
         

 ppppppppppppmhttps://www.facebook.  

 

 

De leiding had alvast volle goesting om ook in 
2020 weer een schitterend, maar druk 2de 
semester te beleven. Het coronavirus heeft dit 
zeer hard bemoeilijkt, waardoor het zowel voor 
de leden, als de leiding een teleurstellend jaar is 
geworden.  

 

Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel – mei 2020 

Op de planning staat nog…  

31 mei: geen Chiro 

7 juni: Geen Chiro    

14 juni: Geen Chiro    

21 juni: Geen Chiro   

28 juni: Geen Chiro   

27-28 juni: Vakantie in mijn Straat : geannuleerd  

1-11 augustus: CHIROKAMP NAAR ??? 

Zoals vermeld kunnen de oudste leden wel al 
Chiro geven in bubbels van 20 personen. 
Hopelijk komen er voor de jongere groepen nog 
versoepelingen! 

CORONAVIRUS - ALGEMEEN 

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat vele 
jaarlijkse activiteiten van onze Chiro niet zijn 
kunnen doorgaan. Zo stond er een fantastische 
daguitstap naar Planckendael gepland, ons 
jaarlijkse IJssalon en zeker iedere chirozondag 
mogen we niet vergeten. Vermoedelijk zal 
“Vakantie In Mijn Straat” dit jaar niet kunnen 

doorgaan.    

Chirozondagen zitten er voor de jongste groepen 
zeker nog niet in voor de jongste groepen, 
aangezien er in bubbels van max. 20 personen 
Chiro mag gegeven worden. De leiding wacht af 
tot er misschien versoepelingen komen van de 
nationale veiligheidsraad. De oudste groepen 
kunnen in principe Chiro geven in juni, maar 
uiteraard beslissen zij dit zelf en laten ze dit tijdig 
weten aan jullie.  

Om van dit mindere chirojaar toch een beter jaar 
kunnen te maken, kunnen we jullie zeggen dat 
het kamp zal kunnen doorgaan!!! Dit zal wel met 
de nodige maatregelen zijn. De leiding heeft er 
alvast veel goesting in om toch om kamp te 

mogen gaan!     

De leiding houdt iedereen op de hoogte over de 
chirozondagen en hoe het kamp precies in elkaar 
gaat zitten!  

 

CORONAVIRUS – AANPAK GROEPEN 

De verschillende groepen hebben niet stilgezeten. 
De speelclub, rakwi’s en aspi’s hebben zelfs een 
filmpje gemaakt!!  

QR-code filmpje speelclub  

 

 

QR-code filmpje rakwi’s  

 

 

QR-code filmpje aspi’s  

https://www.facebook.com/watch
/?v=218073009433928 

https://www.youtube.com/watch
?v=kbwMXXN48aU 

https://www.youtube.com/watch
?v=rH862RUhgSs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIST JE DAT… 
 
- we op kamp gaan naar Veerle-Laakdal! Voor de oudste groepen is dit niet te ver rijden met de fiets 
(zo’n 40km). Met een paar tussenstopjes is dit zeker geen zware fietstocht   

- we 2 kuiskarretjes hebben gekocht om ons kuisteam ergonomisch te laten poetsen. Hierbij willen we 
ons kuisteam toch nog eens bedanken dat zij dit nog altijd zien zitten om de lokalen te poetsen voor de 
verhuur!  

- we vanaf 15 maart GEEN Chiro meer hebben kunnen geven. Er zijn maar liefst 7 Chirozondag niet 
kunnen doorgaan door het coronavirus. Ook het kampvoorbereidingsweekend van de leiding en het 

IJssalon is niet kunnen doorgaan door het virus.    

- de leiding om 14u op zijn fluit blies op 22 maart? We wouden laten  zien hoe  
jammer wij het vonden dat het geen Chiro kon zijn. Het filmpje vinden jullie als  
link of QR-code: https://www.facebook.com/watch/?v=201580737945567  

- de rakwileiding een chiroquiz heeft gegeven  
om de leden bezig te houden? Ze hebben een  
quiz gemaakt in google forms. Hieronder vinden 
jullie de uitslagen. (P.S. De winnaar wist de  
antwoorden via haar tweelingzus, dus eigenlijk  
heeft ze een beetje valsgespeeld. Wel slim 

 gedaan!  ) 

  

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)! 


