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Inleiding
Chiro is levend vier-op-een-rij spelen en er toch voor zorgen dat
niemand zich het vijfde wiel aan de wagen voelt.

Chiro is vol enthousiasme op tocht gaan en tegelijk af en toe heel
bewust halt houden.

Chiro is je helemaal smijten in een spel zonder grenzen en toch
elkaars grenzen leren aanvoelen en respecteren.

Chiro is ongeremd meebrullen tijdens een massazangstonde en
tegelijk oren hebben naar de fijnste stemmetjes in de groep.

Chiro is in het kotjesspel de andere leden wild in het volgende vak
duwen en toch weigeren anderen in hokjes te stoppen.
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Voorwoord
Dag beste lezers,

Dit Chirojaar is alweer bijna gedaan (een beetje anders dan
voorheen), maar we hebben het beste voor het laatste gehouden. Op
21 juli vertrekken we namelijk op BIVAK. Helaas voor de meisjes niet
naar Tsjechië wegens Corona, maar gelukkig kunnen we hier in België
er nog een top bivak van maken.

Om zeker goed voorbereid te zijn op de beste 10 dagen van het jaar,
hebben we in deze Sago de belangrijkste info vermeld.

Moesten er verder nog vragen zijn, mag u steeds iemand van de
leiding contacteren. De contactgegevens vindt u op de site en ook
verder in deze Sago.

Wij kijken er alvast naar uit en we hopen jullie ook!

Groetjes
De leiders en leidsters
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Spelletjes
Geen verslagen deze keer, maar leuke spelletjes om de verveling
tegen te gaan!!!
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Sudoku 1

Sudoku 2
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BIVAKINFORMATIE
Dinsdag 21 juli is het weer zover: we vertrekken voor 10 dagen op
bivak! Hier volgt nog belangrijke informatie in verband met het
vertrek, koffers, bezoekdag,… Neem dus zeker de tijd om dit eens
door te lezen.
• Vertrek
MEISJES:
▪ De ouders van de Speelclub en Kwiks brengen hun eigen
kind(eren) naar de bivakplaats om 17u. (Er wordt een kiss &
ride zone voorzien)
▪ De Tippers, Tiptiens en Aspi’s vertrekken op de meisjeschiro
met de fiets naar de bivakplaats om 13u.
Zorg dus dat jullie fiets in orde is!

JONGENS:
Sloebers en rakkers vertrekken 23 juli, aan de ouders wordt
gevraagd om op bepaalde tijdstippen hun kind(eren) af te zetten
op de bivakplaats. Voor de sloebers is dat om 09.00 en voor de
rakkers 10.30.
Verder moeten de jongens & meisjes ook een lunchpakket voorzien
voor de eerste middag.
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• ADRES (om je kinderen een briefje te sturen)

Adres bivakplaats MEISJES:

Adres bivakplaats JONGENS:

KSA ROY

Bivakhoeve De Snelle

Chiromeisjes Helchteren

Chirojongens Helchteren

NAAM + VOORNAAM

NAAM+VOORNAAM

Kruisveldstraat 20, 3670
Meeuwen-Gruitrode

Elsleukenstraat 54, 3201
Aarschot

• Koffers binnenbrengen + afhalen
MEISJES (aan de chirolokalen)
- Koffers binnenbrengen:
▪ Speelclub en Kwiks nemen hun eigen koffer mee naar de

bivakplaats.
▪ Tippers, Tiptiens en Aspi’s brengen hun koffer op 21 juli om 9u

naar de meisjeschiro.
- Koffers afhalen:
▪ Speelclubs en Kwiks worden op 31 juli opgehaald om 10u30 op
de bivakplaats en nemen dus hun eigen koffer terug mee naar
huis.
▪ Tippers, Tiptiens en Aspi’s vertrekken met de fiets als ze gedaan
hebben met opruimen op de bivakplaats. We zullen een
berichtje posten op facebook als we vertrekken (uur van koffers
afhalen wordt dus nog meegedeeld).
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JONGENS (aan de chirolokalen)
- Koffers binnenbrengen:
▪ De jongste groepen (sloebers, rakkers) nemen hun koffers zelf
mee naar de bivakplaats.
▪ De oudere groepen (toppers, kerels en aspiranten) brengen hun
koffers binnen zaterdag 20 juli van 15u00 – 16u00
- Koffers afhalen:
▪ De jongste groepen nemen hun koffers zelf mee naar huis
wanneer ze worden opgehaald op de bivakplaats.
▪ De oudere groepen kunnen hun koffers gaan afhalen aan de
Chirolokalen op woensdag 31 juli (uur wordt nog meegedeeld)
• Bezoekdag
MEISJES: GEEN bezoekdag wegens de Corona-maatregelen
JONGENS: GEEN bezoekdag wegens de Corona-maatregelen
• Verkleedkleren
MEISJES
Speelclub:
- Legerkleren
- Missverkiezing of chique kleren
- Olympische spelen
- Hippie kleren
- Kleren die vuil mogen worden
- Wit T-shirt waarop geverfd mag worden
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Kwiks:
- Legerkleren
- Dieren
- Disney figuren
- Mondmasker
- Sjieke madammen kleren
- Kleding dat vuil mag worden/ weg mogen
- Wit T-shirt waarop geverfd mag worden

Tippers:
-Superhelden (kleren mogen vuil worden)
-Kleding dat vuil mag worden/weg mogen
-Tienermoeder (evt. baby meenemen)
-Fancy kleren
-Harry Potter
-Wit T-shirt dat vuil mag worden

Tiptiens:
-Jullie krijgen nog een berichtje van de leidsters!

Aspi’s:
-Casa de Papel:
- Jill: Helsinki
- Minne: Denver
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-

Liezl: Rio
Hanne: Naïrobi
Marie: Berlin
Yannouck: Tokio

-Kleren die vuil mogen worden
-Survivalkleren

JONGENS
Sloebers:
-legerkleren
-boerenkleren
-smurfenkleren

Rakkers:
- legerkleren
-een t-shirt dat weg mag
-witte oude onderbroek

Toppers:
- legerkleren
-blinde dag (duikbril)

Kerels:
- legerkleren
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Aspiranten:
-wordt meegedeeld door de leiding
• Wat nog in de koffer?
Slapen:
- Isoleermatje of noppenmatras
- Luchtmatras
o voor de leden die binnen slapen (eenpersoons verplicht!)
o voor de jongens: sloebers, rakkers en toppers moeten
GEEN matras meenemen (wel matrasbeschermer, kussen,
slaapzak,…)
- Slaapzak of laken en deken
- Hoeslaken
- Plastiek matrasbeschermer voor kinderen met nachtelijke
waterproblemen
- Kussensloop en kussen
- Pyjama’s (2)
- Knuffeldiertje

Hygiëne:
o handdoeken (neem er zeker genoeg mee voor extra hygiëne)
o washandjes
o Toiletzak met:
-

Zeep
Kam borstel, haarspeldjes, haarelastiekjes
Tandenborstel, tandpasta en spoelbeker
Oorstokjes
Eventueel deodorant
Maandverband/tampons
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- Voor de ouderen: scheergerief
Kleding:
o Uniform (dit doen we aan bij vertrek)
o Spelkledij:
- 5 T-shirtjes
- 5 shortjes
o Minstens 2 paar (sport)schoenen
o 2 warme truien
o 2 lange broeken
o 12 onderbroekjes
o Onderhemdjes/Bh’s
o 12 paar kousen
o Voldoende zakdoeken

Op tocht:
o Degelijke regenkledij
o Stevige, watervaste schoenen (en hoge kousen)
o Drinkbus (een eigen drinkbus is erg belangrijk dit jaar!)
o Rugzakje

Zwemmen:
o Badmuts
o Zwembroek/badpak/bikini
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o Badhanddoek

Andere:
o Een goed sluitende (linnen) zak voor vuil wasgoed
o Schrijfgerief, briefpapier, omslagen (voor de jongsten: op voorhand
geadresseerd) en postzegels
o Zaklamp (Enkel voor de afdelingen in tenten!)
o Een lijst met al je spullen
o Indien je medicijnen neemt: verwittig de leiding!
o Zonnecrème
o Muggenmelk (vooral als je in een tent moet slapen)
o Voor de +12-jarigen: je paspoort
o Zakgeld (voor de jongste: niet veel, dit is enkel voor kaarten,
postzegels en
dagtocht)
o Kids-ID (jonge afdelingen geven deze af aan de leiding)
o Beetje snoep voor bonte avond
o Een fluovestje
Dit heb je nergens voor nodig en laat je dus thuis:
o Waardevolle voorwerpen zoals: radio, gsm, horloge, …
o Dolken, messen, …
o Dranken, …
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Belangrijk! Neem zeker een paar mondmaskers mee, een eigen flesje
handgel is ook altijd handig.

LET OP! Merk al je gerief!!
Verlies van/schade aan waardevolle voorwerpen is NIET verzekerd
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Extra info
❖ Website Chiromeisjes Helchteren:
www.chiromeisjeshelchteren.be
❖ Website Chiromeisjes Helchteren:
http://www.chirojongenshelchteren.be/
❖ Website Chirowinkel De Banier:
http://www.debanier.be/
❖ Wat houdt het Chiro-uniform in?
Voor de jongens:
- Chirohemd
- Chiroshort
- Chiroriem
- Chirosokken of wollen sokken (beige/blauw)
- Hoge schoenen
P.S. Het is niet de bedoeling om te spelen in het uniform, het is
dus aangeraden om spelkledij (die vuil mag worden) mee te geven.

Voor de meisjes:
-

Chiro T-shirt
Chirorok of short
Chirotrui (niet verplicht)
Chirosokken of hoge sokken (donkere kleur of rood)
Stevige schoenen
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Agendapunten
❖ 21 juli 2020 – 31 juli 2020: BIVAK jongens &
meisjes
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Contactgegevens leiding
Meisjes:
Speelclub
Nele Lemmens

0470/676786

Ambachtstraat 48 3530

nelemmens1@hotmail.com

Helchteren
Floor Peeters

0484/111704

Zandstraat 1

floor.peeters@gmail.com

3530 Helchteren
Maud Donné

0495/803062

Technische Schoolstraat 6

mauddonne@hotmail.be

3530 Helchteren

Kwiks
Sien Paredis

0470/692513

(Hoofdleidster)
Lotte Broeders

Het Smolder 16

sienparedis@hotmail.com

3530 Helchteren
0495/170075

Cardijnstraat 30 3530

lottebroeders@hotmail.be

Helchteren
Siel Paesen

0495/474033

Eikelbosstraat 204 3530

sielpaesen2001@gmail.com

Helchteren
Michelle

0492/704264

Bongaerts

Eikelbosstraat 221

bongaertsmichelle@gmail.com

3530 Helchteren

Tippers
Sofie Swinnen

0498/602870

Cardijnstraat 32

sofie610@hotmail.com

3530 Helchteren
Nathalie
Van
Baelen

0470/220616

nathalievanbaelen@hotmail.com

Kazernelaan 4
3530 Helchteren

(Hoofdleidster)
Julie Ghysens

Nathalie Vanbaelen

0499/100505

Grote Baan 475

ghysensjulie@hotmail.com
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3530 Helchteren
Machteld

0475/542084

Deckers

Alfons Leroystraat 11

machteld.deckers@outlook.com

3530 Helchteren

Tiptiens
Yente Eerdekens

0495/133887

(Hoofdleidster)
Febe Lemmens

Stakeberg 1

yente_eerdekens@hotmail.com

3530 Houthalen
0472/964684

Ambachtstraat 48

febe.l@hotmail.com

3530 Helchteren
Hanne Broeders

0494/130954

Cardijnstraat 30

hanne.broeders@hotmail.be

3530 Helchteren
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Aspi’s
Emilie Vanhove

0484/155884

Steenstraat 22

emilie.vanhove@hotmail.com

3530 Houthalen
Britt Awouters

0498/220059

(Hoofdleidster)

Cardijnstraat 4

awoutersbritt@hotmail.be

3530
Houthalen-Helchteren

Jongens:
Sloebers
Naam

Gsm

Adres

email

Zander Fransen

0495/831515

Sonnisstraat 90

Zanderfransen@gmail.com

3530 Helchteren

(Hoofdleider)
Seppe Bosmans

0471/494697

Kolderstraat 40

Seppebosmans1@gmail.com

3550 Heusden

Rakkers
Brent Maes

0498/352728

Verbindingsstraat 7

Maes_brent@outlook.com

3530 Helchteren
Darren Zoons

0471/556317

Hooiweg 17

darrenzoons@hotmail.com

3530 Helchteren

Toppers
Robin Schroyen

0471/320269

Grote Baan 431

schroyenrobin@hotmail.com

3530 Helchteren
Jonas Fransen

0496/318851

Sonnisstraat 90

Jonas.fransen.icloud@gmail.com

3530 Helchteren
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Kerels
Thomas Pil

0468/302669

Kievitwijk 10

pil.thomas@telenet.be

3530 Helchteren
Matthias Beliën

0489/441677

Eikelbosstraat 20

belienmathias@gmail.com

3530 Helchteren
Aspiranten
Lennard

0495/167227

Awouters
Brecht De Roeve

Toekomststraat 23a

Lennardawouters@hotmail.com

3530 Helchteren
0488/355540

Sportstraat 8

Bdr.de.roeve@gmail.com

3530 Helchteren
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Oplossingen spelletjes:
Sudoku puzzel 1:

Sudoku puzzel 2:
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