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Agenda
MAART
Zo 07/03

Chiro

Zo 14/03

Chiro

Zo 21/03

Chiro

Zo 28/03

Chiro

APRIL
Zo 04/04

GEEN Chiro

04/04 – 18/04

Paasvakantie

Zo 11/04

GEEN chiro

Zo 18/04

chiro

Zo 25/04

Chiro: inschrijvingen kamp
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MEI
Za 01 & Zo 2/05

Spaghettislag

Zo 09/05

Chiro

Zo 16/05

Chiro

Zo 23/05

Chiro

Zo 30/05

GEEN chiro

JUNI
Zo 06/06

Chiro enkel voor speelclub en rakwi

Zo 13/06

Geen chiro

Zo 20/06

Chiro enkel voor speelclub en rakwi

Zo 27/06

Daguitstap
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Spaghettislag
Dit jaar kan er helaas geen kiekenboef meer zijn
door het welbekende fenomeen corona, boeeee. We
konden het toch niet laten om jullie met lege magen
te laten zitten dus zorgen we voor een take-away
spaghettislag! Wij weten al wat jullie op zaterdag
1 mei gaan eten: SPAGHETTIIIII!! Wij zorgen voor
de beste spaghettisaus, jullie moeten enkel nog
water koken voor de pasta. Das goed geregeld en
lekker. Alle info over het menu en andere praktische
zaken zal te vinden zijn op onze facebook pagina
Chiro Mutsaard. Hou deze zeker in het oog! En dan
smullen maar!
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Kamp
Van 5 tot 15 augustus

Bagage
De bagage van de kinderen moet binnengebracht worden in
de lokalen op zaterdag 31 juli, van 16u tot 19u hebt u
hiervoor de tijd. Zorg ervoor dat op elke valies, veldbed en
slaapzak een naam staat. GEEN losse plastiekzakken
meenemen (vb. Laarzen).

Vertrek
We spreken af op woensdag 5 augustus, het exacte uur laten
we nog weten, aan het Noord - Station van Brussel – We gaan
met de trein naar de kampplaats! Bij het vertrek is iedereen
volledig in uniform. Een broek, rok of hemd kan je kopen in
de banier (www.debanier.be). Een pull en T-shirt kan je kopen
bij ons! Vergeet ook niet de identiteitskaart en SIS-kaart mee
te nemen. Tot en met rakwi moeten deze documenten aan de
leiding afgegeven worden.

Terugkomst
Zondag 15 augustus kan u uw kind afhalen op onze
kampplaats en een kijkje nemen in de omgeving waar wij tien
dagen hebben vertoefd. Tussen 11u en 12u30 kan u komen
genieten van een brunch (gelieve dit op voorhand te
bestellen). Dit is de ideale gelegenheid om te luisteren naar
de spetterende verhalen van zowel kind als leiding. Om 13u is
er dan een slotformatie waar alle ouders en familie op
uitgenodigd zijn. Indien u uw kind niet kan komen ophalen of
geen vervoer heeft, gelieve dan een seintje aan de leiding te
geven die dan naar een geschikte oplossing zal zoeken.
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Op de laatste dag is ook alle hulp welkom. 15 augustus moet
er veel gebeuren om alles terug naar de chirolokalen te
krijgen. Dit is een warme oproep om dan even een paar
sjorbalken te dragen of een kleine afwas te doen. Je kan er de
leiding heel veel mee helpen.

Wat neem ik mee?
OM TE SLAPEN:
□
□
□
□
□
□

Slaapzak
Een deken
Veldbed of luchtmatras
Pyjama
Teddybeertje
Een kussen
OM TE WASSEN EN TE PLASSEN:
□
Badpak/Zwembroek
□
Zeep en shampoo
□
Kam, borstel
□ Tandenborstel
□
Tandpasta
□
Scheermateriaal
□
Wasspelden
□
2 kleine en 2 grote handdoeken
□ Watersandaaltjes
□ Maandverband/tampons
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OM GEEN KOU TE LIJDEN:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

UNIFORM (bij vertrek aandoen!)
Speelkledij
T-shirts
4 (of meer) Warme truien
Regenjas
Stevige schoenen
Reserve schoenen
3 (of meer) Lange broeken
Shorts
Linnen zak voor de vuile was
10 propere onderbroekjes
10 paar propere kousen (ook dikke kousen!)

Het kan heel koud worden in de nacht, dus neem voldoende
warme kleren mee!
OM JE MAAG TE VULLEN:
□
□
□

Drinkbus
Bestek
Keukenhanddoek

ALLERLEI:
□
□
□
□
□
□

Zonnecrème en aftersun
Hoofddeksel
Enkele veiligheidsspelden
Zaklamp
Schrijfgerief, enveloppen, postzegels, papier
Stripverhaal of roddelboekje voor de siësta
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□
□

2 plastic zakken
ASPI & KETI: fietsen voor 2-daagse

BIJ HET VERTREK:
□
□
□
□

VOLLEDIG UNIFORM!
Identiteitskaart (tot rakwi aan leiding geven)
Eventuele medicijnen (verwittig de leiding!)
Goed humeur!

EN DIT LAAT JE THUIS:
□
□

□

Snoep (ofwel wordt het gedeeld met de ganse groep)
Multimedia: radio, walkman, GSM, iPod, iPhone, mp3,... (als er iets wordt gestolen of verloren zijn wij niet
verantwoordelijk)
Nieuwe kledij (de chiro is geen modeshow)

VERGEET NIET OVERAL JE NAAM IN TE ZETTEN !!!
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Brunch 15 augustus
Om het kampterrein eens te verkennen waar jouw kind de 10
beste dagen van de zomer heeft beleefd, organiseren wij op
15 augustus een afhaaldag met brunch. Jullie kunnen
inschrijven voor de brunch voor € 10 p.p. voor volwassenen
en € 7 p.p. voor kinderen (de kindjes die mee waren op kamp
hoeven niet extra te betalen!). Inschrijven kan bij de leiding of
via mail.

Adres om briefjes te sturen
U kan het nieuws van het thuisfront opsturen naar :
“Naam van het kind”
Chiro Mutsaard
Rue de France 31 A-B
6460 Saint-Remy (Chimay)

Dringende gevallen
U kunt ons altijd telefonisch bereiken voor dringende
noodgevallen. Het is echter niet de bedoeling om te bellen
omdat u wilt weten hoe het met uw kind gaat. Gelieve
hiermee rekening te houden a.u.b.
Hoofdleiding:
VB:

Margaux De Greef
Wallace Dedecker
Silke Puystiens

0493 77 59 73
0471 72 73 57
0472 99 48 60
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Inschrijving
Het inschrijvingsgeld voor het kamp bedraagt € 100 voor het
eerste kind, € 95 voor het tweede kind, € 90 voor het derde
kind.
U kunt het geld storten op het rekeningnummer van de chiro:
BE32 4274 1078 0102.
Met mededeling: Naam kind + groep
+ eventueel het aantal personen voor de brunch

Gelieve het geld te storten vóór 20 juli 2020!
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Inschrijvingen kamp
Op zondag 25/04 gaat er op de chiro een klein infomoment
zijn over het kamp. Heb je vragen of twijfels of wil je gewoon
een leuk babbeltje komen slaan met de leiding over het kamp
dan ben je zeker welkom! We zullen wat meer info geven
over het vertrek, bagage, en alle andere praktische zaken. Of
komt uw kind voor de eerste keer mee op kamp en wilt die
een beetje uitleg over het kamp, dan staan onze deuren daar
ook voor open. Er is dan ook de mogelijkheid om uw
kind(eren) al in te schrijven voor het kamp. Inschrijvingen
kunnen ook nog steeds later gebeuren door het
inschrijvingsgeld te storten op de rekening van de chiro.
Tot dan!
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Groepswoordje hoofdleiding
Dag ketten, ouders & chiro-sympathisanten,
Hier zijn we dan weer voor de derde en laatste keer met
onze MB van dit speciale werkingsjaar. Tegenover de
laatste keer dat we hier een tekstje hadden voorbereid
zijn er veel dingen veranderd, in de positieve zin! Begin
februari mochten we onze tito’s en keti’s terug
verwelkomen na drie maanden afwezigheid. We hebben
gemerkt dat ze er de afgelopen zondagen van hebben
genoten om terug in levende lijve te mogen ravotten!
Ook de brede glimlachjes van speelclub & rakwi die ze
telkens weer op hun snoet toveren, geven ons veel
voldoening. Daar doen we het allemaal voor!
Ook de leiding is content om weer allemaal samen (maar
toch op afstand) op zondag klaar te staan. Ook op hun
snoetjes zagen we dat ze zich goed amuseerden met
hun ketten. Hierbij willen we de gehele leidingsploeg
nog eens superhard bedanken voor hun inzet en hun
flexibiliteit bij de vele veranderingen.
Aan de ouders ook super bedankt om ook steeds de
nieuwe veranderingen te respecteren en ons te
vertrouwen!
Binnenkort beginnen we weer volop met de
voorbereiding voor de mooiste tiendaagse van het jaar:
BIVAK! Fingers crossed dat alles mag doorgaan en dat
we er weer een fantastische editie van kunnen maken
zoals vorig jaar!!!
Veel liefs, Wallace & Margaux
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Speelclub
Hallokess allerbeste speelclub!!!!
Zoals jullie al weten is het minibivak spijtig genoeg
niet kunnen doorgaan. Gelukkig waren er veel van jullie
aanwezig en hebben we er nog een toffe
chironammidag van kunnen maken! Wij kijken er erg
naar uit om in Augustus op kamp te gaan met jullie,
voor nog meer chiro-plezier �. Maar eerst gaan we
nog super toffe chirozondagen beleven. Als laatste
willen de nog zeggen, dat jullie echt een topteam zijn
en dat het echt een pret is om voor jullie leiding te
zijn ��.
Veel kusjes van jullie allerliefste leiding;)
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Rakwi
Heeeeeeey Rakwi,
Minibivak kon jammer genoeg niet doorgaan maar we
hebben er een gezellige chirozondag van gemaakt in de
plaats he. Nu is er nog meer rede om extra hard uit te
kijken naar het kamp deze zomer! Hou 5 t.e.m. 15
augustus dus zeker vrij in jullie agenda.
We moeten nog steeds buiten chiro geven en mogen
ons niet mengen met de andere groepen door corona
maar gelukkig gaat het steeds beter weer worden en
kunnen we van de heerlijke buitenlucht genieten (voor
zover dat gaat met een mondmasker � ). Wij zijn ook
de coolste groep dus we hebben geen speelclub of
andere saaie groepen nodig om ons te amuseren!
CORONA CAN’T STOP US!
Groetjes van jullie leiding
Kaat, Mannes, Chloe, Leïla
PS: op de chiro spreken we Nederlands
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Tito
Beste Tito's en Tities
We hebben er lang op moeten wachten maar het
chirojaar is eindelijk goed en wel begonnen. Hopelijk
hebben jullie je de laatste weken al geamuseerd, wij
hebben ons al in ieder geval al zot gelachen met jullie.
Dus hou je maar vast aan de takken van de bomen want
de zotste dingen moeten nog komen. Zoals maar niet
beperkt tot daguitstap, kamp, en nog vele leuke
zondagen*. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als
ons.
M.v.g. Louise, Margaux en Arno
*als de covid toestand het toelaat
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Keti
Beste keti's ,dappere vis strijders.
Hopelijk zijn jullie al wat van de zweedse delicatesse
bekomen, we waren er echt van ondersteboven. In deze
MB zouden we jullie normaal super chaud maken voor
een prachtig minibivak... Maar daar heeft dE CoROLa
een stokje voor gestoken. Als de cijfers een beetje beter
zijn kunnen we wel een leefweek houden in het
0.0000000005 sterrenhotel "le lokal" all inclusive met
roomservice aangeboden door Ben. We zijn voor de rest
ook nog leuke activiteiten aan het voorzien voor jullie!
We houden jullie daar wel over op de hoogte. We vinden
het echt fijn jullie elke week terug te zien en hopen jullie
dan ook elke zondag voltallig te mogen ontvangen.
See you soon,
Kamiel is ne kapoen
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Gegevens leiding
Speelclub
Wallace Dedecker

Lucie Delmaire

Heysellaan 31
1800 Vilvoorde
0471727357
wallace.dedecker@
gmail.com

kraatveldstraat 88
1120 Brussel
0484906691
lucie.delmeire@
hotmail.com

Siiri Ramboer
Gemenebeemdenstraat 45
1120 Brussel
0473695835
Siiri.ramboer@
gmail.com

Rakwi
Kaat Cardoen

Mannes Desmet

Spechtlaan 13
1860 Meise
0498347490
kaat.cardoen@
gmail.com

Leopoldluypaertstraat 222
1850 grimbergen
0491133966
desmetmannes9@gmail.com

Chloe Delmaire
kraatveldstraat 88
1120 Brussel
0485984434
chloe.delmeire@
hotmail.com

Leïla Bulens
Nachtegaalsweg 31
1120 Brussel
0476758341
leila.bigsmile@
gmail.com
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Tito
Margaux De Greef

Arno De Hertogh

Leeuwerikenlaan 38
1830 Machelen
0493775973
margauxdegreef@
hotmail.com

De Wandstraat 110
1020 Brussel
0474290882
arnodehertogh@
gmail.com

Louise van Buynder
Jan bollenstraat 63
1020 laken
0471671989
Louisevanbuynder@
icloud.com

Keti
Ben Malcorps
Romeinsesteenweg 26
1800 Vilvoorde
0470312044
ben.malcorps@
gmail.com

Sacha Bulens
Nachtegaalsweg 31
1120 Brussel
0476748128
bulensa@gmail.com

Kamiel Van Landeghem
Merellaan 15
1860 Meise
0472795223
kamiel.van.landeghem@
hotmail.com
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Vb

Silke Puystiens
Broekstraat 77
1860 Meise
0472994860
silke.puystiens@gmail.com

Hoofdleiding
Wallace Dedecker
Zie speelclub

Margaux De Greef
Zie tito
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Uniformen
Zit je al even in de chiro en wil je ook zo’n mooi
uniform?
Dan kan je vragen aan de leiding om op zoek te gaan
naar de T-shirt of pull in jouw maat!
Wij hebben namelijk onze eigen Chiro Mutsaard
T-shirts en pullen! Rokken en shorts kan u kopen in de
banier.
prijzen:
T-shirt: €7
Pull: €15
Adres banier: https://www.debanier.be/
-

Onze-Lieve-Vrouwstraat 34, 2800 Mechelen
J.P. Minckelersstraat 29, 3000 Leuven

Molenstraat 65, 9300 Aalst

Ook 2e hands verkrijgbaar
Uniform is verplicht vanaf rakwi
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Daguitstap
De afsluiter van onze chirozondagen van dit jaar komt er ook
nog aan; DAGUITSTAP!
Op zondag 27 juni trekken we met heel de chiro samen
eropuit!
Een hele dag op een andere locatie ons amuseren, dat is altijd
leuk!
De leiding zal jullie nog laten weten waar en wanneer we
afspreken. Of jullie iets speciaals moeten meenemen zal dan
ook nog meegedeeld worden. Hou in ieder geval deze zondag
vrij!
Al zeker mee te nemen:
Lunchpakket
Drinkbus
Zonnecrème
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Spelletjes

23

24

25

