CHIR
Ondertussen zijn we al een tijdje bezig aan 2021,
wat gaat het snel! De eerste chirozondag van het
nieuwe jaar was weer een knaller van formaat
en vanaf nu kunnen we nog harder genieten van
de mooie, zonnige zondagen en de activiteiten
die de leiding jullie voorschotelt. Hoewel het niet
altijd evident is met de coronamaatregelen, doet
de leiding er alles aan om de leden een TOPzondag te geven!
Spijtig genoeg kon Kindercarnaval niet doorgaan
en ook ons IJssalon valt nog af te wachten of het
zal mogen doorgaan. Wij hopen alvast van wel,
zo kunnen we toch wat geld in het laatje brengen
voor ons buitenlands kamp in 2023.

SPANNEND VERHAAL…

ZINE

Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel – april 2021

OP DE PLANNING STAAT NOG…
18 april: Chiro
25 april: Chiro
2 mei:

IJssalon : GEEN Chiro (indien dit niet
doorgaat: WEL Chiro)

9 mei:

Chiro

16 mei:

Chiro

23 mei:

Chiro

30 mei:

Chiro

Juni:

eventueel avondchiro door examens
van de leiding ➔ de leiding laat tijdig
weten wat precies de kalender is voor
hun groep.

1-11 augustus: CHIROKAMP NAAR ???

Ondanks dat er door het coronavirus minder kan doorgaan dan andere jaren, gebeuren er toch nog wel
spannende dingen op onze Chiro. Leider Kevin reed op een avond langs de Chiro met zijn wagen. Voor het
leidingslokaal zag hij mensen op de oranje stoelen zitten, die hij dacht niet te kennen. Kevin had het
vermoeden dat er ingebroken was. Kevin vroeg de leidingsploeg of iemand van de leiding aan de
chirolokalen zat, maar dat was niet het geval. Ook waren de leiders en leidsters er zeker van dat ze de deur
op slot gedraaid hadden.
Daarom besloot moedige Kevin om eens op de Chiro te gaan kijken. Vol spanning vertrok Kevin met zijn
auto naar de Chiro om te kijken of er ingebroken was. De mensen zaten nog steeds op de oranje stoelen
voor het leidingslokaal toen Kevin aankwam.
Gelukkig voor Kevin waren het geen inbrekers, maar ons kuisteam! Ze hadden net onze lokalen gepoetst
en waren even aan het uitrusten op de oranje stoelen. Kevin schaamde zich rot, maar achteraf kon hij er
nog goed mee lachen! Al een chance is Kevin zo oplettend, stel je voor dat het echte inbrekers waren…
Via deze weg willen we dan ook ons kuisteam heel hard bedanken om ervoor te zorgen dat onze lokalen
altijd spik en span zijn. Dikke merci!!!

WIST JE DAT…?
•

… er bij onze Appelverkoop 312 zakken appels verkocht zijn? Dat staat gelijk aan maar liefst 732
kilogram appels! Door het coronavirus is onze jaarlijkse Appelverkoop jammer genoeg niet zoals
andere jaren kunnen doorgaan. Normaal gezien komen we deur aan deur met de zakken appels, maar
dit jaar organiseerden we een afhaalsysteem. Jullie kwamen massaal appels afhalen aan onze drie
afhaalpunten: de kerk in Sint-Jozef, de kerk in Rijkevorsel en onze eigen chirolokalen. Nogmaals
bedankt voor jullie steun!!!

•

… de oudste leden, de Aspi’s, leiding gaven aan de Ribbels en de Speelclub? Lies, Fleur en Robine
maakten echte soldaten van onze Ribbels. Zij speelden het enige, echte legerspel. Marcheren kunnen
zij nu als de beste! Sander, Sam en Julie speelden daarentegen het piratenspel met de Speelclub. Ze
toverden de Speelclub om tot nóg stoerdere piraten dan Piet Piraat en Jack Sparrow. Schip ahoi!

•

… de Aspi’s wafels, carré confituur en frangipanes hebben verkocht? Ze verkochten maar liefst 200
dozen aan familie, vrienden en kennissen. Met dit geld kunnen ze leuke activiteiten doen tijdens het
kamp. De Aspi’s willen iedereen bedanken voor hun steun!!!

•

… de Keti’s binnenkort spaghetti gaan verkopen? Houd Facebook maar goed in de gaten en omcirkel
25 april alvast in je kalender. Buon appetito!

Vragen?

Kijk zeker eens op de website (https://chirosint-jozefrijkevorsel.chirosite.be). Hierop staan onder andere de

contactgegevens van de leiding. Neem gerust ook eens een kijkje op onze facebook- “Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel” of
instagrampagina “@chirosintjozefrijkevorsel” voor leuke foto’s en de laatste updates.
Vergeet ook zeker niet de leiding aan te spreken na de chiro als je nog op zoek bent naar een tweedehandsuniform of onze
eigen super coole t-shirts (11 euro)!

