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1. voorwoord
Dag beste lezers,
Dit Chiro jaar is alweer bijna gedaan, maar we hebben het beste voor het
laatste gehouden. Op 21 juli vertrekken we namelijk opnieuw op BIVAK.
Om zeker goed voorbereid te zijn op de beste 10 dagen van het jaar, hebben
we in deze Sago de belangrijkste info vermeld. Moesten er verder nog
vragen zijn, mag u steeds iemand van de leiding contacteren. De
contactgegevens vindt u op de site en ook verder in deze Sago.
Wij kijken er alvast naar uit en we hopen jullie ook!
Groetjes
De leiders en leidsters
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2. Verslagen
RIBBELS
Zondag 5 mei 2013
Vandaag stonden de ribbels om 14.00u weer klaar om er een leuke en vooral
zonnige Chiro dag van te maken.
De ribbels werden uitgedaagd door hun leidsters. Als ze alle opdrachten
konden volbrengen vóór 4 uur waren zij gewonnen.
Iedereen stak de handen uit de mouwen om een emmer water over te
lepelen, kaarten huisjes te bouwen, een klerenketting te maken, een
pingpongballetje te zoeken, een klot zeep op te zepen,… en noem maar op.
Om 10 voor 4 moest er nog 1 opdracht gedaan worden: met de hele groep
‘hier komt de rups pardief pardaf’ doen. Net op tijd hadden de ribbels alle
opdrachten goed uitgevoerd en hadden ze dus hun beloning verdiend.
Vooraleer we aan het 4-uurtje begonnen, hebben we eerst nog gezongen
voor de jarigen: Aaricia, Lore en Indra
Na 4 uur was het nog steeds mooi en warm weer en speelden we fijne
waterspelletjes en nog enkele leuke pleinspelletjes.
Te snel was het zes uur en tijd om weer naar huis te gaan.
Het was weer een leuke Chiro-zondag!
Proefbivak: 19 tot 21 april 2013
Vrijdagavond 19 april om 19 u stonden 16 ribbels paraat aan de Chiro
lokalen, om een heel weekend op de Chiro te blijven. Samen met de mama’s
en papa’s maakten we de bedjes klaar en werden de knuffels al onder de
dons gelegd.
Toen iedereen geïnstalleerd was, verzamelden we samen met de speelclubs
in de grote zaal.
Eerst werd uitgelegd hoe de volgende dag er zou uitzien en daarna hebben
we het weekend goed ingezet met een dans-feestje.
Jammer genoeg was het al snel tijd om te gaan slapen.
Na een vrij rumoerige nacht was iedereen al vroeg wakker en iedereen
maakte zich snel klaar voor het ontbijt.
Vandaag hadden we hoofdzakelijk feest-spelletjes voorzien.
Er lag een groot memory spel klaar en de ribbels moesten proberen om 2
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dezelfde prentjes om te draaien. Het eerste paartje dat werd omgedraaid
was meteen het startschot voor het eerste feest-spel. Het werd Pasen.
We speelden een ‘ren-je-rot-quiz’ waarbij de ribbels paaseieren konden
verzamelen. Wie op het einde van de quiz het meeste paaseieren had
verzameld, was gewonnen.
Het volgende spel was het Sinterklaas-spel. Omdat we voor Sinterklaas altijd
mooie tekeningen maken zouden we dit nu ook doen. We maakten een verftekening, maar zonder een verfborstel te gebruiken.
Al snel hingen niet alleen de posters vol verf, maar ook de ribbels ☺.
Na deze 2 spelen was het middag en aten we lekkere spaghetti.
Toen iedereen zijn buikje rond had gegeten werd er een uurtje platte rust
gehouden en daar zeiden de ribbels geen nee tegen. En ongelooflijk maar
waar: ze hebben allemaal een uurtje geslapen.
Namiddag begonnen we terug met memory en speelden we nog het
Nationale Feestdag-spel. De ribbels moesten in groepen tegen elkaar strijden
om zoveel mogelijke provincies van België te veroveren. Vervolgens
speelden we het wapenstilstand-spel, dit was Cluedo waarbij de ribbels als
echte speurneuzen moesten uitzoeken wie de wapens had neergelegd.
Al snel was het tijd om de knieën onder tafel te schuiven voor het
avondmaal. Lekkere frietjes en hamburgers.
’s Avonds hielden we, samen met de speelclub, nog een leuke muziek-quiz,
gevolgd door nog een dans-feestje met allerlei lekkere hapjes en drankjes.
De ribbels mochten wat langer opblijven en vielen heel snel in slaap na deze
fijne maar vermoeiende dag.
Zondagmorgen moesten we na het ontbijt de koffertjes al weer pakken. We
speelden nog tot half 12 fijne pleinspelletjes. Toen kwamen de eerste
mama’s en papa’s al aan om hun kleine kapoenen op te halen.
Het was een reuze leuk weekend!
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SLOEBERS
Zondag 21 april
Ook deze zondag stonden er weer 12 sloebers klaar om er een leuke zondag
van te maken. Moeilijk was dit niet, want we mochten ons gaan uitleven met
water! Nadat we de bus hadden genomen naar het casino van Houthalen
besloten we om eerst de boel te verkennen. Dit duurde niet lang, want de
drang om op het springkasteel te springen was groot. Nadat iedereen
uitgesprongen was mochten we bij de brandweer kegeltjes gaan omspuiten,
net als echte brandweermannen. En net als echte brandweermannen mocht
elke sloeber op de foto met een uniform en een helm van de brandweer. Na
al dit zware werk was het tijd om wat tot rust te komen en aan te gaan
schuiven voor de opblaasballen. De sloebers kropen één voor één in de bal,
die dan werd opgeblazen en werd losgelaten op het water. Voor dat we het
wisten was het alweer bijna tijd om naar huis te gaan. Nog snel wat snoepen
en wat drinken en we konden weer naar de Chiro, waar de ouders ons weer
op stonden te wachten.
Zondag 2 juni
Er stonden weer 12 sloebers in de opening van deze zonnige lentedag. Op
het programma stond laddercompetitie, maar omdat dit spel nog wat
voorbereiding nodig had besloten we de toppers uit te dagen om een
matchke voetbal te spelen. Zoals elke keer zorgden de sloebers voor de vele
doelpunten, zodat de toppers kansloos waren en het 5-1 werd. Eenmaal
gewonnen dronken we een watertje om wat te bekomen en werd de
laddercompetitie uitgelegd. Hierbij stonden alle sloebers in een ladder onder
mekaar, en konden ze diegene die 1 of 2 kaartjes boven hun stonden
uitdagen in verschillende opdrachten. Als de uitdager won werden de
kaartjes verwisseld. Het doel was om tegen 5 u aan de kop van de ladder te
staan. Zonder te twijfelen begonnen alle sloebers eraan en werd er omhoog
geklommen op de ladder. De tijd vloog voorbij en voor we het wisten was
het 5 uur. Omdat we op bivak graag ook iets lekkers willen kopen, gingen we
affiches maken voor onze ijsjesverkoop op 16 juni. Toen deze kunstwerken
af waren en we ze hadden opgehangen op de meisjes Chiro, en natuurlijk de
onze, was het alweer 6 u en stonden de ouders te wachten na een leuke,
zonnige dag!
De leiders
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SPEELCLUB MEISJES
Zondag 12 mei
Vandaag is het moedertjesdag. En niet alleen thuis, maar ook op de Chiro
voor zowel de ribbeltjes, speelclubs en de kwiks! We waren maar met weinig
vandaag op de Chiro, dus besloten we een leuk groepsspel te spelen met alle
drie de jongste groepen. Ze werden ingedeeld in drie groepen en kregen elk
een baby om voor te zorgen. Je kunt het al raden, het doel was om de beste
mama te zijn voor hun kindje. Zo konden ze vele opdrachten doen, zoals een
moederdagskaartje knutselen, een parcours met hun baby afleggen of zelf
handstand doen met hun kindje tussen hun benen!
Na elk spelletje mocht de beste groep naar ‘onze winkel’ komen om
babykleertjes te kiezen. Iedereen ging er echt in op!
Toen het bijna tijd was, mocht elke groep eens naar voor komen om hun
kindje aan de rest van de kinderen voor te stellen. De kleertjes, de naam, de
woonplaats, … Omdat iedereen zo goed gezorgd had voor zijn baby, werd
uiteindelijk iedereen winnaar! En toen verdienden ze allemaal hun koek en
drankje bij vieruurtje.
Na het vieruurtje hebben we nog een soort van ‘topstars’ gespeeld. Iedereen
kreeg een naam/ding/dier op zijn voorhoofd geplakt en door ja of neevragen
te stellen, moesten ze raden wie ze waren. Het was een hele leuke zondag
geweest!
Zondag 26 mei
Zondag 26 mei was het zover, de aspi’s mochten weer leidster zijn en voor
de speelclubs waren dit Wiete en Silke. Na de opening mochten de
speelclubs allemaal twee papiertjes nemen en daarop schrijven wat hun
favoriete spelletjes waren, daarna hebben we een aantal van deze spelletjes
gedaan zoals rotte eieren, trefbal, party animals, tien tellen in de jungle en
nog vele anderen.
Toen was het al tijd voor een lekker vieruurtje en hierna hebben we nog
pijltje trek gespeeld. De groep die ons moest komen zoeken speelde nog
even Ninja voor ze mochten vertrekken maar uiteindelijk hebben ze ons toch
gevonden. Toen was het al weer tijd om terug naar de Chiro te wandelen en
de dag zat er al weer op.

8

SPEELCLUB JONGENS
Een zonnige zondag
De zon schijnt het is zondag en het is weer Chiro.
De leiders in uniform wachten iedereen al op, slaan nog een praatje met de
ouders en de dag kan beginnen.
Voor de Speelclub (de coolste club ) is het weer een speciale dag. Vandaag
maken we met zijn allen de speeltuin bij Oma’s ijsje onveilig.
Eens daar aangekomen spelen we verschillende spellen, oude klassiekers als
tikkertje en schommelen komen aan bod. Tot we worden aangesproken door
een groep meisjes. Hier reageren wij natuurlijk cool en ongeïnteresseerd op
en even later vertrekken we naar het meertje. Onze mannen zijn
geïnteresseerd in de kikkers terwijl de leiders weer wat mooie meisjes zien ;)
Samen gooien we even de frisbee rond, drogen ons af en stappen de auto in
op weg naar de plaatselijke ijsboer Sonnishoeve. Hier genieten we weer van
een sterk gemeenteproduct. De leiders trakteren de leden met een ijsje met
het geld wat ze eerder dit jaar verdiend hebben met de wafelverkoop. Als
iedereen klaar is met de grote bollen ijs rijden we naar de eindhalte CHIRO
HELCHTEREN. We spelen nog een spel en eindigen de dag zoals we
begonnen zijn: een praatje met de ouders en hopelijk tevreden
Speelclubbers.
Een volgende zondag
En op de zevende dag, nam God een dagje rust, maar de speelclubbers
natuurlijk niet. Die hadden al heel de week stil moeten zitten achter hun
schoolbank. Nog één keer zwijgen in de opening, genieten van het muzikale
wonder van het muziekkapel en dan alles kapot maken! Dat is natuurlijk
maar een uitdrukking. Omdat de leiders van de speelclub, in tegenstelling tot
vele andere leiders, wèl werk gemaakt hadden van hun rijbewijs kon elke
speelclubber veilig naar de Mijnterril vervoerd worden. We kwamen tot
stilstand en iedereen sprong de auto uit, klaar voor actie. We hadden
verschillende spullen meegenomen, zoals een slee, een ton, etc. Hiermee
zouden we dan trachten van de hellingen af te glijden. Hoewel de leiders ook
even twijfelden, vergezelde ze telkens een lid op de slee. Heel plezant,
echter de leiders moesten tijdig het voertuig tot stilstand brengen, om niet
aan de Peerse Dijk of zo uit te komen. Men betreedt natuurlijk de Terril niet,
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zonder het hoogste punt te bereiken. Dat deden we dus ook. Daarna
begonnen we aan de grote terugtocht. Afgemat kwamen we aan de auto
aan. Natuurlijk hadden de attente leiders reeds drankjes in de auto gelegd
voor het vertrek. Iedereen nuttigde een sapje om zich dan door TaxiSpeelcub
terug te laten brengen. Terug aangekomen stonden de ouders hun kinderen
al met tranen in de ogen op te wachten. De jongens vlogen in de armen van
hun ouderpaar en verlaten zo de Chiro, met een hongerige maag naar de
volgende week. In de naam van de vader, de zoon, en de heilige geest,
Amen
Wouter
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KWIKS
Zondag 28 april
We speelden vandaag Mastermind. De Kwiks kregen elk een kleurencode op
hun voorhoofd. In het bos stonden overal verschillende kleuren potjes verf
verstopt. Ze moesten dus een nieuwe kleurencombinatie maken op hun
been of op een blad papier. Als ze eentje hadden gemaakt, kwamen ze naar
de leidster en die vertelde hun welke kleuren juist waren en welke al op de
juiste plaats stonden of welke nog niet. Zo moesten ze elke keer terug gaan
en de juiste code proberen te maken als die die op hun hoofd stond. De
Kwiks hadden er plezier in en wilden zo snel mogelijk de juiste code kraken.
Hierna speelden we nog wat pleinspelletjes zoals levend schaken, rotte
eieren, brandende ton…. Voor we het wisten, was het vier-uur en tijd voor
een drankje en een koek. Na vier-uur haalden we de tippers erbij en deden
we met hen honkbal. Al snel was het 6 uur en tijd om naar huis te gaan. Het
was een fijne Chiro dag!
Zondag 12 mei
Vandaag was het moedertjesdag. We waren niet met veel, en de Ribbels en
de Speelclub ook niet. Daarom besloten we om een groepsspel te spelen.
Van de grote groep maakten we drie kleine groepen en zij werden allemaal
moedertjes. Elke groep kreeg een baby waar ze goed voor moesten zorgen.
Om kleren en mooie spulletjes voor de baby te verdienen, moesten ze
allerlei opdrachten zo goed mogelijk uitvoeren zoals bijvoorbeeld: voor het
langste muurzitten met de baby op de schoot, een parcours afleggen met de
baby rond je gebonden of zelfs handenstand doen met de baby tussen de
benen! De winnaar van elke groep mocht dan iets kiezen voor hun kindje en
op het einde kozen de leidsters de beste moedertjes uit! Na vier-uur
speelden we weer apart, en gingen wij naar buiten. Nog wat pleinspelen, en
hop het was weer tijd!
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RAKKERS
Zondag 14/04
De rakkers hebben samen met de toppers het spel Cluedo gespeeld. Hierbij
is het de bedoeling dat elke groep het mysterie oplost. Ze kunnen dit doen
door de verschillende posten op de pleinen te vinden. Elke post heeft tips
voor een bepaald onderdeel van de oplossing. Op een post aangekomen
kunnen ze een tip verdienen die uiteindelijk zal leiden naar de oplossing van
het spel en de uiteindelijke dader. Na het vier uurtje zijn de rakkers naar de
Sonnishoeve gefietst, waar we een ijsje hebben gegeten in het zonnetje.
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TIPPERS
Zondag 5 mei
Het was vandaag mooi weer dus besloten we om een ijsje dat gaan eten in
Sonnis. Na het 4 uurtje hebben we buiten leuke spelletjes gespeeld. We
speelden rotte eieren, in een kring wat volleybal, … De verliezers van rotte
eieren moesten enkele leuke opdrachten doen. Omdat het warm buiten was
kwamen de jongens met water af waardoor er een ‘watergevecht’ ontstond.
Dit was helemaal niet erg omdat het toch warm weer was. Het was weer een
leuke Chiro zondag!
Zondag 12 mei
We begonnen de Chiro met niet zo’n mooi weer. Het regende. Maar we
gingen er toch iets leuk van maken! We speelden binnen allerlei leuke
gezelschapsspelletjes zoals party animal, uno, naamspel en twister speelden
we ook. Het was een rustige zondag omdat er ook een aantal andere tippers
niet waren omdat ze dansoptreden hadden. Dus we waren met niet zoveel
maar we hebben ons toch goed geamuseerd ;) !
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TOPPERS
Een onbekende zondag
Vandaag stonden er 3 toppers klaar in de opening voor een super geflipte
zondag. We begonnen met een potje voetbal tegen de veel talrijkere
sloebers, ondanks onze goede inzet verloren we toch de wedstrijd tegen de
almachtige sloebers onder leiding van leider Jef. Na de wedstrijd zochten we
wat bekoeling en al rap vloog het water in het rond. Toen iedereen
afgekoeld was, was het tijd om een fleske te drinken en een ijsje te eten
tijdens 4-uurtje. Na het 4-uurtje hebben we een goede locatie gezocht om
onze toppershut te bouwen. Eenmaal onze locatie gevonden begonnen we
met het bouwen van de hut. De toppers mochten hierbij voorzichtig onder
leiding van de leiders gebruik maken van een bijl wat de toppers heel leuk
vonden. We werkten ons in het zweet en opeens was het alweer 6 uur en
dus tijd om de valiezen bijeen te pakken en terug huiswaarts te keren.
Bedankt voor deze leuke dag toppers !!!!
GRTZ GIELJAN EN BENNE
Zondag 14 april
Zondag 14 april stonden er 3 keihelle toppers in de opening, dat waren:
Darren, Pieter en Dennis. Ze waren klaar voor een warme zondag vol fun en
waterplezier.
De leiders besloten dat het tijd was voor een potje Cluedo, voor de Chiro
hadden wij; Gieljan en Benne; over heel de Finse piste verschillende kaartjes
verstopt. Op deze kaartjes stond telkens een moordwapen, een motief, een
plaats en een dader. De toppers moesten deze kaartjes zoeken en zo konden
ze uiteindelijk het Wie? Hoe? Waar? en Waarom? van de moord te weten
komen.
Al na enkele minuten bleek dat de toppers echte speurneuzen hadden. En na
hulp van enkele rakkers hadden ze al snel het merendeel van de kaartjes
gevonden. De tijd vloog voorbij want het was al tijd voor het 4-uurtje. Na
een drankje en een heerlijke croque-monsieur waren de batterijen weer
volledig opgeladen voor de 2de helft van de zondag.
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We besloten na het 4-uurtje enkele wateractiviteiten te doen wegens het
enorm warme weer. Al snel draaiden deze activiteiten uit op een heuse
wateroorlog met de tippers. En met behulp van de sloebers wisten we de
tippers terug te dringen tot aan de eigen lokalen. Nat maar tevreden was het
na een vermoeiende dag al weer tijd om huiswaarts te keren.
Bedankt voor de fijne dag toppers !!
DE LEIDERS
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TIPTIENS
zondag 19 mei
Deze zondag waren we maar met 3 leden. Dus we besloten maar
gezelschapspelletjes te spelen. We speelden: handje klap, twister, party
animal,…Toen kwam het hilarische alfabetspel waar de gekste woorden
gevormd werden zoals: bijenmelker, pannenlegger, zandwolf,…Zo was het al
snel 6 uur en moesten we weer naar huis, jammer!
zondag 2 juni
Op zondag 2 juni was het dan eindelijk zover, een zondag waar alle tiptiens
zo hadden naar uitgekeken. We waren voor een dagje leidster. De Ribbels
hadden: Sien K., Kim, Nele en normaal gezien ook Katrijn (maar die lag in het
gips). De speelclubs: Sien P., Giete, Emmelien en Hanne. En de kwiks hadden:
Lotte, Emma en Yente. De ribbels speelden een zintuigenspel waarbij ze
rupsje ribbel moesten vormen door de opdrachten goed uit te voeren. De
speelclubs speelden een spel met landen, zo moesten ze bijvoorbeeld bij
New York honkbal spelen, bij Barcelona voetballen en op de Zuidpool
moesten ze een pinguïn parcours afleggen. De Kwiks speelden het grote
superheldenspel om zo te zien wie de beste superheld was en tijdens vieruur
kregen de kwiks een stukje cake. Na vieruur speelden de kwiks nog
pleinspelen. De dag ging snel voorbij en we stelden vast dat leidster zijn best
vermoeiend is.
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KERELS
Zondag 14 april
Na een lange tijd van examens, familiefeesten en andere drukke bezigheden
waren er nog eens een degelijk aantal kerels aanwezig op de Chiro. Deze
goede opkomst was ook nog eens perfect getimed met het mooie weer. Na
vele weken wachten heeft ons Belgisch weer ons eindelijk tevreden
gemaakt. En ook wij maakten hiervan stevig gebruik door buiten te spelen.
Na de opening (met twee nieuwe leden in de muziekkapel) hebben wij ons
snel omgekleed zodat we buiten konden gaan genieten van het weer. We
hebben de dag geopend met een klassiek spelletje veldhockey waarbij het
team Jordy, el sympathico en Berben duidelijk de overhand nam en na een
lange strijd de winning goal maakte. Na deze intensieve wedstrijd was de
kaars voor iedereen uit en moesten we recupereren. Dit deden we door een
fris glas water te drinken en even languit uit te rusten in het gras en het
zonnetje. Tijdens onze rustpauze werden we aangevallen door de meisjes
met waterballonnen. Dit gingen wij niet zomaar voorbij laten gaan, maar
eerst was het vieruurtje. Dankzij Jordy konden wij genieten van een heerlijke
lekkernij. Na het vieruurtje planden we onze tegenaanval op de meisjes met
waterballonnen en emmers. Nadat onze tegenstanders verslagen en
doorweekt waren dropen ze af en gingen wij terug spelen. De aspiranten
daagden ons uit voor een matchke voetbal. Wij als kerels gaan geen enkele
uitdaging uit de weg en namen de uitdaging aan. We begonnen goed aan de
wedstrijd, maar na een tijdje begonnen we af te zwakken en werden onze
fouten afgestraft, het gevolg hiervan is dat we verloren hadden. Na dit
wedstrijdje was iedereen uitgeput, we begaven ons naar het lokaal waar nog
enkele dingen besproken hebben voor onze fuif en al snel was het weer 7
uur.
Tot de volgende.
Berben
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Zondag X mei
Een grote opkomst bij de kerels voor de verandering: vijf enthousiaste
jongens en een veel enthousiastere leider! Na het omkleden smeekten
sommige te gaan vissen, maar er stond iets veel fijners op het programma:
het lokaal een grondige poetsbeurt geven na de afwas-escapades de week er
voor op kampmenu. Na een hoop getaffel waren we dus eindelijk klaar en
konden we de pleinen op gaan om een spelleke te spelen met 6 man. Om
ons programma zo gevarieerd mogelijk te houden en onze knapen te laten
proeven van verschillende soorten sport, begonnen we met een spel
honkbal dat pas interessant begon te worden na een stuk of 5 wissels. Plots
was team 1, zonder dat het andere het door had, fel aan het beigun en
liepen zijn spelers stuk voor stuk homeruns wat resulteerde in totale
vernedering van de tegenpartij. Een schonere overwinning kon ik mijn ploeg
zeker en vast niet wensen. Het spel was gedaan en dat had iedereen ook
meteen door toen er ‘Palen tikken’ geroepen werd, het universele startsein
voor het spel ‘9 maanden’. Nadat iedereen wel een paar flaters begaan had
en zich nipt uit de goal kon werken was er toch een enkele verliezer wiens
kont nog steeds een vijfhoekige afdruk toont. Tijdens vier-uurtje werden dan
alle vorige vernederingen weer vergeten en konden we met een volle maag
onze krachten bundelen om een matchke te shotten tegen de aspiranten.
Spannende match, moet ik toegeven, waarin onze talenten El Sympathico en
Porcu zich van hun beste kant lieten zien. Hadden we zo allemaal shotters
gehad dan hadden we de aspiranten naar hun lokaal gespeeld. Maar ja, ik
neem genoegen met een kerelsgroep die in zowat alles uitblinkt!

Ian
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ASPI’S
Zondag 17 mei
Eindelijk. De eerste warme, zonnige zondag van het jaar! Na de
openingsdans 'mooi weer' maakten we met 8 aspi's dan ook een fietstochtje
richting 't Sonnis om daar van een goed crêmeke te genieten op de
Sonnishoeve. Op de terugweg hebben we toch weer even pech gehad met
een fietsketting maar dit kon ons goed-weer-humeur niet kapot krijgen.
Terug op de Chiro was het 4 uur en dus tijd om ons met kussens op de
pleinen in het zonneke te leggen. Daar konden we dan weer genieten van
een watergevecht waardoor er een paar van ons het toch niet meer zo warm
hadden. Toen de kust terug veilig was, besloten we dan maar om een paar
rustige spelletjes zoals jungle speed en party animal te spelen, een beetje te
frisbeeën en gewoon wa tetteren zoals alleen echte aspi's dat kunnen. Spijtig
genoeg was het al gauw half zeven en dus tijd om weer naar huis te gaan na
deze geslaagde, zonnige zondag!
Wist je dat…
- de aspi’s op 26/05 leidster zijn geweest
- alle aspi's super hard uitkijken naar voorwacht en bivak
- de aspi's samen met de tiptiens héél veel auto's hebben gewassen op
de carwash!
- onze leidster een zwijntje als huisdier heeft
- dat een carwash ook succesvol kan zijn zonder half naakt rond te lopen
in bikini
- onze leidster toch wel heel wat geduld met ons heeft (maar ook heel
blij is met haar 10 geweldige aspi’s!)
- het niet meer zo lang duurt voor we aan ons voorwacht en
bivakavontuur kunnen beginnen!
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ASPIRANTEN
Zondag 14 april
Om klokslag 2 stonden weer alle aspiranten paraat om er weer eens goed in
te vliegen voor een zondagnamiddag. Voor 4 uur gingen we wc papier
verkopen om onze kas te spijzen. De verkoop verliep goed en alles was op.
Klokslag 4 was al voorbij, dus gingen we een flesje drinken en een smoske
eten.
Na 4 uur zetten we ons allemaal snel in spelkledij om daarna naar de pleinen
te trekken. We begonnen met het spel koordaftrekken, waarbij al enkele
lieftallige leden wat pijnmomenten hadden beleefd. Vervolgens speelden we
even hoog/laag.
Dan speelden we een variant op rugby nl. overshotten: hierbij is het de
bedoeling om de bal over de goal te shotten i.p.v. op de lijn te leggen. Na te
zijn uitgeraasd gingen we het even rustiger aan doen met 123 puinhoop: dit
is een variant van zakdoek leggen waarbij we tijdens het zakdoek leggen ook
nog met een dobbelsteen gooiden en als er 6 werd gegooid werd er platte
jaak gedaan op degene die de zakdoek op dat moment vasthad.
Om half 7 gingen we naar de lokalen om nog wat te vergaderen over
verschillende agendapunten. Stipt om 7 uur gingen we welvoldaan terug
naar onze warme nestjes. Klaar voor weer een nieuwe schoolweek.
Zondag 12 mei
Na Bruin Café was er natuurlijk nog heel wat opruimwerk voor de leiders,
daarom was het aspirantenleiding! Al de aspiranten waren klaar om ook
eens leider te spelen. Na de opening ging iedereen dan ook naar het grote
plein om een gezamenlijk spel te spelen, toen de winnaars van ‘schipper mag
ik overvaren’ bekend waren ging elk lid zich vliegensvlug omkleden om fijne
spelletjes te spelen. De Leiding had fijne spelletjes uitgewerkt, dit allen op
verschillende locaties: Het bos, de pleinen en in de lokalen. Bij de
pleinspelen gaf iedereen het beste van zichzelf zodat het om 4 uur tijd was
om eventjes pauze te nemen met een lekker drankje. De kerels verkochten
ook lekkere hotdogs om een extraatje te hebben om het 5-daagse mee te
organiseren. Na 4-uurtje zijn de groepen doorgeschoven en ging een deel
naar de bos, hier was een variëteit aan spelletjes zoals trefbal, voetbal,
kwartet,… .
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Binnen werd ook nog op de matten gespeeld en viel de nieuwe variant van ‘1
2 3 piano’ in de smaak. In plaats van iets uit te beelden was het nu de
bedoeling een liedje te zingen van de zanger of groep die genoemd werd, dit
was lachen geblazen voor velen.
Om 6 uur was iedereen na deze intensieve dag dan ook uitgeput en klaar om
voldaan naar huis te vertrekken.
De leiding heeft bewezen klaar te zijn voor het grote werk volgend jaar!
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3.

I. Algemeen
Zondag 21 juli is het weer zover: we vertrekken voor 10 dagen op bivak! Hier
volgt nog belangrijke informatie in verband met het vertrek, koffers,
bezoekdag,… Neem dus zeker de tijd om dit eens door te lezen.
Alle leden (jongens en meisjes) worden om 10:15u verwacht aan de kerk van
Helchteren waar om 10:30u een korte mis zal plaatsvinden. Na de mis
vertrekken we naar de bivakplaats.
Bij de meisjes zullen de Ribbels, Speelclub en Kwiks met de auto vertrekken
richting bivakplaats. De Tippers, Tiptiens en Aspi’s vertrekken met de fiets
(zorg er dus voor dat de fiets in orde is).
Verder moeten de meisjes ook een lunchpakket voorzien voor de eerste
middag.
De jongens zouden graag de ouders willen verzoeken om de kinderen na de
mis naar het station in Zolder te brengen maar verdere info hierover zult u
ontvangen via mail.
II. Adres (om uw kinderen een briefje te sturen)
Meisjes:
Naam + Voornaam
Chiromeisjes Helchteren
De Kneuter
Smallestraat 5
2430 Eindhout
Jongens:
Naam + Voornaam
Chirojongens Helchteren
Chiro Happy-Dorp
Kerkstraat 62b
2910 Essen
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Mogen we ook vriendelijk verzoeken om jullie kinderen geen
snoeppakketten te sturen via de Post. De keuken doet 3X per dag haar
uiterste best om ons van een heerlijke maaltijd te voorzien. Daarnaast
is er ook iedere dag een 4 uurtje!

III. Bezoekdag
Meisjes: Zondag 28 juli van 16u – 20u*
* LET OP: Op de inschrijvingsbrief staan de uren fout.
De bezoekdag begint om 16u in plaats van 17u
en eindigt om 20u in plaats van 21u!

Jongens: Zaterdag 27 juli van 16u – 20u
IV. Binnenbrengen en afhalen koffers
Meisjes: aan de chirolokalen
Koffers binnenbrengen:

zaterdag 20 juli van 18:30u tot 19:00u

Koffers afhalen:

woensdag 31 juli om 12:30u

Jongens: aan de chirolokalen
Koffers binnenbrengen:

zaterdag 20 juli van 15u tot 17u

Koffers afhalen:

woensdag 31 juli van 16u tot 18u
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V. Wat in de koffer?
Slapen:
 Isoleermatje of noppenmatras
• jongens: oudste afdelingen
• meisjes: iedereen
 Luchtmatras
• jongens: oudste afdelingen
• meisjes: iedereen
 Slaapzak of lakens en deken
 Hoeslaken
 Plastiek matrasbeschermer voor mensen met nachtelijke
waterproblemen (verwittig de leiding)
 Kussensloop en kussen
 Pyjama’s (2)
 Knuffeldiertje
Hygiëne:
 5 handdoeken
 5 washandjes
 toiletzak met:
• zeep
• kam/borstel, haarspeldjes, haarelastiekjes
• Tandenborstel, tandpasta en spoelbeker
• Oorstokjes
• Eventueel deodorant
• Eventueel Maandverband/tampons
• Voor de ouderen: scheergerief
Kleding:
 Uniform (dit doen we aan bij vertrek)
 Spelkledij:
• 5 T-shirtjes
• 5 shortjes
 Minstens 2 paar (sport)schoenen
 2 warme truien
 2 lange broeken
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12 onderbroekjes
Onderhemdjes/Bh’s
12 paar kousen
Voldoende zakdoeken

Op tocht:





Degelijke regenkledij
Stevige, watervaste schoenen (en hoge kousen)
Drinkbus
Rugzakje

Zwemmen:
 Badmuts
 Zwembroek/badpak/bikini
 Badhanddoek
Andere:
 Een goed sluitende (linnen) zak voor vuil wasgoed
 Schrijfgerief, briefpapier, omslagen (voor de jongsten: op voorhand
geadresseerd) en postzegels
 Zaklamp (Enkel voor de afdelingen in tenten!)
 Een lijst met al je spullen
 Indien je medicijnen neemt: verwittig de leiding!
 Zonnecrème
 Muggenmelk (vooral als je in een tent moet slapen)
 Voor de +12-jarigen: je paspoort
 Zakgeld (voor de jongste: niet veel, dit is enkel voor kaarten,
postzegels en dagtocht)
 SIS-kaart (jonge afdelingen geven deze af aan de leiding)
Dit heb je nergens voor nodig en laat je dus thuis:
 Waardevolle voorwerpen zoals: radio, gsm, horloge, …
 Dolken, messen, …
 Dranken, …
LET OP! Merk al je gerief!!
Verlies van/schade aan waardevolle voorwerpen is NIET verzekerd
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VI. Verkleedkleren (wees creatief, zeker NIETS kopen)
Jongens:
 Speelclub:
• oud zwembrilletje
Meisjes:
 - Ribbels:
• chique madammen kleren (bv. kleedje, sjaaltje, nepjuwelen…)
• jongens/mannen kleren (bv. lange broek, riem, pet…)
• kleren die heel vuil mogen worden
 - Speelclub:
• cowboykleren
• vettige kleren
• legerkleren
 - Kwiks:
• kleren die heel vuil mogen worden (2X)
• bomma-kleren
• galakleren
• Flower-Powerkleren
• prinsessenkleren
 Tippers
• kleren die heel vuil mogen worden
• galakleren
• legerkleren
• wc-madammenkleren
 Tiptiens:
• zie mail
 - Aspi’s:
• kleren die weg mogen
• party-outfit
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VII. Extra meebrengen per groep (enkel de meisjes)

Producten afgeven aan de leiding bij het inladen van de camion:
 Ribbels en speelclub: een pot Nutella Choco van 825 gram of 1 kilo
 kwiks en Tippers: 12 liter melk (in brik)
 Tiptiens en Aspi’s: 12 rollen wc-papier.
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4. Contactgegevens
Leiders
naam
sloebers
Jef
Robbe
Yente
speelclub
Wouter
Martijn
Stef
rakkers
Mathijs
Michael
toppers
Giel-jan
Benne
kerels
Michiel
Ian
aspiranten
Jodi
Jannes
Maarten

achternaam

adres

Emailadres

gsm nr

Vanharen
Nouwen
Driesen

Sint-trudoplein 7
Broekstraat 36
Toekomststraat 37a

3530 Helchteren jef_vanharen@hotmail.com
3530 Helchteren Robbenouwen@hotmail.com
3530 Helchteren Yente_driesen@hotmail.com

0499157718
0496209571
0476810975

Dorissen
Boutsen
Kerfs

Kunselstraat 32
De Hoef 41
meeuwerbaan 135

3530 Helchteren wouterdorissen@hotmail.com
3530 Helchteren boutsenmartijn@hotmail.com
3990 Peer
kerfsstef@hotmail,com

0498677359
0494155814
0498790168

Knevels
Seerden

De Leemskuilen 15
Doolstraat 7

3530 Helchteren Mathijs_knevels@hotmail.com
3530 Helchteren michaelseerden@hotmail.com

0477036888
0472835789

Schoonbrood Rafnusstraat 31
3530 Houthalen gieljanschoonbrood@hotmail.com 0493040109
Wouters
Acht Septemberstraat 2 3530 Helchteren bennewouters@hotmail.com
0494766466
Berben
Leroy

Kriekebergstraat 14
Ambachtstraat 35

3530 Helchteren michielberben1@hotmail.com
3530 Helchteren Ianleroy@hotmail.com

0479695022
0487592366

Vanhove
Wouters
Clerx

Bijendries 4
3530 Helchteren jodi.vanhove@gmail.com
Acht Septemberstraat 2 3530 Helchteren jannes_wouters@hotmail.com
Tienschuur 54
3530 Helchteren maarten_clerx1@hotmail.com

0496763335
0493707869
0478834297

28

leidsters
Naam
Ribbels
Kathleen
Eline
Speelclub
Sofie
Hanne
Kwiks
Marthe
Tippers
Lien
Joyce
Tiptiens
Katrien
Loes
Aspi’s
Sarah
VB
Marjolijn

Achternaam

Adres

Dreesen
Mirtic

Korte Heidestraat 20
Helzoldstraat 109

3530 Helchteren 0499/48 45 00
3530 Helchteren 0494/41 63 51

Corthouts
Paredis

Herebaan-west 56
Helzoldstraat 156

3530 Houthalen 0474/29 35 23
3530 Helchteren 0499/63 19 33

Neyens

Langvoor 9

3530 Helchteren 0494/65 72 98

Ceyssens
Switten

Tienschuur 11
Kunselstraat 26

3530 Helchteren 0494/24 94 10
3530 Helchteren 0495/60 66 76

Coosemans
Vanvinckenroye

Eikelbosstraat 178
Helzoldstraat 110

3530 Helchteren 0499/48 85 85
3530 Helchteren 0479/71 01 70

Reynders

Kazernelaan 298

3530 Helchteren 0478/43 30 36

Jansen

Sonnisstraat 103

3530 Helchteren 0498/33 13 60

GSM
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5. Agenda

- zaterdag 20 juli: binnenbrengen koffers
- zondag 21 juli: vertrek bivak aan de kerk in Helchteren
- zaterdag 27 juli: bezoekdag jongens
- zondag 28 juli: Bezoekdag meisjes
- woensdag 31 juli: thuiskomst bivak
- zaterdag 21 september: openluchtfuif
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