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VOORWOORD
Dag liefste Chirovriendjes,
De temperaturen beginnen te stijgen in ons geliefde Diepenbeek en
iedereen telt af naar de zwoele zomervakantie. Helaas betekent dit wel
dat de laatste Chirozondagen al achter de rug zijn. Maar niet getreurd:
het bivak staat voor de deur!
In deze Sprokkel kom je alles te weten over het bivak en hoe het nu
allemaal in zijn werk gaat. Ook lees je in deze Sprokkel wat je schavuit
allemaal heeft uitgestoken die zondagnamiddagen met zijn leiding ;).
Neem zeker ook eens een kijkje op de kalender zodat u niet voor
verrassingen komt te staan en vergeet niet de leuke snuisterijen te
maken!
Met deze, volgens de leiding, sappigste sprokkel van het jaar kan je je
borst maar al beter op voorhand nat maken! We wensen u namens de
hele leidingsploeg veel leesplezier en een onvergetelijke zomervakantie.
Groetjes,
De leiding
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CHIROKALENDER
In de kalender staan enkele belangrijke Chirodata. Je schrijft ze best over
in je eigen agenda.
27 juni

2021:

Laatste Chiro 2020 - 2021

21 – 31 juli

2021:

Bivak*

12 september

2021:

Eerste Chiro 2021 – 2022

2 oktober

2021:

Safari-Party

3 oktober

2021:

Geen Chiro wegens Safari-Party

*Het Bivak gaat door van 21 tot en met 31 Juli 2021. Deze data gelden
voor iedereen! Houd hier rekening mee bij het plannen van uw vakantie,
het zou jammer zijn als zo iemand niet mee zou kunnen! De Kerels en
Aspi’s vertrekken zelfs nog vroeger op voorkamp.
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BIVAK 2021
Ook dit bivak zal zich in een bepaald thema afspelen. Volgende foto’s
zouden al een tipje van de sluier kunnen geven. Dit thema belooft het
meest spectaculaire verhaal ooit te worden!
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WANNEER?
Op zondag 21 juli worden jullie verwacht op de kampplaats vanaf 18u00.
Op deze dag begint niet alleen het bivak, maar houden wij ook een
barbecue waar iedereen een lekker hapje kan komen eten. Jullie kunnen
dan ook jullie zoon helpen met het installeren van zijn bed en dan zien
jullie ook waar wij de komende 10 dagen zullen logeren.
Woensdag 31 juli is jammer genoeg alweer de laatste dag van ons bivak.
Op deze dag kan jullie zoon worden opgehaald om 9u00. De leiding heeft
voor dit vroege ophaal uur gekozen omdat de kampplaats ’s middags al
helemaal opgeruimd moet zijn zodat de volgende groep zich kan
installeren.
HET AANKOMSTMOMENT EN DE BBQ ZIJN MOMENTEEL
ONDER VOORBEHOUD. VANAF HET MOMENT DAT WE
MEER

WETEN

OMTRENT

DE

COVIDMAATREGELS

KUNNEN WE JULLIE MEER INFORMATIE BIEDEN. HOU DUS
ZEKER ONZE FB-PAGINA EN JULLIE MAIL IN DE GATEN.

BARBECUE
De barbecue gaat door op 21 juli, de eerste dag van het bivak, vanaf
18u00. Jullie kunnen dan aan zeer democratische prijzen lekker eten en
vervolgens afscheid nemen van jullie zoon. Op voorhand inschrijven is
verplicht en kan tot en met 10 juli. Zo kunnen wij op tijd voldoende vlees
bestellen zodat er niemand met een lege maag naar huis gaat! I
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Vanaf we het fiat krijgen van de gemeente om een BBQ te organiseren,
zullen we een inschrijvingsformulier online plaatsen op de FB-pagina en
naar jullie persoonlijk e-mailadres versturen.

CORONA
Het overlegcomité heeft beslist: we mogen deze zomer op kamp. Fioew! Dat
zal ook dit jaar echter niet verlopen zoals we gewoon zijn. We moeten rekening
houden met maatregelen en richtlijnen. Vanaf 25 juni mogen we met bubbels van
max 100 leden op kamp. Onze groep valt net binnen dit aantal, we mogen dus in
één grote bubbel op kamp! Binnen deze bubbel bestaan er geen beperkingen, er
mag dus ‘ouderwets’ geravot worden met elkaar

. Uiteraard blijven we ons

bewust dat we voorzichtig moeten omspringen met een grote groep. We blijven
aandachtig voor een goede hygiëne.

BARBECUE
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WAAR?
Dit jaar zal het bivak doorgaan te Mol. Op deze kampplaats zijn voor de
jongste leden bedden aanwezig, afdelingen tot en met de toppers moeten
geen veldbedje meenemen..
Adres: De Maat 4, 2400 Mol

Bivaksprokkel2021
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WAT NEEM IK MEE?
Om te slapen:
 Veldbed of matras (enkel de kerels en aspi’s)
 Slaapzak of deken
 Kussen
 Hoeslaken
 Pyjama
 Knuffel

Kledij
 Chiro T-shirt en trui
 Voldoende ondergoed en sokken
 Korte en lange broeken
 T-shirts
 Dikke truien
 Regenjas
 Zwemgerief: zwembroek, badhanddoek, duikbril en eventueel
zwembandjes
 Stevige (wandel)schoenen voor de trektocht
 Laarzen (vooral bij de jongste afdelingen)
 Pet of hoedje tegen de zon
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Wasgerief
 Handdoeken en washandjes
 Tandpasta
 Tandenborstel
 Beker
 Zeep
 Shampoo
 Een kam en gel om de haartjes in de juiste plooi te leggen

Allerlei
 Zonnecrème
 Muggenmelk
 Linnen zak voor vuile was
 Leesboeken en/of strips voor tijdens de platte rust
 Zaklamp
 Pen en papier
 Rugzak voor de trektocht
 Drinkbus voor de trektocht
 Beetje zakgeld
 Kids-ID / ISI+-kaart / identiteitskaart
 Mondkapje
 Goed humeur
Bivaksprokkel2021
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Enkele tips
Zet op al je spullen en kleren je naam. Zo is het gemakkelijker voor de
leiders om de kamer regelmatig op te ruimen. Ook blijven er na elk bivak
veel kleren en spullen achter waarvan we niet weten van wie ze zijn.
Voor de jongere leden is het handig om op voorhand voor elke dag een
zakje te maken waar je alles al insteekt (T-shirt, broek, sokken,
ondergoed, ...). Je kan hier dan de dagen opzetten of zetten voor wat voor
soort weer het bedoeld is. Teken bijvoorbeeld een zonnetje voor mooi
weer en een regenwolk voor regenweer. Zo moet jullie zoon alleen maar
kijken welke dag het is of wat voor weer het is en het juiste pakketje
nemen.

WAT HEB IK NIET NODIG?
•

Dure spullen: GSM, MP3-speler, iPod, iPad, ...

•

Gevaarlijke voorwerpen: messen, pistolen, ...

•

Snoep, chips, koeken, chocolade, frisdrank, ...

de leiders en de

kookouders voorzien voldoende lekker eten en versnaperingen!
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verliezen van persoonlijke
spullen. Dit is je eigen verantwoordelijkheid en daarom laat je ze ook best
thuis.
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PRIJS
De prijs voor ons bivak is €115 voor het eerste kind. Gezinnen die meer
kinderen hebben aangesloten bij onze vereniging betalen voor de andere
ingeschreven kinderen €100. Dit bedrag kan rechtstreeks betaald worden
aan de leiding of het kan overgeschreven worden op ons
rekeningnummer. Het is ook mogelijk om het bedrag in verschillende
schijven te betalen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als jullie meerdere
zonen en/of dochters hebben die op kamp gaan. Als jullie hiervan gebruik
willen maken of meer informatie wensen, vraag dit dan gerust aan de
leiding.
Ons rekeningnummer is BE72 7351 0607 2316. Vermeld bij de
overschrijving zeker de naam van jullie zoon en de afdeling.

BRIEVEN STUREN
Zorg dat je vrienden, familie, liefjes, ... allemaal het adres weten van de
kampplaats want iedereen vindt het wel leuk om een brief te krijgen.
Zeker voor de jongsten is het belangrijk en leuk om regelmatig een briefje
te krijgen van het thuisfront. Postkaarten en -zegels kunnen op het bivak
ook bij ons gekocht worden. Voor de jongere leden is het aangeraden om
een lijst met adressen mee te geven of op voorhand adressen op de
enveloppen te schrijven.
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MEDISCHE INFO
Bij het bezoek van de leiders (ouders die aangegeven hebben geen bezoek
te willen ontvangen, krijgen een mail) krijgen jullie een medische fiche
om in te vullen. Zo hebben wij de nodige gegevens als er medische hulp
nodig is. Voeg bij de medische fiche ook enkele klevers van het
ziekenfonds.
Als jullie zoon medicatie moet nemen tijdens het bivak, kunnen jullie
deze afgeven aan de leiders of de kookouders met de nodige uitleg. De
kookouders en de leiders zullen erop toezien dat hij zijn medicatie op de
juiste manier neemt.
Ook vragen wij om de Kids-ID of identiteitskaart aan de leiders van uw
zoon af te geven bij aankomst op de kampplaats. Bij het ophalen zullen
de leiders deze dan teruggeven.

CONTACT
Als u een dringende boodschap of vraag heeft voor de leiding of uw zoon,
dan kunt u de kookouders bereiken op 0473 36 17 55 of onze volwassen
begeleider Patrick op 0476 42 03 23. Deze geven dan de boodschap door
of halen een van de leiders. Dit geldt echter enkel voor zeer belangrijke
mededelingen of vragen. Gelieve hier geen misbruik van te maken.
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SLOEBERS
In dit gedichtje nemen we jullie mee
Door zondagse activiteiten, over land en zee
Op de eerste chiro konden jullie je eigen ridder samenstellen
Om hem vervolgens in de epische strijd te vergezellen
Geen auto reed zonder toeteren voorbij
En we quizden ons kapot op de speelwei
Geen staartje bleef ongedeerd
En de popcorn werd erg gewaardeerd
Ook de aspi’s waren van de partij
Maar die waren lang niet zo leuk als wij
We leefden ons in als agenten als James Bond
En slopen stiekem rond
Iedereen bouwde unieke ruimteschepen
En het ticket naar de maan was inbegrepen
Door de trillingen kon Yanni het goud zoeken
En vonden we glimmende stukken in alle hoeken
Op de laatste chiro werden jullie vikingen met helm en zwaard
Maar de sloebers moeten nog wat wachten op hun baard
Dit waren onze zondagse avontuurtjes
Op kamp gaan we ons amuseren tot in de laatste uurtjes
Groetjes Jente, Arno, Stef, Yanni en Céderic
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SPEELCLUB
Dag speelclubbertjes en andere chiro fanaten,
Het bivak komt er weer bijna aan en
daarom willen we samen met jullie nog
eens genieten van alle gekke
momenten die we in de afgelopen
maanden hebben beleefd.
Om in de paassfeer te komen speelden
we de week voor Pasen het grote bescherm je ei
spel. Iedereen kreeg zijn eigen ei, dat moest
omgetoverd worden tot een prachtig kunstwerk. Zo
een prachtstuk moest natuurlijk gekoesterd worden
en daarom deden jullie je uiterste best om jullie
eieren heel te houden. Dit was natuurlijk geen
gemakkelijke taak door alle gekke spelletjes die we
deden. Zoals te zien op de foto’s was de leiding helemaal
onder de indruk van het talent en inzettingsvermogen van de
speelclubbertjes.
Hoewel enkele eitjes al snel sneuvelden doorheen de dag,
was er op het einde ook een grote vraag naar een eierdouche.
Zoiets moet je de leiding natuurlijk geen 2 keer vragen.
De week nadien was het Pasen. Natuurlijk gingen
we dus op zoek naar de passeitjes, die de paashaas
had verstopt. Om zo snel mogelijk op pad te
kunnen gaan naar de eitjes (die meer in de smaak
vielen dan die van de week ervoor :p ),
verzamelden jullie wel honderden letters om er
een zo lang mogelijk woord mee te vormen.
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Op de volgende zondag, besloten we nog
eens het bos in te trekken. Hier werd een
episch gevecht gehouden tussen 2 sterke
teams. Het werd zelfs zo spannend dat de
leiders mee streden voor de overwinning.
Tijdens de duels verzamelden jullie ook
gekke upgrades die jullie hielpen de winst te bemachtigen.
Hoe jullie met al deze gekke voorwerpen omgingen, viel
buiten alle verwachtingen.
We hebben allemaal ongetwijfeld
de flater van de Ever Green gezien
op het nieuws. Om te bewijzen dat
wij betere boten kunnen bouwen
besloten we de handen uit de
mouwen te steken en zelf onze
eigen boot te maken. Om het extra moeilijk te maken
moest er tijdens de tocht over de Stiemer ook nog een kaars
blijven branden. Natuurlijk had de boot van de leiding
gewonnen.
Het kwik steeg de volgende week tot boven de 20 graden, dit
betekent maar 1 ding voor de speelclub: Het water in,
natuurlijk!
Omdat gek doen geen zeer doet, besloten we
deze zondag allerlei vreemde spelletjes te doen.
Op het eerste zicht leek dit makkelijk te gaan,
maar enkele blinddoeken, verfpotten en nog
meer sabotages later, bleek dit een hele klus.
Gelukkig was er nog tijd voor enkele stoere
teamfotos!
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De temperatuur zat nog eens mee, we trokken dan
ook met schoppen en zandzakjes richting de Maten
om hier de allergrootste dam ooit te bouwen. En of
dit ons gelukt is! Als trotse leidingsploeg mogen we
meedelen dat we de allergrootste dam in de
geschiedenis van de Maten op onze naam mogen
zetten. En we weten allemaal wat het fijnste is aan een
dam bouwen: hem afbreken natuurlijk.
We konden de waterpret niet loslaten en ook de regen
kon onze pret niet bederven. Jullie hielpen ons met
water mee te smokkelen naar het verre Azië. Met allerlei
vreemde objecten vervoerden jullie liters en liters water!
Soms was het wel even schrikken voor de stoute
Saharakoning die jullie water wou stelen, maar gelukkig
hadden de speelclubbers nog jonge snelle benen, waarmee ze
de Saharkoning konden afschudden.
Zoals iedereen weet, zijn echte chiromannen niet
van suiker gemaakt. Zoals ze zeggen: een foto zegt
meer dan 1000 woorden. Ik denk dat we dan ook
niet moeten vertellen wie er verloren had.
Helaas was het hierna tijd voor de leiders om te
beginnen blokken, maar gelukkig wist onze oudleiding jullie nog 2 fantastische Chiro’s te bezorgen.
Wij zetten ons avontuur verder op het bivak, en jullie mogen
gerust zijn dat die 10 dagen onvergetelijk zullen worden!
Bereid jullie dus al maar voor, want wij kunnen alvast niet
meer wachten!
Xxx Jullie leuke leiders,
Tom, Remy, Nicolas en Kobe
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RAKKERS
Geachte Rakkertjes
Op dit hoogsteigen moment is het chirojaar officieel afgelopen en graag blikken
wij met jullie terug op enkele memorabele momenten die we samen beleefd
hebben.
Op een zonnige zondag in April kregen we bezoek van enkele professionele
golfers, die de weg naar de golfbaan niet konden vinden. We besloten daarom de
handen uit de mouwen te steken en zelf enkele holes te bouwen. Na enkele uren
van zware bouwwerken, hadden we onze eigen golfbaan in elkaar gestoken en
werden onze holes uitvoerig getest. Uit de tests bleek al snel dat enkele rakkers
meer golftalent hadden dan sommige anderen …
Na de golfwereld besloten we ons te verdiepen in de wereld van de oorlogvoering
op zee. Uiteraard moesten we eerst een oorlogsvloot bouwen vooraleer we de strijd
met elkaar konden aangaan. Nadat jullie enkele prachtige schepen creëerden,
barstte de strijd al snel los. De kanonskogels vlogen over en weer op het heem en
na een hevig gevecht eindigden de meesten van jullie met een gezonken schip
.
De week daarna bleven we in het oorlogsthema en speelden we het knoppenspel. In
een mum van tijd bouwden jullie enkele forten waarop het Belgisch leger jaloers
zou zijn. Het startschot werd gegeven en het heem was in een mum van tijd het
toneel voor een heuse blaaspijpoorlog. Het rode team bleek echter een getraind
groepje blaaspijpsoldaten en slaagde er dus vlotjes in om de overwinning binnen te
halen.
Na enkele weken van verhitte oorlogsvoering, was het tijd voor wat verkoeling op
een warme zondagnamiddag. De vaten water uit het fantastisch waterjaar 2021
werden aangevoerd en we beleefden een natte maar fijne namiddag gevuld met
allerlei water spelletjes.
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Toen we de daarop volgende zondag op de chiro arriveerden, bleek onze rots in de
branding Dries afwezig te zijn. De drie andere leiders liepen er maar als verloren
schaapjes bij en besloten bij de rakkers advies te vragen voor een activiteit. Na een
democratische stemming besloten we in een rechte lijn koers te zetten naar locatie
X. Omheiningen, beken, bos, … geen enkel obstakel kon ons tegenhouden en
uiteindelijk na een lange tocht bereikten we moe maar voldaan locatie X.
Na een reeks vermoeiende chiro’s namen jullie liefste leiders een zondagje vrijaf
en lieten we jullie achter in de handen van enkele aspi’s. Ondanks dat zij een leuk
spel bedacht hadden voor jullie, begrijpen we natuurlijk dat jullie chiro’s met ons
1000 maal leuker vinden aangezien jullie gewoon de beste leiders hebben.
Na deze welkome vakantiedag troffen we elkaar op het heem op een zeer warme
zondag. We besloten daarom de glijplastiek tevoorschijn te toveren en een
glibberige twist te geven aan de spelletjes die we speelden. Er werd veel gegleden
en gelachen en spelletjes bleken toch nog net iets leuker te zijn wanneer je je
lichaam niet meer volledig onder controle hebt
Vervolgens raakten we geïnspireerd door de Giro en besloten we onze eigen Tour
Del Chiro te organiseren. We stelden jullie fietsvaardigheden op de proef met
enkele uitdagende opdrachten. De winnaar van de Tour Del Chiro werd uiteindelijk
bepaald aan de hand van enkele etappes door het bos en Lucas bleek uiteindelijk de
snelste te zijn. Lucas, Jumbo-Visma heeft gebeld, ze willen je graag bij het team!
Liefste Rakkertjes, bij deze willen wij jullie enorm hard bedanken voor een fantastisch
chirojaar. Wij vonden het ontzettend leuk, we hopen jullie ook, en we gaan er samen nog
een knotsgek super bivak van maken!
Met hoogachtende groeten
Lil Piet, Dr. Warson, Young Dries en Michiel West
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TOPPERS
Beste toppertjes,
Welkom bij Richard’s Outlet.
Jullie leiders hebben besloten om alle spullen van de ruiltocht, uit Maxim z’n rugzak of
van andere programma’s aan Richard te schenken. Hij heeft zijn schulden nog niet
kunnen aflossen en we willen hem daar graag mee helpen. Uiteraard krijgen wij met de
toppers nog een procentje van de winst ;)
Tot op bivak!
Groetjes van Cedrik, Jordy, Bjerne en Pies
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KERELS
Dag kleine Kereltjes
De examens kwamen eraan bij Pasen dus besloten we om avondchiro te
organiseren. Helaas kwam niemand opdagen, maar de leiding heeft zich die
avond WEL geamuseerd. De week erna waren jullie wel weer massaal aanwezig
behalve Alexander. Hij had een ‘top’wedstrijd op het programma staan met KFC
Diepenbeek.
Door corona kon onze jaarlijkse pannenkoekendag niet doorgaan, maar geen
paniek. Jullie zijn opzoek gegaan naar andere leuke activiteiten en de wafelbak
verkoop kwam als winnaar uit de bus. We besloten om overheerlijke
zelfgemaakte wafels (zowel vanille als chocolade) te bakken. De dag was
aangebroken om wafels te bakken, maar we misten een paar leden. Meneer Kobe
Peeters die 9u ‘s morgens te vroeg vond, Quinten lag in de zon op het strand,
Kyell zat al om 5u aan de visvijver en Alexander moest nog herstellen van zijn
‘top’wedstrijd. Na veel mislukte wafels waren we pas om 13u deftig aan het
bakken met dank aan de mama van Jonas anders waren we nu nog niet klaar. :)
Op het einde van de dag hadden we al de wafels geteld en kwamen we tot de
vaststelling dat we 400 wafels teveel hadden gebakken. Bij de verkoop ging alles
vlotjes, Jonas en Kyell zorgden dat de pakketjes in orde waren en Wout, Kobe en
Jared plezierden hun ogen door naar de meisje te kijken. Na wat lekkers voor de
ogen moesten Wout en Jared helaas geen studeren. Kobe bleef wat verder
snoepen terwijl Jonas & Kyell al het werk deden met de leiding. Na de wafelbak
volgde nog enkele chiro’s, maar waar we allemaal naar uitkijken is natuurlijk het
BIVAK. De leiding zijn druk in de weer om de 2daagse voor te bereiden, terwijl
Wout zijn punten probeert omhoog te trekken.
Enkele handige tips voor 2daagse en voorkamp;
In de rugzak:
Zuiver ondergoed
Je zwembroek
Een drinkbus
Propere sokken
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(en alles wat de leiding zegt dat je moet meenemen)
Je fiets in orde zetten (voor voorkamp)
Goed luisteren naar de leiding
Je telefoon opgeladen meenemen
Een rugzak (een grote, geen kleine boekentas)
Specifieke info zal je nog horen van ons (de leiding)
Kusjes xxx
Bram, Ward, Liam, Ruben
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ASPI’S
Sprokkel Aspi’s
“No man is lonely eating spaghetti; it requires so much attention” – Christopher Morley (18901957)
Met dit citaat in het achterhoofd brainstormden de Aspi’s naar een idee om de lege Aspi-kas
toch wat te vullen. Ze kwamen uit op een ‘Italian take away day’. Een idee waar de leiders nooit
zelf aan gedacht zouden hebben
. De afhaal dag vond plaats in wat ooit hun leerschool was
geweest, de VBR. De dag zelf kwamen meer dan 100 personen hun bestelling afhalen. Na wat
kleine foutjes met diezelfde bestellingen (ja Robin, maak de zakskes volgende keer wa deftiger
+ Alessio beetje opletten in het vervolg) had op het einde van de dag iedereen hun
pizza’s/pasta’s. De take away day was zo een succes dat zelfs ‘Chiro’ Ludi ons idee kopieerde.
Voor één keer in jaren hadden zij dan ook eens een goed evenement. Dat gunnen we ze wel.
Na een ‘zondag rustdag’ stonden de Aspi’s de week erna terug op de Chiro. We speelden een
bosspel met blaaspijpen, wat voor vele Aspi’s een uitdaging bleek, zoals Stef die niet meer wist
wat ‘aan zijn’ was. Na de activiteit speelden we zoals elke Chiro een goed potje voetbal.
Andreas kreeg een diepe bal ingestuurd door Victor à la KDB en net toen hij deze tegen de
netten wou knallen stak Wout hier ,letterlijk, een voet voor. Gevolg: Wout tegen de grond. Wat
eerder leek als een lichte blessure bleek later toch ernstiger te zijn. Wout werd met hevige pijn
door Michielsen zijn WITTE auto naar het ziekenhuis gebracht. Gevolg: wout int gips. Stay
strong and keep calm Wout!
Aangezien de Tour de France in aantocht is hielden we ook een Tour de Chiro. Een reeks kleine
wedstrijdjes die blijkbaar voor sommige Aspi’s van een te hoge moeilijkheidsgraad waren.
Ceulemans dacht dat meedoen belangrijker was dan winnen en voor Genne moeten we toch
echt eens een kaart van Diepenbeek kopen. Victor kroonde zich tot beste tijdritrijder en pakte
de gele trui. Proficiat Victor! Ik wil wel mijne gele safari T-shirt terug.
Als laatste Chiro voor de o zo belangrijke examens hielden we een Battle Royale. Iets met elkaar
doodschieten, drops en wapens enzo. Heel fijn! Blijkbaar was Bjarne Jacobs opnieuw een Aspi
leider? Heel rare toestanden.
Dit was dan de sprokkel jongens! Het was jammer genoeg een kort jaar maar gelukkig hebben
we nog een zeer mooi kamp in het vooruitzicht, waar de leiders al volop mee bezig zijn. Onze
eerstvolgende afspraak is de Bivak Hype Chiro de 27ste
Hier al wat vage trefwoorden die linken naar mogelijke activiteiten op het Bivak/voorkamp:
fort/schieten/springen/hydrateren/zwemmen/fietsen….

Groetjes van Andreas en Robin en Wout en Dries en iedereen die aan deze sprokkel heeft
meegewerkt inclusief de drukker bedankt voor het drukken van deze sprokkel dankoeeeg.
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TOT SLOT
Zo beste Chirovrienden,
Dat was het weer voor de laatste sprokkel van dit Chirojaar. Maar dit
betekent zeker niet einde van het Chirojaar! Hét hoogtepunt, het bivak,
komt eraan! We hopen jullie allen te verwelkomen op 21 juli in Mol!
Vele kusjes en knuffels,
Jullie geweldige leiders
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