
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Groepsuitstap zondag 24 juni 

 
Beste ouders en leden, 

Het einde van het Chirojaar komt beetje bij beetje meer in zicht. Daarom 
maken wij ons op voor de jaarlijkse groepsuitstap. Traditioneel de laatste 
activiteit voor we allemaal samen op kamp vertrekken. De groepsuitstap 
zal dit jaar plaatsvinden op zondag 24 juni. We hebben 2 opties voorzien 
en laten ruim op voorhand weten naar waar 
we zullen gaan.  

Wanneer het weer het toelaat trekken we 
met heel de Chiro naar Park Spoor Noord 
in het prachtige Antwerpen. Daar kunnen we 
genieten van waterpartijen, speeltuinen en 
grote speelvelden. We spreken allemaal 
samen af op het pleintje in de Schanslaan om 
9u45. Van daaruit vertrekken de jongste 
leden (tem Speelclub) met de bus. Vanaf de Rakwi’s gaan we met de fiets 
naar Park Spoor Noord. We voorzien terug te zijn op het pleintje rond 
16u.  

Wat mee te nemen: 

- Vertrek in Chiro uniform! (vanaf Speelclub) 
- Zwembroek en handdoek 
- Zonnecrème 
- Lunchpakket 
- 5 euro cash te betalen aan leiding 

In geval van slecht weer gaan we met z’n allen naar de Zoo in 
Antwerpen. In dit geval spreken we ook om 9u45 af op het pleintje. 
Tem Speelclub gaat met de bus en de oudere afdelingen gaan met de 
fiets. Ook hier voorzien we aankomst op het pleintje rond 16u. Deze 
uitstap kost 15 euro en is te storten op BE32 7775 9740 5902 met 
vermelding van naam + afdeling.  

In geval van optie Park Spoor Noord kost de uitstap dus 5 euro 
(cash), in geval van optie Zoo 15 euro (storten). 

Mee te nemen: 

- Vertrek in Chiro uniform! (Vanaf Speelclub) 
- Lunchpakket 



Deze zondag organiseren de Aspiranten ook een BBQ op het pleintje. Je 
kan dus na de groepsuitstap nog gezellig blijven eten op de Chiro. Verdere 
info volgt nog. 

Hopelijk tot dan! 

De leiding en VB’s 

  



Beste ouders, leden, vrienden van de chiro, 

jullie steunen ons al via de vele activiteiten die wij organiseren. Bedankt daar voor! 
Vanaf nu kan je ons ook steunen door online te shoppen, en het kost je géén cent! 

Huh? Online shoppen en steunen? Hoe kan dat ?  

Wel, via onze trooperpagina: 

1. Je surft naar www.trooper.be/chirojap 

2. Daar klik je op 1 van de banners van de partnershops 

3. Je doet je aankoop bij één van de partner-shops en betaalt gewoon de 
normale prijs, géén euro extra. 

4. Omdat je via de Trooper-pagina naar de shop surft, weet de shop dat je ons 
steunt. 

5. Je aankoop is rond en de chiro krijgt een percentje. Gemiddeld € 5 per 
aankoop van € 100. 

Huh? Ik betaal zelf niks extra, dat kan toch niet? 

Toch wel! De partnershops waarderen je aankoop en betalen in ruil daarvoor een 
percentje van je aankoopbedrag. Voor de shops is dit een marketingkost. Via 
Trooper komt dit percentje in de kas van onze chiro. Omdat dit voor de shop een 
marketingkost is, betaal jij zelf géén euro extra. 

Huh? En wie doet daar dan allemaal aan mee? 

Meer dan 100 bekende Belgische webshops zijn beschikbaar via de trooperpagina 
www.trooper.be/chirojap Onder hen enkele grote spelers zoals Coolblue, Torfs, 
Booking.com, Collishop,… 

Dus, de volgende keer dat je pizza besteld bij Domino’s of Pizza Hut, kleding koopt 
bij Torfs of JBC, tickets koopt voor de K3-show of Walibi, een cadeau koopt voor 
man/vrouwlief bij ICI Paris XL of topbloemen, op vakantie gaat met booking.com of 
sunparks,… passeer dan even www.trooper.be/chirojap en zonder dat je één cent 
extra uitgeeft heb je de chiro geholpen! 

Huh? Kan dat echt? Ik snap het toch nog niet helemaal hoor! 

Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan de leiding of neem een kijkje op trooper.be/faq 
Veel (shop)plezier! 

Groetjes, 

de leiding. 

 

 

  



Beste Ouders en Leden, 

Het chirojaar zit er bijna op. Maar geen zorgen want in Juli sluiten we het 
af met een geweldig kamp. Wanneer valt dat kamp. De leden (buiten de 
ribbels) vertrekken van 9-19 juli. De ribbels vertrekken 13-19 Juli. 

Verdere info komt nog. 

 

Hopelijk zien we jullie allemaal mee op kamp! 

Groetjes 

De leiding. 

 

 

  



Hiphoi Ribbeltjes, of misschien toch niet zooo “hiphoi”? We zitten al in juni 

en dat wil zeggen dat dit de laatste maand is dat jullie leiding ook echt 

leiders zijn van jullie. Daarom maken we er een super spetterende, laatste 

maand van alvorens we op kamp vertrekken!!! 

 

3 juni: Om de eeuw wordt er de Olympische Spelen gehouden voor de 

Ribbeltjes van chiro Jap. Na 100 jaren zijn jullie de gelukkige die nog eens 

zo’n Ribbelse Spelen kunnen meemaken. Huphup dat wordt oefenen 

huphup!!! 

 

10 juni: Als het weer goed meezit, dan gaan we vandaag kei leuke 

waterspelletjes spelen. Smeer jullie daarom maar al zeker in en neem 

reserve kledij mee die nat mag worden + een handdoekje. Dolle waterpret 

verzekerd! 

 

17 juni: Vandaag gaan we het fort nog eens onveilig maken. We zullen het 

fort goed laten daveren en laten horen dat de tofste ribbelbende terug op 

pad is! 

 

24 juni: Tijd voor ons jaarlijkse groepsuitstap. Naar waar we juist 

vertrekken en hoe staat allemaal in een apart documentje. Hopelijk zijn 

jullie er allemaal bij want wees nu eerlijk…Wat is er nu nog gezelliger dan 

op stap te gaan met heel chiro Jap? Niks!!!! 

 

Veel liefs van jullie Lange Smalle, Struise Baard en Lorre’TJE!!!! 

 

 

Zo, dat was het dan voor dit chirojaar. Jullie leiders hopen echt dat jullie je 

rot geamuseerd hebben met ons. Wij wel met jullie hoor! Maar wij wensen 

eigenlijk nog één ding: Aub kom mee op kamp, zonder jullie zal het kamp 

nooit zo tof zijn!  

 

  



Hey allerliefste speelclubers, we hebben heel spijtig nieuws te melden…maar ook heel goed 
nieuws! We zullen beginnen met het goede nieuws en dat is dat we na deze maand op kamp 
vertrekken. dus noteer allemaal in jullie agenda dat jullie maandag 9 juli verwacht worden 
aan Berchem station om met ons te vertrekken op een 10 daags spetterend kamp. Nu 
eventjes het slechte nieuws, dit is helaas de laatste enthousiast van het jaar, dus we gaan er 
nog een bangelijke maand van maken met veel spelletjes , veel zon, veel ijsjes, veel 
waterspelletjes, en natuurlijk veel speelclubbers.  

3 juni : picknicken 

Vandaag worden jullie om 14u verwacht aan het middelheim park (de ingang aan het 
ziekenhuis) en moeten jullie 2.50 euro meebrengen want we gaan daar gezellig picknicken 
en in de speeltuin spelen. Laten jullie eventjes iets weten of je mee komt picknicken? (dit 
mag naar Connor of Stien) jullie mogen terug op gehaald worden om 18u.  

10 juni: Hiya Barbie! Hi Ken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als je dit liedje luistert dan weet je wat we deze zondag gaan doen. Zie dat jullie haartjes 
goed zitten en dat de nageltjes gelakt zijn want wie weet ontmoeten jullie vandaag jullie 

Ken. Verkleden mag altijd 😉.  

17 juni: verassing 

Vandaag is alles een verassing, het enigste wat je moet meebrengen is een handdoek en 
zwemkledij  (zwembandjes voor degene dat niet zo goed kunnen zwemmen) en natuurlijk 
een 4uurtje. ZEKER KOMEEEEEEEN 

24 juni : 

Vandaag is het de allerlaatste chiro zondag… MAAAAAR HET IS GROEPSUITSTAP!!!!! 
De brief vinden jullie in het boekje.  

Dag allerliefste speelclubers en tot op kamp xxx greetz Stonnor  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

3 Juni: Vandaag spelen we een mega 
tof bosspel, kom allemaal met de 
fiets.  

17 Juni: Om wat centjes te 
verdienen en iets leuks te 
doen op kamp, gaan we 
vandaag een carwasch 
organiseren op het chiro 
pleintje, dus nodig alle 
mama’s, papa’s, opa’s, 
oma’s, enz... uit om tussen 
15u en 18u de auto’s en 
fietsen te laten wassen aan 
een spotprijs. Auto: 6 euro 

Fiets: 4 euro   

 

Als het op die dag slecht 
weer is laten we dit zeker 
optijd weten, maar we 
hopen op goed weer. 

10 Juni: Vandaag 
spelen we het spel 
binnen de minuut, 
zal het jullie lukken 
om alle opdrachten 
te volbrengen?  

24 Juni: Groepsuitstap 
joepie, meer info volgt nog. 

Zo dit was het dan voor 
de maand Juni, tot 9 Juli 
dan maken we er nog 
een super leuk kamp 
van.  

 



 

TITOOOWWSSS 
JUNI 
 

Het is zover! De maand juni is aangebroken en dat wil zeggen dat 
het einde van het Chirojaar in zicht is. Maar niet getreurd! We 
hebben voor jullie enkele leuke activiteiten in petto zodat we ons 
zeker niet zullen vervelen. Nadat we de examens overleefd hebben 
gaan we nog op groepsuitstap en daarna bereiden we ons voor op 
het kamp!  

Groetjes, 

Dorien & Sam 

 

 

3/6: Space-invasie, 
Pirateneditie 

 

10/6: Avondchiro 

 

17/6: Avondchiro 

 

24/6: 
Groepsuitstap 
naar Park spoor 
noord (of de zoo) 

 

 

 

Als je meegaat op 
groepsuitstap laat dit 
dan weten aan de 
leiding! 

 



 

 
  



 

  



 


