Buitenlands kamp

2019
Bijlage

1

2

5

Sloebers
Speelclub
Rakwi’s
Tito’s
Keti’s
Aspi’s

Christus Koning
Sinterklaas
Het Warmste Kampvuur
Oudjaar
Vredeseilanden

Mosselfeest

Wist je dat...		

15

16

Tussen p 8 en 9

Info buitenlands kamp
2019

Algemene info				I
Buitenlands kamp Tsjechië 2019
II
Locatie Tsjechië				III
Spaarplan				IV
Klein kamp 2019			
V
Kamp 2018				VI

6
7
8
9
10
11
12
12
13
13
14

3

4

Beste ouders,
Beste leden,
Hopelijk hebben jullie genoten van de feestdagen! Het nieuwe jaar is al een
tijdje gestart, de vakantie is voorbij, de laatste pakjes zijn opengemaakt,...
En daarom hebben wij voor jullie een nieuw chiroweetje klaar.
In uw handen heeft u het tweede chiroweetje van het Chirojaar en het eerste
van 2018. Dit boekje staat weer boordevol leuke weetjes, foto’s,
afdelingsartikels, ... Belangrijk! Tussen pagina 8 en 9 vind je een
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uitneembare bijlage over het kamp van 2018 en 2019. Vergeet deze niet
grondig te bekijken!
Ontdek alles over de voorbije en komende activiteiten door snel
verder te lezen!
Veel leesplezier,
De redactie
Amber DP, Amber V, Eva, Xhanne, Yoran

SLOEBERS
Liefste sloebers van het hele land,
We hebben dit jaar al veel leuke dingen gedaan,
maar we hebben nog veel toffe Chiro-zondagen voor de deur staan.
De Sint en zijn pieten hebben met ons gefeest,
Gelukkig waren jullie allemaal braaf geweest.
Op Christus Koning hebben de mama’s en papa’s mee gedaan,
En zo schoten we onze raket naar de maan.
In de kerstvakantie konden we onze buikjes volsmullen,
en binnenkort gaan we op weekend naar
...
.
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In 2018 wensen we met de sloebers nog fantastische avonturen op de
paarse planeet,
met hier en daar de nodige vreugdekreet!
Ook wensen we jullie de allerleukste leiding,
Maar die hebben jullie al, zonder aarzeling.
Van jullie kapoenen,
Snedes (Sien, Nele, Ellen, Daan, Eva en Seppe)
Vorselaar, 1 januari 2018

SPEELCLUB
Hey lieve speelclubbers!!
Het chirojaar is in de helft en we hebben al heel wat leuke dingen
gedaan. Zo hebben we een knikkerbaan gemaakt, ons
halloweenfeestje gehad en samen ook een beetje kerst gevierd.
Het volgende halfjaar gaan we ook nog heel wat fijne dingen doen.
Soms zullen we actieve dingen doen en anders doen we het eens wat
rustiger aan. Natuurlijk gaan we ook op weekend van 13-15 april en
uiteraard gaan we in de zomer ook 10 dagen op kamp!
Wij hebben er alvast heel veel zin in om ook in 2018 ongelooflijk leuke
zondagen te beleven met jullie.
Gele groetjes van jullie leiding
Lente, Eline, Dien, Amber en Jasper
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RAKWI’S

Hallowkes allertofste R A K W I 'S !!

Het jaar is alweer halfweg en we hebben al heel wat plezante activiteiten
gedaan maar er zitten er ook nog veel plezante(re) aan te komen!
De belangrijkste activiteiten die nog moeten komen zijn natuurlijk ons super-deluxe weekend en het kamp om ons bangelijk jaar ook bangelijk af te sluiten ;)
Daarnaast gaan we ook nog het einde van het schooljaar vieren met ons 'Einde
van 't school feestje'! Voor onze tweede jaars rakwi's zal dit ook het einde van
het lager onderwijs betekenen, dat moet dus dubbel gevierd worden!
Ons weekend zal doorgaan op 16-17-18 maart, probeer deze datum dus al
zeker vrij te houden! Binnekort zullen jullie nog een brief ontvangen met daarin
meer informatie over wat jullie moeten meenemen en andere praktische zaken.
Het zou ook kunnen dat jullie sommigen van ons de komende zondagen niet
gaan zien omdat wij nu druk aan het leren zijn voor onze examens :(
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Vriendelijke Rakwiaanse groetjes!
Braya, Elise, Jonas, Josse, Louise
PS:
R
A
K
W
I

roepen, rommelen, rakwi!
actie, allemaal, aap!
koken, kietelen, klimmen!
wafel, wappelmoes, worst!
ik, jij, wij zijn de rakwi rakwi!

Buitenlands kamp

2019

TsjechiE
Chiro Vorselaar
Uitneembare bijlage

Algemene info
Ik ben nu een Rakwi of ouder

Ja

Ik heb zin in een buitenlands avontuur

Ja

Nee
Ik blijf liever thuis
Je hebt toch goesting

Lees snel verder
op pagina III en
ontdek alles over
het buitenlands
kamp!

II

Nee

Ik ben dit jaar 2de jaar Speelclub

Ja

Nee

Lees snel verder
op pagina VI en
ontdek waar je
op kamp gaat in
2019!

Tsjechisch

Nederlands

Ahoj děcka! Čekají vás nezapomenutelné
zážitky, noví kamarádi, dobrodružství a
spousta legrace. Jste připraveni?

Hallo kids! Heel veel onvergetelijke
ervaringen, avontuur en plezier staan jullie te
wachten. Zijn jullie er klaar voor?

Om de 4 jaar trekken we er op uit over de landsgrenzen heen. We gaan dan met de
4 oudste afdelingen van Chiro Vorselaar op buitenlands kamp. Huh op een watte?

Wat?

Onze kampplaats is niet in België maar in een ander land in Europa. De reis wordt
verzorgd door Jeka vzw. Dat is een organisatie die reizen organiseert voor
jongeren, groepen, … en dus de nodige ervaring heeft.

Waar?

In 2019 zullen we Tsjechië onveilig maken, meerbepaald het dorp
Dobřichovice. Dit dorp aan de oever van de Berounka bevindt zich op ongeveer
30 km van de hoofdstad Praag. We zullen er logeren in verschillende huizen die op
wandelafstand van elkaar liggen.

Wanneer?

Momenteel is deze reis gepland van 3 juli 2019 tot 13 juli 2019. Het is echter
mogelijk dat deze reis nog met een enkele dag zal verschuiven. Hierover hebben
we pas later meer info.

Wie?

Alle leden die in het chirojaar 2018-2019 rakwi zijn of ouder mogen mee op
buitenlands kamp. Uiteraard gaat de voltallige leidingsploeg ook mee en ook de
kookploeg zal van de partij zijn om ons ook in het buitenland culinair te verwennen.

Hoe?

We zullen met de bus vertrekken in Vorselaar om van daaruit naar Tsjechië te
rijden. Ter plaatse maken we gebruik van het openbaar vervoer, onze voeten,
fietsen, kayaks, …

Kwanta kosta?

De prijs van deze reis is €425. Chiro Vorselaar zal voor elk lid €15 bijleggen. Dit
betekent dat er €410 wordt betaald door elk lid dat meegaat op buitenlands kamp.
Er wordt vanuit Chiro Vorselaar een spaarplan opgestart, meer info vind je op
pagina V.
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Locatie Tsjechische Karst

Dal van de Berounka met haar geheimzinnige kastelen en pittoreske dorpjes

To do

Rotsklimmen, rodelen, avonturenpark, geocaching, paintball, fietsen, wandelen,
oriëntatieloop, karting, kanovaren, rafting, zwemmen, “Fort Boyard” spel.

To see

De gouden stad Praag, de middeleeuwse zilvermijnen Kutná Hora, de glasfabriek in
Ni�bor, het concentratiekamp van Terezin.

Logement

We beschikken over 3 verschillende huizen in de omgeving van Dobřichovice.
Erben				Smetana

Seifert

IV

Spaarplan
Zoals gezegd zal Chiro Vorselaar voor elk deelnemend lid €15 bijleggen. Dat
maakt dat er een bedrag van €410 gespaard moet worden en dit tegen juni 2019.
Dat wil zeggen dat we nog 16 maanden kunnen sparen. Hoe gaat dit in zijn werk?
Wat zijn de voordelen?

Hoe?
1. Je beslist dat je kind, indien het oud genoeg is, meegaat op buitenlands kamp.
2. Je beslist deel te nemen aan het spaarplan.
3. Je schrijft je in via de link op onze website http://www.chiro-vorselaar.be, Menu
optie Buitenlands Kamp 2019 (JEKA).
4. Je start mee met sparen voor 10 februari 2018 en schrijft het voorschot van €75
over.
5. Je schrijft vanaf maand 2 telkens voor de 10de van de maand €22 over.
6. Je kind beleeft een geweldige tijd op buitenlands kamp.

Voordelen?
Je hoeft de som niet in één keer te betalen.
Per lid dat het spaarplan aangaat (indien je start op 10/2/2018) krijgt de groep van
Jeka bons voor activiteiten ter plaatse ter waarde van 10 euro. Dit wil zeggen dat
de afdeling van je kind extra budget heeft voor activiteiten in Tsjechië. (bv. 20
spaarders = 200 euro aan bons voor activiteiten)

Mocht je hier nog vragen bij hebben, kijk dan zeker op onze website naar de
veelgestelde vragen. Deze vind je in het Menu onder optie Buitenlands Kamp 2019
(JEKA).
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Klein kamp 2019
De Belgische kust

Voor sloebers en speelclubbers

Wat?

We blijven binnen België maar verleggen onze grenzen wel door een heel ander
deel van België te bezoeken namelijk de Belgische Kust. De leden zullen het
strand onveilig maken, genieten van de zon, spelletjes spelen in de duinen en
pootje baden in de zee.

Waar?

De exacte locatie wordt later nog meegedeeld. Je mag er wel al zeker van zijn dat
er zee, strand en zon aanwezig zullen zijn.

Wanneer?

Opgelet! Omdat de 4 oudste afdelingen eerst op kamp gaan tijdens die zomer, zal
het kamp voor 2 jongste afdelingen in een andere periode vallen. Het kamp duurt
7 dagen en zal doorgaan in de 2de week van augustus. Duid deze periode dus al
aan in je agenda!

Wie?

Een kamp waarop enkel sloebers en speelclubbers welkom zijn. Uiteraard zal de
leidingsploeg ook aanwezig zijn en een kookploeg om de buikjes te vullen.

Kwanta kosta?

Het kamp mag dan wel doorgaan op een ongewone locatie, de prijs blijft hetzelfde.
Aangezien het kamp enkele dagen korter is, zal de prijs in verhouding mee dalen.
Dit wil zeggen dat elk kind €70 betaald voor 7 dagen kamp.

VI

Kamp 2018
Ossenberg - Bekkevoort

Wat?

Voor het buitenlands kamp moet je dus nog een jaartje wachten. Gelukkig kan je
al beginnen aftellen naar het onvergetelijk kamp van deze zomer.

Waar?

De kampplaats van dit jaar is in Bekkevoort, meerbepaald jeugdverblijf
Ossenberg. Dit is een prachtige locatie in het midden van Vlaams-Brabant, tussen
Diest en Leuven.

Wanneer?

Dit kamp zal plaatsvinden in onze gewoonlijke periode namelijk 11-21 juli 2018.
Voor de sloebers is dit van 14-21 juli 2018.

Wie?

Op dit kamp zal iedereen aanwezig zijn. Van Sloeber tot Aspi en van A-team tot
kookploeg, een gezellige hoop dus.

VII

HEY TITOOOO’S

TITO’S

Amaaaai, wat een toffe dingen hebben we al meegemaakt hééé? Al die
coole zondagen, ons awesome halloweenfeestje en natuurlijk niet te
vergeten het legendarische kerstfeestje!
Maar weet ge nu wat???
WE GAAN NOG VEEL MEER KEI SHOW DINGES DOEN!!!
We gaan nog op weekend (Woehoee) van 2 tot 4 maart. Bereid je daar al
maar op voor want dat gaat geweldig worden.
Ondertussen is Camille ook terug van uit dat verre koude Zweden dus
zijn we eindelijk met jullie voltallige leidingsploeg en jullie weten wat dat
betekent…
de zondagen kunnen alleen nog maar leuker worden!!!
Xoxo
Sander, Yoran, Dieter, Camille & Amber
PS: Vergeet jullie bucketlist niet!!! Denk aan de bbq die jullie verdienen als
opdrachten vervuld zijn!
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Liefste Keti’s,

KETI’S

Het eerste deel van het jaar zit er alweer op. We hebben al zotte dingen
gedaan en vooral veel bangelijke chirozondagen gehad. Jullie hebben
fantastische prestaties geleverd tijdens de soepverkoop en als beloning voor
jullie harde werk lopen we rond in van de mooie blauwe truien (zie foto).
We hopen dat jullie niet te veel hersencellen kapot hebben gedronken tijdens
nieuwjaar. Als dat wel zo is, nice job…euh…foei alcohol is slecht voor jullie!
Af en toe een pintje kan, maar enkel met maten ;-).
Wij zijn helemaal klaar om er in 2018 tegenaan te gaan. EN dat gaan we
ook doen, want van 4 tot 9 februari staat de leefweek op het programma. Be
prepared want dat wordt een knaller van formaat! Zorg er zeker voor dat je
meekan door je ouders een mailtje te laten sturen en het geld te laten
overschrijven!
We gaan ook nog op weekend van 13 – 15 april. We kunnen er nog niet veel
over zeggen behalve dat het in een weekend is en dat het bangelijk plezant
10gaat worden! Meer info soon!
Ketitjes, maak er een bangelijk 2018 van!
Tot zondag!
Jullie leiding,
Masti, Nando, Bart en Xhanne

Dag aspirantekes!

ASPI’S

Ondertussen zijn we al halfweg maar er zijn nog een paar uiterst belangrijke dingen die gaan
komen. YOU KNOW WHAT I’M TALKING ABOUT?!
Inderdaad, LEEFWEEK!
Deze zal doorgaan van 19 tot 23 februari, de week na de krokusvakantie. We proberen met
iedereen rekening te houden dus hopelijk zal iedereen erbij zijn!
Next, Het beste weekend van uw leven, ASPIWEEKEND!
Wat denken jullie van het weekend van 11 mei, nog een laatste keer ontspannen voor de
examans? Wij zullen voor jullie een superweekend zonder zorgen organiseren!
Zet deze twee datums al zeker in jullie agenda of zeg het in ieder geval tegen je moeder als
je geen agenda hebt
Klein dillema hier. Wij hebben dit chiroweetje geschreven voor onze 2 askihut’s maar dit
boekje zal gedrukt en bedeeld worden na onze askihut’s dus we doen het als volgt: schrap
wat niet past
1. De aspicafé’s waren alletwee een groot succes! Er waren veel mensen gekomen en
iedereen heeft goed meegeholpen. We hebben hier minstens 5000 duizend euro mee
verdiend en met dat geld zullen we gaan parapente boven de Grand Canyon tijdens het
kamp.

11

2. De aspicafé’s vielen een klein beetje tegen qua opkomst maar iedereen heeft wel
supergoed meegeholpen en ook al was er niet zo veel volk hebben we toch een gezellige
avond gehad met de aspi’s. We hebben niet zo heel veel geld verdiend maar geld is totaal
niet belangrijk want leider Siebe kan ook de film ‘Spirit’ gratis downloaden op zijn
computer en die kunnen we op kamp bekijken op de beamer en dat is eigelijk een beetje
hetzelfde als parapente boven de Grand Canyon want die film speelt zich grotendeels af
in de Grand Canyon en dat is een kei mooi paard dat kei ver kan springen.
“Shit, ons blad sta al bijna helemaal vol en we wouden nog kei veel zeggen over de voorbije
activiteiten.” - “Kunde da lettertype ni wa kleiner zette ofzo?” - “jama in de plaats van hier te
zevere over da lettertype hadde al
lang 3 zinne kunne schrijven over de
voorbije activiteiten!” – “ ja das waar.”
– “ja schrapt anders gewoon da stuk
van dieje stoeme paardenfilm!” –
“wajom? Kheb wel
2 uur ligge wenen toen dak dieje film
had gezien he!” –“ja sorry! ze laat al
ma!” –“amai dees is belachelijk!”
Groetjes de aspileiding!
Liza, Robin, Siebe, Willem

CHRISTUS KONING
Op 26 november trotseerden heel wat leden en hun ouders de koude voor
Christus Koning. Om 10u begonnen we met een groot bosspel. Wie zou
zijn raket het hoogste krijgen, was de vraag. Nadat er stevig gespeeld,
gelopen en geravot werd, was het tijd om ons allemaal even op te
warmen. Uiteraard werden onze buikjes gevuld met heerlijke frikadellen
met krieken. Nadat de ouders aan de afwas werden gezet, konden de
leden kiezen tussen verscheidene workshops. Deze koude maar leuke
dag werd afgesloten met een bezoekje van de pastoor. Een geslaagde
dag!
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SINTERKLAAS
Op 3 december mochten we Sinterklaas en zijn zwarte pieten
verwelkomen in Vorselaar. Gelukkig hadden we eerder al vernomen dat er
geen stoute kinderen waren. Er werd druk geknutseld en gezongen voor
de Sint. Ook een spelletje met de zwarte pieten stond op de planning. Met
de nodige zoetigheden en een persoonlijke ontmoeting met de Sint, werd
dit alweer een geslaagde chirozondag. Tot volgend jaar, Sinterklaas!

HET WARMSTE KAMPVUUR
Ook dit jaar werd de warmste week van Music For Life georganiseerd. Een
week lang werden verzoekplaatjes gedraaid door 3 presentatoren vanuit
provinciaal domein Puyenbroeck. Ook wij wilden graag ons steentje
bijdragen voor het goede doel. Op zondag 17/12 organiseerden we dan
ook het Warmste Kampvuur aan de Schranshoeve. Terwijl een groot,
sfeervol kampvuur zorgde voor de nodige warmte, kon iedereen een hapje
en een drankje verkrijgen. Zo konden we 700 euro inzamelen voor VZW
Feestvarken dat zich inzet voor kinderen uit minder bedeelde gezinnen
een fijn cadeau te bezorgen.
vzw

FEESTVARKEN
een fijne verjaardag voor elk kind
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OUDJAAR
Naar goede gewoonte waren nieuwjaarszangertjes
op 30 december welkom voor een heerlijke warme
chocolademelk en een pannenkoek. Er werd maar
liefst 150 liter deeg opgebakken. Vanwege de gehele
leidingsploeg van Chiro Vorselaar een prachtig 2018
gewenst vol leuke chiro-ervaringen, mooie
momenten en de warmte van je vrienden om je
heen!

VREDESEILANDEN
Sta jij soms stil bij de herkomst van het eten dat in je winkelkar, op je
bord of in je koelkast ligt? Wat eten we morgen als jongeren geen boer
meer willen zijn? Als door klimaatsverandering de voor landbouw nodige
regenseizoenen onzeker worden? Als we door alle toegevoegde E's,
kleur- en zoetstoffen in producten niet meer weten wat we eten? Wat
eten we morgen als kleinschalige, familiale boerderijen uitsterven?
Daarom pleit Vredeseilanden ervoor om met z’n allen te streven naar
gezond voedsel, goed voor het milieu en voor de boeren. Dit is iets waar
we ons als gemeenschap een heel jaar voor kunnen inzetten. Denken
we maar aan zaken als minder vlees eten, zoveel mogelijk lokale
voeding kopen maar ook kiezen voor producten die een eerlijke prijs
garanderen voor de boeren.
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Dit is Yen, een boer uit Vietnam. Als kind was ze veel ziek door
het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Dit is
nog altijd een heel groot probleem in Vietnam. Hierdoor besliste
ze om een andere weg in te slaan. Zij wil enkel nog veilige,
gezonde groenten telen. Voor haar gezin maar ook voor andere
mensen in haar dorp, Trac Van. Ondertussen werkt ze ook samen
met andere vrouwen. Met de steun van Vredeseilanden verkopen
ze nu ook hun biologische groenten in supermarkten in Hanoi, de
hoofdstad.

Tijdens het weekend van 12-14 januari hebben wij mee gadgets
verkocht op zaterdag, en smoutenbollen en appelbeignets verkocht op
zondag, om mee te werken aan een andere wereld. Een wereld waarin
we beseffen wat het belang is van goede, eerlijke voeding. Een wereld
waarin we de rol van boeren ook terug erkennen en samen werken aan
goede, eerlijke alternatieven.

MOSSELFEEST
Dit jaar organiseren wij voor de achtste keer ons grote mosselfeest! Dit
alles doen we ten voordele van ons kamp. Zo kunnen wij dingen zoals
de huur, kampplaats, tenten om in te slapen, aankoop spelmateriaal,
enz financieren. Hopelijk komen jullie ons allemaal steunen op dit festijn
en kunnen we jullie vermaken met onze lekkere mosselen. Iedereen is
welkom om heerlijke mosselen te komen eten, bereid door onze topchefs
van eigen huis. Geen mosselfan? Geen probleem, er zijn ook
alternatieven voor de mosselen.
Datum: zaterdag 24 februari 2018 van 16 – 20 uur
Plaats: Cardijnlaan 8 @ Jeugdcentrum
Snel inschrijven is wel noodzakelijk! Maar hoe doe je dat nu? Op de site
van chiro Vorselaar (www.chiro-vorselaar.be) vind je een link naar het
8ste grote mosselfeest. Je kan ook via facebook (evenement:
Mosselfeest Chiro Vorselaar) op de link klikken en dan kom je
automatisch uit bij de inschrijvingen.
Tot dan!
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de keti's goed chocomelk kunnen scheppen voor het
goede doel?
er met oudjaar 150 L pannenkoekendeeg is
opgebakken?
er in totaal 196 leden en leiding zijn ingeschreven?
we 700 euro voor het goede doel hebben verzameld?
de leiding ook een kerstfeestje heeft gedaan?
dit heel gezellig was?
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het op 24 februari mosselfeest is?
het ChiroWeetje kan terugvinden op de website?
de leiding op kampweekend is van 23 tot 25 maart?
ze dan starten aan de voorbereiding van een
onvergetlijk kamp?
het dan geen Chiro is?
Chiro Vorselaar jou een gelukkig 2018 wenst?

