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DEZE MAAND:
- 2 zondagen vol speelplezier
- 1 mei is het GEEN chiro
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KALENDER
Noteer alvast de speciale dagen en wanneer
het geen Chiro is, in jullie agenda

1 mei – GEEN CHIRO
8 mei – gewone zondag
15 mei – LAATSTE chirozondag

JOYVALL CAMPAGNE
Samen op kamp is terug! Tijd om massaal flapjes te
sparen zodat wij lekkere Joyvalle melk kunnen
drinken op kamp. Helpen jullie ons? ☀
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CHIRO BOORTMEERBEEK DRINKBUS
OMG!! Echte Chiro Boortmeerbeek drinkbussen?!

Je kunt ze nog steeds kopen bij de leiding!!!
Voor maar € 7,50 !!!
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TROOPER
Weet je al dat je Chiro anto Boortmeerbeek het hele jaar
door financieel kan steunen wanneer je online shopt? En
dat zonder dat het jou ook maar één cent extra kost, hé.
Gewoon door eerst via
www.trooper.be/chiroantoboortmeerbeek te passeren
en daar door te klikken naar één van de meer dan 1.000
webshops die Chiro anto Boortmeerbeek met veel plezier
een stukje van jouw aankoopbedrag schenken.
Nu nog even in stapjes uitgelegd:
Stap 1: Ga naar
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chiroant
oboortmeerbeek
Stap 2: Zoek naar de webshop waarbij je wil shoppen.
Stap 3: Laat je gegevens na in de pop-up als je wil weten
hoeveel jouw aankoop Chiro anto Boortmeerbeek zal
opleveren en shop daarna zoals altijd. Het kost je niks
meer.
Stap 4: De webshop steunt ons met een percentje van je
aankoop.
Die aangesloten webshops zijn trouwens niet van de
minste: Bol.com, Booking.com, JBC, Krëfel, Torfs,… en
nog zo’n 1.000 andere shops! Neem maar eens een kijkje
op
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chiroant
oboortmeerbeek
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PINKELS
Hoi hoi pinkels!
Helaas, de laatste maand van ons chirojaar is al
aangebroken! Wat gaat de tijd toch snel als het
leuk is. Maar niet getreurd deze maand wordt een
knaller. En dan natuurlijk ons spetterend kamp nog
he!
Zondag 1 mei
Helaas pindakaas, vandaag is het GEEN CHIRO. We
zijn jullie volgende week graag voor een namiddag
vol plezier.
Zondag 8 mei
We spelen vaak in onze eigen groep: gezellig
uiteraard! Maar misschien kunnen we toch nog iets
leren van de andere groepen? Vandaag spelen we
een spel met heel de chiro. Kom jullie steentje
bijdragen van 2 tot 5 op den Berg!
Zondag 15 mei
Oohn de laatste zondag van het jaar is daar. We
sluiten het jaar af met een klassieker…
waterspelletjes!!! Hopelijk is het warm weer en
kunnen we ons goed amuseren. Kom zeker van 2u
tot 5u naar de chiro!!
PS: nog een hongertje? Kom dan bij de aspi’s
genieten van een heerlijk bord spaghetti! Dat kan
zowel voor als na de chiro!
Ziezo, dat was het dan! Het volgende waar we
over kunnen dromen, is ons kamp!
Anneke, Bo, Caetano, Ian, Joppe
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SPEELCLUB
De laatste maand is aangebroken, wat ging het
jaar weer zo snel seg! Hopelijk vonden jullie het eens
zo tof zoals wij dit vonden! Niet getreurd er staat
nog een mega tof kamp voor de deur! We zien jullie
graag nog deze maand!

Zondag 1 mei
Omdat het vandaag dag van de arbeid is, is het
geen chiro! Geniet van je vrije dag! We zien jullie
hopelijk volgende week!

Zondag 8 mei
Vandaag spelen we eens een heel groot spel, een
spel met heeeeel de chiro! Maar laat dit je niet
afschrikken! Want het is niet samen samen, we
spelen wel samen maar apart. Benieuwd? Kom dan
zeker van 14 tot 17 u naar de chiro! Het wordt een
superleuk spel!
En we hebben de speelclub zeker nodig!

Ps: wil je hier wat meer info over? Laat zeker iets
weten, we weten dat spelen met de grote soms
wat spannend is!

8
Zondag 15 mei
Dit is de laatste dag  Omdat wij volgende week in
de stomme blok zitten, en wij dan examens hebben
kunnen wij helaas geen zondagen meer komen
doorbrengen op de chiro!
Maar kijk alvast maar goed uit naar ons kamp! Wij
spelen vandaag dan ons laatste spel, ook weer wat
op verplaatsing! En er is ook een leuke verassing!
Benieuwd? Kom zeker! Het zou leuk zijn als hier
iedereen zou kunnen komen, zodat we toch een
mooi jaar kunnen afsluiten!
Wij zien jullie dan van 2 tot 5 aan de chiro!

Dit was het dan voor dit jaar, wij zijn super blij dat wij
jullie dit jaar hebben gehad als leden! Wat een
groep! Zoveel variatie, elk zijn karakter, maar een
voor een schatten! Wij gaan jullie zoooo hard
missen volgend jaar! Maar wij hopen jullie zeker nog
te zien op de chiro!
Bedankt liefste speelclubbers, wij geven er nog een
goeie lap op kamp op!

We love you <3

Michelle en Maarten

9

RAKWI’S
Oh no! Het is de laatste chiro maand! Hoe jammer!
Maar niet getreurd coole rakwi’s na onze examens
staat het kamp vlak voor de deur! En we weten het
hé, het kamp dat is het beste moment van het hele
jaar!
Zondag 1 mei
Ohnnn en dan is het ook nog dag van de arbeid op
een zondag! What! Maar we zien jullie de volgende
twee weken om nog even alles te geven.
Zondag 8 mei
De voorlaatste zondag is er! En vandaag gaan we
laten zien hoe sterk de rakwi’s wel niet zijn… Want
we spelen een spel met heel de chiro whoowhoop!
So we zien jullie van 14-17u op de chirow!
Zondag 15 mei
En we zijn bij de laastste zondag aangekomen! En
wat we vandaag gaan doen is nog een verassing
maar geen zorgen we eindigen met een knal!!!
Whoopwhoop!

Dat was het dan …. Nu moeten we even afscheid
nemen… We missen jullie nu al maar we zien jullie
hopelijk allemaal snel op kamp!!!
XX Jullie coolste leiding
ooit
Tatjana en Alessio
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TITO’S
Hoi hoi tito’s!
Aaaaah de laatste maand van ons jaar
Maar
dat betekent ook dat het kamp steeds dichterbij
komt! We sluiten deze korte maand af met een
knaller!
Zondag 1 mei
Aha! Eerste dag van de maand die valt op de
eerste zondag van de maand! Zo mooi. Geniet er
thuis van
want vandaag is het geen chiro…. Op
de dag van de arbeid moet je zo min mogelijk
doen, dus maak het waar!
Zondag 8 mei
We spelen vaak in onze eigen groep: gezellig
uiteraard! Maar misschien kunnen we toch nog iets
leren van de andere groepen? Vandaag spelen we
een spel waarbij we de hulp kunnen gebruiken van
de kleinste pinkels, de creatiefste speelclubbers, de
avontuurlijkste rakwi’s, de grappigste tito’s, de
coolste keti’s en de strategische apsi’s. Kom jullie
steentje bijdragen van 2 tot 5 op den Berg!
Zondag 15 mei
Oohn de laatste zondag… Eindigen op een
hoogtepunt, wordt gezegd. En dat maken we deze
week waar: we gaan naar het Blosodomein! Kom
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dus allemaal met de fiets, zo kunnen we onze
beentjes nog eens trainen
Misschien ook een
handdoekje meebrengen als we ons in het water
wagen en natuurlijk ook zonnecrème! De gewone
uren zijn van toepassing!
PS: nog een hongertje? Kom dan bij de aspi’s
genieten van een heerlijk bord spaghetti! Dat kan
zowel voor als na de chiro

Ziezo, dat was het dan! Het volgende waar we over
kunnen dromen, is ons kamp! Het was ons een waar
genoegen om jullie leiding te zijn, liefste tito’s. Wij
hebben ons echt geamuseerd!
Kusjes en Knuffels
Lander en Lotte
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KETI’S
Allercoolste Keti’s,
Wij kunnen het bijna niet geloven…. De LAATSTE
maand van het chirojaar is alweer aangebroken.
Wat vliegt de tijd voorbij als je het naar je zin hebt!
We proberen er nog een fantastische afsluitende
maand van te maken.

Zondag 1 mei
Helaas starten we de eerste dag van de maand
met GEEN chiro, maar we zien jullie graag volgende
week terug!

Zondag 8 mei
Vandaag zullen we nog eens laten zien hoe een
geweldige chiro wij zijn. Dit zullen we doen door nog
eens een spel te spelen met alle groepen samen.
Dus pret gegarandeerd! Wij verwachten jullie van
14u-17u op de chiro
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Zondag 15 mei
De laatste zondag van het chirojaar staat voor de
deur… Deze zullen we vandaag dan ook
onvergetelijk maken! Dit doen we door nog eens
onze wilde kookkunsten boven te halen. Deze keer
niet in een saaie, gewone keuken maar op een
zelfgemaakt vuur. Bereid jullie dus al maar heel
goed voor, want wij hebben grote verwachtingen.
De uren laten we nog weten.

PS: Vandaag kunnen jullie ook lekkere spaghetti
komen eten bij de Aspi’s, dus altijd welkom om vóór
of na de chiro nog een hapje te komen eten.

Woooooooooow, het chirojaar zit erop :( MAAAAR
dit betekent ook dat het kamp steeds dichter en
dichter komt. Dat vinden wij natuurlijk heel erg leuk!
Deze maand komen we langs om jullie in te
schrijven voor het kamp DUS be prepared.

Groetjes van jullie allerleukste leiding
Alex & Mei Lin
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ASPI’S
Zondag 8 mei
KOM ALLEMAAL naar de Chiro want vandaag doen
we een mega leuk spel met heel de Chiro. Het zijn
niet de massaspelen die we gewoon zijn maar iets
helemaal nieuw. Dus ben je benieuwd wat we
vandaag gaan doen kom dan zeker langs van 14u
tot 17u op de Chiro.
Zaterdag 14 mei & Zondag 15 mei
Aspi’s doen vandaag spaghetti-weekend!!! Dus
smeer jullie benen maar goed in want het zal een
druk weekend worden. Breng al jullie vrienden en
familie mee om lekker te komen genieten van de
heerlijke spaghetti die jullie uiteraard zelf gaan
maken! We zien jullie op de Chiro om 11u om aan
de saus te beginnen. Breng ook zeker jullie
slaapspullen mee want van zaterdag op zondag
blijven we op de Chiro slapen. Tot dan!!!
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KLEURPLAAT
Dagdag! We zien jullie snel terug op kamp!

XX De Leiding
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SPAGASPI

