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Kalender
Zondag 2 juni

Geen Chiro

Zondag 9 juni

Geen Chiro

Zondag 16 juni

Chiro

Zondag 23 juni

Chiro

Zondag 30 juni

Zeedag

Maandag 8 juli

Kampwake + valiezen

Foto van de maand

binnenbrengen
Dinsdag 9 juli

Aspi’s vertrekken op fietstocht

11 juli – 21 juli

Bivak Tessenderlo

Zondag 14 juli

Vertrek Ribbels

Voorwoord van de redactie
Blokken, nee niet tv-programma dat elke weekdag na
Dagelijkse Kost verschijnt, maar wel de hoofdactiviteit van
vele leiders en leidsters in de maand juni. De examens zorgen
ervoor dat we onze tijd en inzet in de Chiro even op een lager
pitje zetten. Niet getreurd, want vanaf 16 juni is het weer
Chiro en zullen jullie al een heel deel van de leidingsploeg
terugzien. Juni is traditioneel ook de maand waarin we met
heel de Chiro een dagje naar zee trekken. Ook dit jaar is dit
het geval en we verwachten jullie dan ook talrijk aanwezig op
zondag 30 juni. Wie zeedag zegt, zegt ook: ”amai het bivak is
daar bijna!”. De leiding staat alvast te popelen om aan de
kampvoorbereiding te beginnen. Bereid jullie maar alvast
voor op een subliem kamp, want de tien mooiste dagen van
het jaar zijn niet meer zo heel veraf!

Examens
Zoals reeds aangehaald, is de examenperiode aangebroken.
Hierdoor is er geen Chiro de eerste twee zondagen van deze
maand. Vanaf 16 juni zijn jullie opnieuw allemaal welkom voor
een zondagmiddag vol spelplezier.

65 jaar Chiro WAWW
Het is nog eventjes, maar volgend jaar
bestaat onze Chiro 65 jaar en dat gaan we
uitgebreid vieren. Het hoogtepunt van dit
lustrumjaar zal plaatsvinden in het weekend
van 25-26 april 2020. Hou dit weekend
alvast vrij in je agenda, want we organiseren
een heus feestweekend in de Karmel. Meer
info omtrent dit weekend zal er nog komen in
volgend VMN’s.

E-mailadressen Chiro WAWW
tijdelijk buiten gebruik
We zijn al een tijdje bezig dit jaar met de
overgang van onze oude website naar onze
nieuwe website. De nieuwe website staat
eindelijk online, maar onze e-mailadressen
zijn tijdelijk buiten gebruik. Indien er
dringende vragen zijn kan je altijd iemand van
onze
groepsleiding
bereiken
via
thibeaut.formesyn@gmail.com en van.droog
broeck.elke@gmail.com
of
via
de
facebookpagina van Chiro WAWW. Wanneer
onze e-mailadressen weer werken, laten we
het jullie weten.

Steun onze Chiro met 1 muisklik!

Zeedag

Ook dit jaar kan je onze Chiro steunen via je eigen
online aankopen. Chiro WAWW is namelijk lid
geworden van Trooper. Trooper doneert per online
aankoop ongeveer 5% van het bedrag aan onze Chiro.
Hoe kan jij ons nu helpen?
1. Surf naar www.trooper.be/waww
2. Zoek een webshop in de lijst (Booking.com,
Pizzahut, Hunkemöller, Cheaptickets …) en klik
hierop.
3. Ga verder met je aankopen op deze webshop.
Verder hoef je niks te doen! Trooper stort
automatisch het geld op de Chirorekening. Maak dus
vrienden en familie warm om Trooper te gebruiken
en steun zo onze Chiro! Bovendien kost het je niets
extra. Via onderstaande QR code kom je onmiddellijk
op onze Trooper pagina terecht.

Op zondag 30 juni trekken we met z’n allen naar de
zee! We zijn weer klaar om zandkastelen te bouwen
en elkaar in te graven in het zand!
De Ribbels, Speelclub en Rakwi’s gaan met de trein
en verzamelen om 9u15 aan de achterkant van het
station, aan de gekleurde palen. De andere
afdelingen mogen hun kuiten al insmeren want zij
gaan met de fiets. Zij worden verwacht om 9u met
hun fiets aan het parochiaal centrum. Onze jongste
afdelingen zijn terug aan het station rond 16u30
(mits goodwill van de NMBS). Onze oudste leden
zullen (zonder al te veel pech) terug om 17u aan het
PC zijn.
Indien de weergoden ons slecht gezind zijn zal de
zeedag niet doorgaan, maar zal het gewoon Chiro
zijn vanaf 14u. De leiding zal in dat geval jullie zeker
verwittigen.
Wat breng je zeker mee?
- Zwemkledij
- Handdoek

Verzamelliedjes op YouTube!
Begint het al een beetje te kriebelen om op bivak te
gaan? Kijk je al uit naar die activiteiten? Ben je
benieuwd wat het verzamelliedje dit jaar zou zijn?
Wel, dan hebben we goed nieuws want op het
YouTube kanaal van Chiro WAWW staat vanaf nu een
afspeellijst met alle verzamelliedjes van de voorbije
jaren. Zet het volume van je boxen dus maar extra
hoog en kom al volledig in de kampsfeer via deze link:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5C06677B04
4C6F50

- Reservekledij
- Zonnecrème
- Lunchpakket
- 1 euro voor een lekker vieruurtje!
- En niet te vergeten: JE GOED HUMEUR!

Kampwake en valiezen binnenbrengen
Op 11 juli vertrekken wij weer op bivak (joepie!).
Maar daarvoor heb je natuurlijk bagage nodig! Deze
mogen jullie binnenbrengen voor de kampwake op
maandag 8 juli, vanaf 19u in het parochiaal
centrum. Jullie zijn daarna ook meer dan welkom op
onze kampwake om 19u30. Hierbij staan wij even stil
wat Chiro en op kamp gaan voor ons betekent. We
hebben ook een leuke verrassing voor jullie in petto!
Geen reden dus om niet te komen!

