Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel – oktober 2020

Na een lange periode geen Chiro te hebben,
mogen we er ein-de-lijk terug invliegen: het
nieuwe chirojaar is begonnen!!! Het jaar zijn we
al goed gestart
met ons Startweekend. Jammer

genoeg konden onze jaarlijkse evenementen
Vaartrock en Kanaalfuif niet doorgaan, maar
het alternatief Bar Kanaal moest zeker niet
onderdoen! Jullie kwamen massaal lekkere
drankjes drinken, snackjes eten en op het
springkasteel springen. Door jullie talrijke
aanwezigheid kunnen we wel stellen dat het
een TOP alternatief was, merci! Op de Startdag
hebben we veel nieuwe leden mogen
ontvangen en werd de leiding van het nieuwe
werkjaar aangekondigd. Na zo’n topper van een
startweekend is de leiding er helemaal klaar
voor om alle zondagen weer aan de
chirolokalen te spenderen, jullie toch ook?
Zoals jullie ongetwijfeld weten, gaat dit jaar er
wel een tikkeltje anders uitzien dan andere jaren.
Door het coronavirus moeten we ‘s zondags
extra opletten, onze handen extra ontsmetten en
afstand houden van andere groepen. We mogen
jammer genoeg geen massaspelen met de hele
Chiro spelen, maar gelukkig wél kei hard ravotten
binnen onze eigen groep.

Op de planning staat nog…















18 oktober: GEEN Chiro
> De leiding gaat op weekendje om het jaar
verder in elkaar te steken.
23 oktober: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING!
> Op deze dag mag je in uniform naar school!
> AVONDCHIRO 18u30 – 21u
Om de dag feestelijk af te sluiten, komen we
samen op de Chiro om te ravotten.
25 oktober: GEEN Chiro
> Omdat we vrijdagavond al hard gespeeld
hebben, is het zondag geen Chiro.
1 november: Chiro
8 november: Zwerfvuil rapen met de oudste
leden (10u)
8 november: Chiro
15 november: Chiro
22 november: Chiro
29 november: Chiro
…
1-11 augustus: CHIROKAMP NAAR ???

Corona-informatie
Om ervoor te zorgen dat we elke zondag naar de Chiro mogen blijven gaan, hebben we met de
leidingsploeg enkele maatregelen opgesteld:
- Leden ouder dan 12 jaar moeten bij aankomst en vertrek op de Chiro een mondmasker dragen, ook
wanneer ze in de lokalen zitten. Ook ouders die hun kinderen komen afzetten, moeten een
mondmasker dragen.
- Om contact tussen de groepen zo veel mogelijk te vermijden, hebben we per groep een
afspreekpunt gemaakt. Hier worden de leden voor de Chiro verwacht om te verzamelen. Daarnaast
heeft elke groep een ander einduur, om chaos en drukte op het einde van de zondag te vermijden.
> Ribbels (linkse elektriciteitsmast) en Speelclub (rechtse elektriciteitsmast): 14u – 16u50
> Rakwi’s (eigen lokaal achteraan) en Tito’s (stenen pleintje links naast gebouw): 14u – 17u
> Keti’s (eigen lokaal vooraan) en Aspi’s (eigen lokaal achteraan): 14u – 17u10

LEIDING 2020-2021

RIBBELS (1ste en 2de leerjaar):
Lien, Nele, Anton, Melissa en Shanna!

TITO’S (1ste en 2de middelbaar):
Yathi en Brent!

SPEELCLUB (3de en 4de leerjaar):
Warre, Hanne, Axel en Ine!

KETI’S (3de en 4de middelbaar):
Daan en Lindsey!

RAKWI’S (5de en 6de leerjaar):
Zenza, Martijn, Itse, Kevin en Joke!

ASPI’S (5de en 6de middelbaar):
Sara en Jan!

WIST JE DAT…?










… we dit jaar tien nieuwe leid(st)ers mogen verwelkomen in de leidingsploeg? Lien, Melissa, Shanna, Warre,
Axel, Ine, Zenza, Itse, Joke en Yathi. Wij zijn er alvast zeker van dat ze super leiding zullen zijn!
… gewest NOKE nu ook bestaat uit oud-leiding van onze Chiro? Marie, Jinthe, Liene, Amber en Brent waren de
chirogoesting duidelijk nog niet kwijt en gaan hun chirocarrière verder zetten bij het gewest.
… we een site hebben? Neem zeker eens een kijkje op www.chirosint-jozef.chirosite.be om de werking door te
nemen, om de leiding beter te leren kennen en om op de hoogte te zijn van alle updates. Daarnaast kan je ons
ook vinden op Facebook (Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel) en op Instagram (@chirosintjozefrijkevorsel).
… we t-shirts van onze eigen Chiro verkopen? Ze zijn hip, rood en super mooi. Voor slechts €11 kan jij er ook
eentje dragen! Ook tweedehandskledij (rok, short, trui) kan je vinden op onze Chiro. Als je interesse hebt, mag
je de leiding er zeker over aanspreken.
… de verkeersborden in Rijkevorsel terug spik en span zijn? Daar hebben de oudste leden en leiding voor
gezorgd, toen ze op zaterdag 3 oktober verkeersborden gingen wassen om centjes te verzamelen voor het
buitenlands kamp! Ze hebben maar liefst 132 verkeersborden weer doen blinken!
… er tot nu toe al bijna 170 leden zich hebben ingeschreven via ons online inschrijvingsformulier?
Als dit nog niet gebeurd is, maak dit dan zeker zo snel mogelijk in orde! Hiervoor kan je de QR-code die
onderaan de pagina staat, scannen.



… onze volwassen begeleider Joris ermee stopt?
Na vele jaren VB te zijn, willen wij Joris bedanken voor zijn
harde werk als VB! Joris wordt opgevolgd door ons Oudercomité. Zij worden nu het aanspreekpunt voor ouders.



… de leiding HEEL VEEL goesting heeft in dit chirojaar? Wij hopen dat dit bij jullie ook zo is!

