Vrolijk Pasen!

28 april:

Mixdag! Chiro tot 17u wegens oudercafé (met info over het kamp).

5 mei: Vandaag gaat de Speelclub op uitstap, naar waar is nog geheim! Verdere informatie volgt
nog!

12 mei:
Wist je dat ongeveer 70% van de wereld uit water bestaat? Juist genoeg om een
hele namiddag vol met waterspelletjes te vullen. Chiro tot 17u.

19 mei:
Goed en slecht nieuws, het slechte nieuws is dat het vandaag geen Chiro is,
het goede nieuws is dat jullie zaterdag op de rommelmarkt ook leuke spelletjes kunnen
komen spelen!
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26 mei:
Bestudeer zeker heel goed deze afbeelding ➔
Het zou wel eens heel goed van pas kunnen
komen vandaag!

02 juni:
Om de natuur te bedanken dat wij al heel lang met de Chiro spelletjes in het bos
mogen spelen, gaan wij vandaag iets terug doen voor de natuur!

9 juni: Gisteren zijn er een cowboy en een indiaan langs de Chiro geweest, om te
vragen of wij de ruzie tussen de cowboys en indianen kunnen oplossen.
Natuurlijk gaan wij hun helpen. Vandaag mag je verkleed naar de Chiro
komen.

16 juni:
Hoe ziet een echte Chirojongen eruit? Volgens de leiding is dat een
knappe jongen in Chiro uniform die niet bang is om vuil te worden! Maar zijn
jullie wel vuil genoeg om een echte Chirojongen te zijn?

23 juni:
Helaas, het is de laatste Chirozondag van het jaar! Maar niet gevreesd er komt een
geweldig kamp aan! Maar zijn jullie al klaar om op kamp te gaan? Dat gaan we vandaag
testen!
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RAKKERSPROGRAMMA
7 april: Winnen, winnen, winnen. Of vandaag toch niet?
14 april: Omdat de aspi’s volgend jaar leiders worden moeten ze nog oefenen op het
leider zijn. Deze zondag zullen ze dus jullie leiding geven.
21 april: Vandaag is het Pasen en moeten jullie paaseieren gaan rapen. geen Chiro
28 april: We doen een mixxxx dag (leiding staat bij een andere groep) + vandaag is het
oudercafé, start 17u ( met info over het kamp) Chiro tot 17u
5 mei: Het heeft vier poten, een rugleuning en een zitvlak. Rara Wat is het? Of beter nog
wat kunnen we ermee doen?
12 mei: Wat kunnen we met een ei doen? Dat komen we vandaag te weten. Het is Chiro
tot 17u want de leiders moeten tegen de oudleiding een matchke
voetbal spelen.
19 mei: Gisteren was het rommelmarkt jeeeeeej ,Vandaag is het geen
Chiro oooooh. ☹
26 mei: Duizend bommen en granaten, haal diep adem en probeer de
torpedo’s te ontwijken.
2 juni: De weerman voorspelt zeer warm weer!!! Wat betekent dat jullie
afkoeling nodig hebben.
9 juni: Kandidaten klaar voor immuniteit?? 3,2,1 start!!!
16 juni: Vandaag brengen we fortnite tot leven.
23juni: Wij gaan naar zee, naar zee en iedereen mag mee… verder info volgt.
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TOPPERSPROGRAMMA
7 april: Wie zal dit bloedstollende avontuur tot een goed einde brengen? Wie wint er de meeste
duels en verslaat de andere spelers? Vandaag spelen we een spannend spel gebaseerd op enkele
boeken en hun verfilming.
14 april: Panieeeekkkkk!!! Onze overheerlijke vieruurtjes dreigen op de grond te vallen en naar
de verdoemenis geholpen te worden!
21 april: Aangezien jullie vandaag ongetwijfeld veel te druk bezig zijn met het rapen van paaseitjes,
geven we vandaag geen Chiro.
28 april: Vandaag is het mixdag! Jullie teergeliefde leiding gaat vandaag helaas leiding geven aan een
andere groep! Maar niet getreurd: jullie krijgen een ander leidingteam dat een super toffe activiteit
voor jullie in petto zal hebben! Aangezien het vandaag OUDERCAFÉ is, eindigt de Chiro om 17h en
eten we dus niet op de Chiro.
5 mei: Omdat we op kamp naar jaarlijkse goede gewoonte decadent gaan eten en champagne
binnenkappen, moeten we wel geld in de kas krijgen. Daarom gaan we vandaag heerlijke
appeltjes verkopen aan de mensen van Elzestraat!
12 mei: Naar het schijnt zit er een schat verstopt in de buurt van d’Elzestraat. We gaan deze
vandaag proberen te vinden. Ook belangrijk: we eten niet op de Chiro omdat de leiding
deelneemt aan een súper-spannende voetbalmatch tegen de oud-leiding. Chiro tot 17h.
19 mei: Omdat iedereen nog moe is door het bakken van o-ver-heerlijke wafels op de rommelmarkt
is het vandaag geen Chiro.
26 mei: De leiding is vergeten hoe een boot werkt. Daarom gaan we vandaag de gevaarlijke
wateren van d’Elzestraat op een andere manier trachten over te steken.
2 juni: Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Maar helaas is vandaag de tijd van gaan
gekomen… Het leven moet echter door, er zijn zelfs mensen die hun beroep van dit tragisch
gebeuren maken. Vandaag kruipen we in het vel van dat soort mensen.
9 juni: De zon schijnt, de lente is in volle bloei, dus we gaan profiteren van het goede weer! We
trekken er op uit naar het Tivolipark met waterspelletjes!
14 juni: Tzijn weer examens, maar niet getreurd! Wij voorzien examenchiro!
21 juni: Tzijn nog steeds examens voor de leiders… boehoe. Maar niet getreurd, wij voorzien
weer een examenchiro!
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KERELSPROGRAMMA
7 april: https://www.youtube.com/watch?v=EId5_hfiULg
14 april: Wat zou het toch verschrikkelijk zijn om de knappe gezichten van jullie leiding niet meer te
kunnen zien. We gaan vandaag eens testen hoe het leven er dan zou uit’zien’.
21 april: Joepie paaseitjes rapen bij de bomma! Geen Chiro dus.
26-28 april: Een ketiweekend met als thema Temptation Island, daar kunnen
zulke verleiders als jullie natuurlijk niet ontbreken!
5 mei: Nu iedereen een dégoût heeft van wafels en alles wat ermee te maken
heeft, is het tijd om die zuurverdiende centjes uit te geven! Verkleed komen
als kangoeroe is wel een verplichting vandaag.
12 mei: Het is nog eens tijd om terug te keren naar het verleden en nog eens
een echt bosspel te spelen! Chiro tot 17u
18 mei: Tijd om jullie schattigste gezichtje op te zetten om op de rommelmarkt lekkere dessertjes te
verkopen.

19 mei: Geen Chiro
26 mei: Vervangleiding, de blok voor de leiding is helaas weer begonnen.
2 juni: Vervangleiding.
7 juni: Examenchiro, verdere info volgt nog.
14 juni: Examenchiro, verdere info volgt nog.
23juni: Al draagt een Kerel een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.
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ASPIRANTENPROGRAMMA
7 april:

14 april:
Vandaag pakken jullie de jongste 2 groepen over, heeeeuuujjj!
21 april:
Pas op voor de paashaas, jammer genoeg geen Chiro ☹ .

28 april:
mixXxXxXxXxXxx wie neemt het van ons over?
5 mei:
Levensecht vechten zoals in den goeie ouwen tijd x.
12 mei:
Spellekes op het hogere land , daarna gaan we sjotten tegen de oud-leiding.
18 mei:
Vandaag iedereen op post om mee te verkopen op de Rommelmarkt!
19 mei:
We zijn nog heel moe van de roemmelmet, helaas geen Chiro.
26 mei:
Een viool en tjoepen zei den Dikkop (Andy) ooit wie weet wat hij daar mee bedoelt.
31 mei:
Het
7 juni:
is
14 juni:
weer
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21 juni:
examenchiro!

INFORMATIE KAMP
Beste ouders,
Volgende informatie kunnen we jullie al geven over het kamp.
Het kamp zal plaatsvinden in de buurt van het dorpje Wanlin – 5564.
De leiding en aspiranten vertrekken op voorkamp op 15 juli. Voor de oudste leden (kerels,
toppers, en rakkers) start het kamp op 18 juli.
Op 21 juli komen de speelclub aan en is het bezoekdag. Tijdens de bezoekdag zal er opnieuw een
BBQ zijn. Meer info hierover volgt nog in het Kampboekje. Op 28 juli gaan dan alle leden (
behalve aspiranten) terug naar huis. Leiding en aspiranten zullen terug aankomen in Elzestraat
op 31 juli.

AGENDA
•
•
•
•
•
•
•

28/04: Oudercafé (met info over het kamp) om 17u
14/07: Camion inladen om 18u
15/07: Voorkamp
18/07: 1ste dag kamp ( aspi’s, kerels, toppers en rakkers)
21/07: bezoekdag + bbq en speelclub komt aan
28/07: einde van het kamp!
31/07: leiding komt terug van het kamp
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SPELLETJES
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