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Wat aan chirojaar is het al geweest,
ongelofelijk hoe snel dat jaar hier voorbij
vliegt! Er zijn al vele onvergetelijke activiteiten
en momenten gepasseerd, daarom geven wij
jullie graag nog eens een overzicht van wat er
dit jaar al gebeurd is en wat nog komen zal, in
deze Chirozine. Prettige feestdagen en een
magnifiek 2020 toegewenst!!

Op de planning staat nog…

WIST JE DAT…
… de Sint begin december langs is
geweest op de Chiro? Samen met zijn
Pieten kwam hij stoer aangereden op
een motor! Hij strafte de stoute en
beloonde de brave kindjes (en leiding)
met snoepjes. En naar ‘t schijnt heeft hij
ook voor elke groep een mooi cadeau
achtergelaten!

21 - 23 februari: Ketibivak

… de leiding op oudejaarsdag chocomelk
uitdeelt aan de nieuwjaarszangers? Kom
je tofste nieuwjaarsliedje voor ons
zingen en je krijgt een lekker hapje en
een warme chocomelk om jezelf terug
op te warmen!
… het jaarlijkse Teerfeest alweer een
groot succes was? Het Hawaïaanse feest
werd geopend met een receptie waarna
iedereen kon bijpraten tijdens het
smakelijk diner en er tot in de vroege
uurtjes gedanst werd.
… de leiding de leden graag ook dingen
bijleert? Want weten jullie bijvoorbeeld
al dat een orka een natuurlijke predator
is van elanden? Elanden komen dus best
niet de dicht bij de zee want als ze van
het strand weg drijven of van een klif
vallen, zouden ze wel eens door een orka
opgegeten kunnen worden!

29 december: Geen Chiro (kerstvakantie)
31 december: Nieuwjaarszingen met warme
chocomelk en wafels uitgedeeld door de leiding
26 januari: Gewestdag Aspi’s

23 februari: Kindercarnaval
24 – 28 februari: Aspitrant
29 februari: Appelverkoop (9u)
14 maart: Zwerfvuil rapen (9u)
14 maart: Aspi-Ski Party
26 april: Daguitstap naar ???
3 mei: Zwerfvuil rapen (11u)
10 mei: Ijssalon
17 mei: Gewestdag
27 – 28 juni: Vakantie in mijn straat
1 – 11 augustus: Chirokamp 2020!!!!!
Vragen? Kijk zeker eens op de website (https://chirosintjozefrijkevorsel.chirosite.be). Hierop staan onder andere de
contactgegevens van de leiding. Neem gerust ook eens
een kijkje op onze facebookpagina “Chiro Sint-Jozef
Rijkevorsel” 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)!

De kleinsten van onze Chiro, de Ribbels,
verkochten op zondag 24 november
heerlijke, warme chocomelk! Dit deden ze
om hun groepskas een beetje te spijzen en
iedereen zich een beetje kon opwarmen om
die koude chirozondag door te komen, en
het bleek een groot succes!

De Speelclubbers houden op 22 december
een heus kerstfeestje om de feestdagen
samen gezellig in te zetten! En omdat ze
heel het jaar al zo (goed als) braaf zijn
geweest vond de Sint ook dat de Speelclub
een toffe uitstap verdienden, hij gaf hen
daarom een dagje Mega Speelstad cadeau.
Wat een verwennerij!

Op 10 november verkochten de Rakwi’s
lekkere, zelfgemaakte croque monsieurs op
de Chiro. Het geld dat ze daarmee
verdienden kon de leiding het weekend
erna ineens gebruiken om een fantastisch
Rakwi-weekend voor de leden te
organiseren! En of het een geslaagd
weekendje was!

De Tito’s zijn samen met hun leiding op
leefweek geweest! Zij sliepen een hele
week in onze chirolokalen waar ze samen
aten,
sliepen,
huiswerk
maakten,
avondactiviteiten kregen… Ook hebben ze
een instagramaccount die in juni 1000
volgers
moet
hebben.
Allemaal
@stinkende_titoppers volgen dus!

Ook bij de Keti’s staat er nog een leefweek
op de planning. Zij zullen samen de week
proberen door te komen met hun leiding
Daan en Kevin, het belooft alvast heel
amusant te worden! De Sint heeft hen
daarbovenop beloond met een uitstap naar
Superjump waar ze hun beste trucjes
kunnen tonen op de trampolines.

De Aspi’s hebben prachtige truien laten
ontwerpen waarop hun motto gedrukt
staat: ‘Aspi voor de sfeer’ want ja, Aspi’s
zorgen nu eenmaal voor sfeer! Dat zullen ze
op 14 maart ook tonen op hun Aspi-Ski
Party, een fuif waar ambiance centraal staat
en dat elk jaar weer een groot succes blijkt
te zijn!

