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Ondertussen zijn we al een tijdje bezig aan 

2020, wat gaat het snel! De eerste chirozondag 

van het nieuwe jaar was weer een knaller van 

formaat (zoals elke zondag :p) en vanaf nu 

kunnen we nog harder genieten van de mooie 

zondagen en de activiteiten die de leiding ons 

voorschotelt. En dat hebben we al gedaan! 

Jullie zijn in jullie mooiste verkleedpakje komen 

dansen op ons Kindercarnaval, hebben de 

lekkerste appels van het land verkocht en 

hebben ook al eens een zondag gespendeerd 

met een andere leiding dan normaal op de 

leidingswissel! Maar natuurlijk heeft de leiding 

nog meer in petto: we zullen ons met z’n allen 

een dag naar Planckendael begeven om diertjes 

te spotten en jullie kunnen ook nog lekkere 

ijsjes komen eten op ons IJssalon! Mmmmm… 

Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel – maart 2020 

Op de planning staat nog…  

14 maart: Zwerfvuil rapen (9u) 

14 maart: Aspi-Ski Party 

22 maart: Geen Chiro       

5 april: Geen Chiro       

12 april: Geen Chiro      

26 april: Daguitstap naar Planckendael 

3 mei: Zwerfvuil rapen (9u30) 

10 mei: IJssalon  

27-28 juni: Vakantie in mijn Straat  

1-11 augustus: CHIROKAMP NAAR ??? 

 

WIST JE DAT… 
- de Ribbels op weekendje geweest zijn? Zo hebben ze al een beetje kunnen proeven van het kampleven 
en zijn ze helemaal klaar om in augustus mee op kamp te gaan!  

- de Speelclubbers terug voltallig zijn? Leidster Sara heeft haar school in Italië afgemaakt en kan vanaf nu 
weer elke zondag naar de Chiro komen. Leidster Sharmaine moeten we jammer genoeg nog tot juli 
missen, want zij studeert nu in Zwitserland. Veel succes, Sharmaine!  

- de Rakwi’s naar Superjump geweest zijn? Dat kregen ze cadeau van de Sint toen hij in december 
langskwam op de Chiro. Alle frustraties door storm Ciara, die eerder al roet in het eten gooide, werden er 
uitgesprongen!   

- de Tito’s nog steeds druk bezig zijn met het uitvoeren van hun rode draad? Tegen juni moeten ze 1000 
volgers hebben op hun instagrampagina “@stinkende_titoppers”. Allemaal volgen dus! 

- de Keti’s op leefweek geweest zijn? Dat betekent dat ze een hele week lang op de Chiro ‘leven’: ze slapen 
er, staan er op, eten er en vertrekken vanuit de Chiro naar school. De week hebben ze samen met hun 
leiding feestelijk afgesloten! 

- de Aspi’s leiding gegeven hebben in januari? Zo proefden ze al een keertje van het leiding zijn en kon de 
leiding een dagje thuisblijven om goed te blokken voor hun examens. De leden vonden het top! 
Dankjulliewel Aspi’s!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- de Aspi’s op 14 maart hun Aspi-Ski Party organiseren? Ze zullen de Cartouche tot een echte après-skihut  
omtoveren en ons van de nodige jeneverkes voorzien. Dus ouders en oudste leden, iedereen paraat aan 
de Cartouche, zaterdag 14 maart om 21u! 

- we op de appelverkoop 626 zakken appels verkocht hebben? Een nieuw record voor onze Chiro      . Dat 
hebben we vooral te danken aan de behulpzame ouders die meereden, het OC dat ons van lekkere soep 
voorzag en de leiding en leden die mee kwamen verkopen! D-A-N-K-U, DANKU! 

- de leiding binnenkort op kampweekendje vertrekt? Op dit weekend bereiden ze het Chirokamp voor en 
kiezen ze er het kampthema, de kampdans en het kampeten. Dat wordt daarna nog harder aftellen naar 1 
augustus! 

- we sinds kort een nieuw lid mogen verwelkomen in ons Oudercomité? Een mannelijk lid weliswaar, altijd 
handig om al dat vrouwelijk geweld een beetje te temmen. Welkom Fred!  

- het Kindercarnaval weer een groot succes was? Met bijna 200 personen kwamen jullie dansen, spelen en 
lachen op het grote Chiro-carnavalsfeest. En nu hebben we weer een jaar de tijd om ons volgende, mega 
originele carnavalskostuum te verzinnen :p  

- jullie jullie nog steeds kunnen inschrijven om mee op dag- 
uitstap naar Planckendael te gaan? Het onlineformulier kunnen 
jullie via de mail van elke groep vinden! Wees wel snel, want  

inschrijven kan tot en met 1 april (en dat is geen mop      ).  

 

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)! 

ZONDAG 1 MAART: LEIDINGSWISSEL! 

Zoals elk jaar stond er ook dit jaar weer een leidingswissel op het programma. Deze dag krijgen de leden voor een 

keertje andere leiding en kan de leiding ook eens proeven van een andere afdeling!  

En of het een geslaagde wissel was! 

Ribbels: Anton, Marnic, Sara, Hanne en Robbe Speelclub: Martijn, Daan, Jinthe en Kevin Rakwi’s: Brent, Amber, Fien, Jan en Brent 

Tito’s en Keti’s: Lindsey, Roald, Nele en Ewout Aspi’s: Brent en Marie 


