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Wat een speciaal chirojaar is het al geweest,
ongelooflijk hoe snel dat jaar hier voorbij
vliegt! Er zijn al vele onvergetelijke 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. De Chiro heeft enkele weken
stilgelegen, maar nu is de Chiro eindelijk weer
begonnen. Prettige feestdagen en een
magnifiek, maar veilig 2021 toegewenst!

OP DE PLANNING STAAT NOG…

WIST JE DAT …

27-28 februari: Appelverkoop

… de Sint eind november langskwam op
de Chiro? Spijtig genoeg kon hij de leden
en leiding dit jaar niet begroeten, maar
toch maakte hij de tijd om een origineel
filmpje voor elke groep te maken! Hij
beloonde de brave kindjes (en leiding)
met snoepjes. Deze snoepjes hebben de
pieten zaterdagnacht achtergelaten op
de Chiro! En naar ‘t schijnt heeft hij ook
voor iedere groep een mooie cadeau
achtergelaten! Hopelijk kunnen we
Sinterklaas volgend jaar weer met z’n
allen begroeten.
… we als Chiro een goed doel steunden?
Het tv-programma “Make Belgium Great
Again” zette een actie op poten om de
kinderen in armoede een leuke kerst te
bezorgen met cadeautjes. Deze actie
steunde onze Chiro met veel plezier! Wil
jij de actie ook steunen? Neem dan zeker
een kijkje op onze facebookpagina.
… jullie ons kunnen steunen
tijdens de feestdagen via Trooper? Meer
info hierover vinden jullie op
onze site! Je kan dit snel
terugvinden door volgende
QR-code te scannen.

3 januari: Chiro
8-9-10 januari: Chiro*
15-16-17 januari: Chiro*
22-23-24 januari: Chiro*
29-30-31 januari: Chiro*

13 maart: Zwerfvuil rapen (9u30)
28 maart: Geen Chiro (leidingsweekend)
9 mei: Zwerfvuil rapen (10u)
1 – 11 augustus: Chirokamp 2021!!!!!
*Aangezien de leiding examens heeft, kan dit
voor iedere groep verschillen. De exacte data
waarop Chiro gegeven zal worden, zal door elke
groep apart meegedeeld worden.
Gezien de situatie is dit een planning onder
voorbehoud. Als er iets aan de planning
verandert, wordt dit uiteraard door de leiding
gecommuniceerd.
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)!

RIBBELS

SPEELCLUB

De Ribbels kregen van de Sint petjes.
Aangezien de Ribbels hun petjes wel eens
durven te verliezen, heeft de Sint ervoor
gezorgd dat op ieder petje de naam staat.
Dat is handig gezien van de Sint, of niet?

De Speelclub heeft van de Sint knappe
polo’s gekregen. Wat een originele cadeau
van de Sint. Zo zal het ook duidelijk zijn wie
er allemaal in de Speelclub zit. Wel zal het
nog een paar graadjes warmer moeten
worden vooraleer we de coole polo’s
kunnen spotten op het chiroplein!

Daarnaast hebben de Ribbels hun
creativiteit ten volle geuit door het
boetseren van een echt ribbeldorp. De ene
kon wel wat properder met klei werken dan
de andere

.

RAKWI’S

TITO’S

De leiding van de Rakwi’s houdt ervan om
de leden te plagen. Zo lieten ze alle Rakwi’s
geblinddoekt tegen een boom touwtrekken.
Toen de Rakwi’s niet konden winnen,
mochten ze hun blinddoeken afnemen en
kijken wie de geduchte tegenstander was.
Haha, wat een grapjassen.

De Tito’s mogen jammer genoeg even niet
meer naar de Chiro komen. Om verveling
tegen te gaan op zondag, geeft de leiding
online Chiro. Het lievelingsspel van de
Tito’s? “Among us”, een soort van
weerwolfje maar dan online. Een echte hit
onder de Tito’s!

KETI’S

ASPI’S

De Keti’s ook braaf geweest zijn? Ze kregen
iets van de Sint dat nu zeker van pas komt in
deze gruwelijke tijden: ze hebben een
uniek, zwart mondmasker gekregen. De
mondmaskers zijn bedrukt met de
legendarische woorden “Als je het mij
vraagt: Keti’s 2020”. Zo zullen ze de
verspreiding
van
het
coronavirus

Ook de Aspi’s mogen voorlopig geen ‘echte’
Chiro meer krijgen. Maar dat houdt hen niet
tegen om op pad te gaan en een heus
bloempottenspel te spelen. Zowel de leden
als de leiding hebben een bloempot in hun
tuin staan, die ze bij elkaar moeten komen
weghalen. Degene die de meeste
bloempotten steelt, is de
echte
bloempottenkampioen en wordt op kamp
beloond. Spannend!

tegengaan, als je ’t ons vraagt

.

