FIENTJE
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V.U ASTRID BAUS BOLLESTRAAT 66, 3090 OVERIJSE

Voorwoord
Liefste Chiromeisjes,
Laat die dikke winterjassen, handschoenen en sjaals maar thuis want de zomer
is weer nabij! We hopen de komende maanden het zonnetje, maar vooral jullie
weer talrijk te ontvangen op onze Ramberg!
Ook tijdens de lente hebben we weer tal van grote Chiroactiviteiten op onze
agenda staan. Lees snel verder in dit beestige Fientje!
Dit jaar is een speciaal jaar voor onze Chiro, Chiro Overijse bestaat 75 jaar en
dat willen we met jullie vieren! Op zaterdag 7 MEI in KAMP KWADRAAT
nodigen we alle ouders en kinderen uit om samen met ons ons 75 jaar bestaan
te vieren. We voorzien een lekkere maaltijd, een museum met herinneringen
doorheen de jaren en wat animatie voor de kinderen. Iedereen is welkom!
Meer informatie komt op onze facebooksite, hou deze dus zeker in het oog.
Het belooft een groot feest te worden!
BELANGRIJK! Dit jaar doen we het wat anders dan andere jaren voor onze
jaarlijkse INSCHRIJVINGS-BARBECUE. Doordat de Tiptiens en de Aspi’s samen
met de leiding op 1 juli naar het mooie Oostenrijk op buitenlandskamp
vertrekken is het niet mogelijk, in combinatie met de examens, om zoals altijd
de BBQ in juni te laten doorgaan. Wees gerust de BBQ in samenwerking met de
scouts gaat nog steeds door! We hebben besloten om deze te laten doorgaan
op 14 MEI aan onze LOKALEN aan de RAMBERG. Hier kan je genieten van een
lekker (veggi)vleesje op de BBQ samen met een lekker slaatjes. Zeker komen
want hier kan je je inschrijven voor het fantastische kamp in de zomer! Hopelijk
zien we jullie daar!
Ten slotte sluiten we het mooie jaar af met een hoogtepunt, letterlijk en
figuurlijk. We gaan ZONDAG 15 MEI onze hele Chiro op CHIROUITSTAP! Dit jaar
willen we jullie verrassen, het pretpark waar we dit jaar naar toe gaan is dus
nog even een VERRASSING. We kunnen jullie wel al vertellen dat dit een
fantastische dag wordt voor jong en oud! Meer details volgt via mail en onze
facebooksite.
Chirokusjes van jullie supertoffe leidingsploeg,
Laurine, Astrid, Annelies, Estelle, Lisa, Lise, Noa, Annika, Alice, Ilke, Klara, Lissa,
Lina, Amelie, Emma, Louise, Kato, Laure, Manon, Zoë en Sterre
V.U ASTRID BAUS BOLLESTRAAT 66, 3090 OVERIJSE

Leidingsploeg 2021-2022
Hoofdleiding
Astrid Baus
0474 11 30 63

Estelle Vergeylen
0494 68 64 51

Kadeekes
Alice De Moraes
0468 27 38 64

Astrid Baus
0474 11 30 63

Lissa Coenen
0490 64 59 60

Speelclub
Sterre Verlinden
0468 29 88 60

Lise Heyrbaut
0468 33 93 46
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Zoë Deraemaeker
0478 52 43 82

Kwikken
Emma Brankaer
0471 78 15 37

Louise Van Bever
0498 74 21 21

Lisa Corten
0471 67 65 45

Manon Orban
0499 81 53 91

Tippers
Laure Hartoch
0477 73 75 13

Amelie Vaneeckhout
0491 36 78 54

Kato Brankaer
0488 53 48 94

Ilke Baus
0489 08 10 16

Lina Bernaerd
0495 75 95 00

Tiptiens
Annika Vermeir
0470 35 65 76
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Aspi’s
Annelies Van Exem
0479 70 30 57

Estelle Vergeylen
0494 68 64 51

Akabe
Laurine Vaneeckhout
0493 53 58 56

Noa Van Laere
0470 64 51 13
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Klara Vandeuren
0499 61 97 21

Algemeen programma
Hieronder vinden jullie enkele speciale en zeer belangrijke data. Voor de overige Chiroactiviteiten kijk
je best naar het individuele programma van je groep.

Woensdag 13 april:
Brabantse pijl
Het is zover, de dag waar alle
wielertoeristen van Overijse naar
uitkijken! Deze koers willen wij
uiteraard vanop de eerste rij
bijwonen maar dit kan natuurlijk niet
zonder een fris drankje en een
heerlijke hotdog! Daarom is er net als
bij de vorige edities een Chiroleidster
die haar oprit bij Schavei 54 ter
beschikking stelt met een kraampje
van Chiro Overijse waar iedereen
samen kan supporteren en een
babbeltje slaan.

Zaterdag 7 mei: 75 JAAR CHIRO OVERIJSE
Op 7 MEI gaan we samen met iedereen een groot feest bouwen samen op KAMP KWADRAAT. We
hebben hier een goede reden voor: Chiro Overijse bestaat 75 jaar en dat moet goed gevierd worden!
We voorzien een lekkere maaltijd, een museum met herinneringen doorheen de jaren en wat
animatie voor de kinderen. Na
deze prachtige dag kunnen we
samen genieten van een drankje
en een live bandje. IEDEREEN is
welkom! Meer informatie komt
op onze facebooksite, hou deze
dus zeker in het oog.
Hopelijk zien we jullie allemaal 7
mei en kunnen we samen
genieten. Een evenement dat
iedere Chiro-fanaat niet kan
missen! Wij hebben er alvast
ongelofelijk veel zin!
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(Belangrijk!) Vrijdag 14 mei: BBQ + kampinschrijvingen
Aan het einde van het Chirojaar staat onze grote barbecue op het programma. Ook dit jaar zullen we
deze barbecue samen met de Scouts organiseren maar alleen is het iets anders. Doordat de Tiptiens
en de Aspi’s samen met de leiding op 1 juli naar het mooie Oostenrijk op buitenlandskamp
vertrekken is het niet mogelijk, in combinatie met de examens, om zoals altijd de BBQ in juni te laten
doorgaan. De barbecue gaat zoals gewoonlijk door aan onze lokalen maar zal nu doorgaan op 14
MEI. Hier kan je genieten van een lekker (veggi)vleesje op de BBQ samen met een lekker slaatjes.
Zeker komen want hier kan je je inschrijven voor het fantastische kamp in de zomer! Iedereen is
welkom om 17u. Gelieve wel op voorhand te bestellen voor de BBQ. De inschrijvingslinks volgt
binnenkort!

Zondag 15 mei: Uitstap (hele dag!)
Het mooie chiro-jaar willen we samen afsluiten met een hoogtepunt, letterlijk en figuurlijk. We gaan
ZONDAG 15 MEI met heel de Chiro op CHIROUITSTAP! Dit jaar willen we jullie verrassen, het pretpark
waar we dit jaar naar toe gaan is dus nog even een VERRASSING. We kunnen jullie wel al vertellen
dat dit een fantastische dag wordt voor jong en oud! Meer details volgt via mail en onze
facebooksite.

Zondag 21 augustus: Druivenstoet
Traditiegetrouw nemen we eind augustus deel aan de stoet! Met ons dol enthousiasme hebben we
vorig jaar de 1e prijs in de wacht gesleept! Ook dit jaar gaan we dus weer ons uiterste best doen om
met de hoofdprijs te gaan lopen! Meer info volgt na het kamp op de site.
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Kamp 2022
Het grootste avontuur van ons fantastische Chirojaar komt weer in zicht: het KAMP! Ook dit jaar
gaan we weer allemaal samen op bivak.

Praktisch
BUITENLANDS KAMP
Van 1 juli tem 11juli gaan de aspi’s en de tiptiens op buitenlands kamp naar Oostenrijk.
We vertrekken 1 juli in de ochtend tussen 6u en 8u vanaf de Markthallen (het exacte uur volgt nog).
Op 01/07 komen we ter plaatse aan in de avond.
Op 10/07 vetrekken we terug huiswaarts met de bus rond 20u - 21u. Aankomst in Overijse is dan op
11/07 in de loop van de voormiddag.
BINNELANDS KAMP
Prijskaartje
Kadeekes en Speelclub betalen 120 euro , de andere groepen (Kwikken, Tippers) 150 euro.
Rekeningnummer: BE40 7360 4033 2563 Mededeling: Kamp 2022 + Groep kind + Naam kind
Data
❖ Kwikken & Tippers: 22-31 juli
❖ Kadeekes & Speelclub: 25-31 juli
Op 31 juli keren wij na een onvergetelijk kamp samen terug naar Overijse.
Gelieve er rekening mee te houden dat kinderen die meegaan op kamp de volledige periode
meegaan. Vandaar ook dat we deze data tijdig meegeven. Laatkomers of vroegere vertrekkers
kunnen dus helaas niet mee.
Om mee te kunnen op kamp geldt dat je 12 keer naar de Chiro geweest moet zijn.
Graag willen we benadrukken dat de kampinschrijvingen voor ons kamp gebeuren op zaterdag 14
mei tijdens de BBQ. Hier wordt ook de bestemming van het kamp bekend gemaakt. Kan je echter
niet komen naar de BBQ en wil je je inschrijven voor het kamp, gelieve dan een mail te sturen naar
chiro-overijse@hotmail.com. Indien je niet mee gaat op kamp, verwachten wij ook een mail naar
chiro-overijse@hotmail.com. Inschrijven is slechts mogelijk tot 7 juli. Daarna ben je helaas te laat.
Voor Kadeekes en Speelclub bedraagt de kampprijs €120, voor de Kwikken en Tippers €150. Families
die 3 dochters aan ons toevertrouwen, krijgen €15 korting. Dit bedrag kan je cash/ met de
bankterminal betalen op de BBQ of storten op onze Chirorekening: BE40 7360 4033 2563
Laatbetalers (na 7 juli) zullen om praktische redenen €5 aangerekend worden. Verder willen we u
ook graag meegeven dat bij een laattijdige annulatie, d.w.z. na 15 juli, slechts de helft van de
kampprijs zal terugbetaald worden. Dit, om de reeds gemaakte kosten te dekken.
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Kampvervoer
De informatie over wanneer de bagage wordt ingeladen en wanneer wie vertrekt en met welk
vervoersmiddel (bus of ouders) krijgen jullie binnenkort!
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Lied van de maand

Omdat ons kamp er nu echt bijna aankomt!

Het Bivaklied
Leven op het ritme van de wind en van de zon,
zingen op de melodie van bos en beek en bron, Slapen met 't getrommel van de regen op
het dak, ontwaken met de morgendauw : we zijn weer op bivak,
Ieder die ons ziet kijkt raar,
wat niet kon, dat wordt hier waar, Vreemd wordt vriend en klein is groot,
in onze ploeg valt geen een uit de boot, Trek er mee op uit, breek grenzen open,
samenspel wordt teken
OM TE HOPEN
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan, een nieuwe wereld roept om
DOOR TE GAAN!
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Liefste kadeekes de twee laatste maanden van het jaar staan al voor de deur en daarom
gaan we natuurlijk alles geven!!! (het zijn er niet meer zo veel ☹ ) Natuurlijk gaan we er
dus een grote show van maken net zoals K3!!! Zijn jullie paraat voor deze grote daad??

April
Zondag 3-04: is alles nog in orde klaar om te dansen vandaag is het chiro van 14-17u!
Zondag 10-04: het allerleukste spelletjesnamiddag vindt vandaag plaats! Kom naar de chiro
van 14-17u!
Zondag 17-04: ooh vandaag is het geen chiro ☹ (de paashaas is misschien onderweg naar
jullie thuis)
Zaterdag 23-04: HALOOO K3’tjes!! De OH zo beste, leukste en coolste sleepover van het jaar
staat voor de deur!!! (meer info volgt nog!)
Vrijdag 29-03: trek jullie mooiste kleedjes aan, want wij gaan samen met de Kapoenen
dansen op het grote Kadeekes en Kapoenenbal!

Mei
Zondag 1-05: ooh vandaag is het een feestdag dus is het geen chiro ☹
Zaterdag 7-05: hebben jullie gehoord dat onze chiro dit jaar 75 jaar bestaat?? Wij kunnen
onze ogen niet geloven :O daarom is het feest in kamp kwadraat! Allemaal heel welkom!!
Zondag 15-05: klaar om de beste (en jammergenoeg ook de laatste) chiro zondag van het
jaar te beleven?? Wij gaan op uitstap!! (verdere info volgt nog!)
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Liefste zonnestraaltjes,
De zomer is bijna daar en hierbij dan ook het laatste Fientje van het jaar 
Bekijk het programma goed want het beloven er nog 3 fantastische maanden te worden!

3 april
Joepie we spelen vandaag in het zonnetje van 14u tot 17u!

10 april
Het gras is groen, de lucht is blauw speelclub kom maar gauw van 14u tot 17u op de
Ramberg!
17 april
Vandaag is het de beurt aan de paashaas om te springen in het gras! Geen Chiro
24 april
Vandaag rollenbollen we weer tussen de bloemetjes! Chiro van 14u tot 17u

1 mei
Helaas zijn de bloemetjes allemaal plat van al dat rollenbollen  Geen Chiro vandaag
7 mei
Groot feest in de bloemenweide vandaag want de Chiro mag 75 kaarsjes uitblazen! Kom
mee feesten op Kamp Kwadraat! Verdere info volgt!
14 mei
Joepie vandaag kunnen al de zonnestraaltjes smullen van een heerlijke bbq en kunnen jullie
je inschrijven voor ons zalige kamp in juli! Verdere info volgt
15 mei
Helaas pindakaas kunnen we vandaag de laatste keer ons gezichtje vullen met zonnestralen
maar we maken er een suuuuuuuper leuke dag van want wij gaan op uitstap!!!
Verdere info volgt via mail

Lise

Zoë
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Sterre

Hey liefste Kwikken,
Hieronder vinden jullie het fientje voor
april/mei!!!

3 april: WHOOP WHOOP chiro van 14u-17u!
10 april: Maak jullie klaar voor een extra leuke
chirodag- van 14u-17u!!
17 april: Allemaal een traantje laten want vandaag
helaas geen chiro…
22-23-24 april: OMG het is kwikkenweekend!!!
Verdere info volgt in de mails!
1 mei: Even uitrusten van het mega leuke weekend
dus vandaag geen chiro!
7 mei: Allemaal welkom op 75 jaar Chiro Overijse in
Kamp Kwadraat!!
15 mei: Helaas, allerlaatste chiro! ☹ Maar we
gaan op UITSTAP!
VEEEL KUSJES VAN JULLIE TOPLEIDING
MANON, LOUISE, LISA en EMMA xxxxxxxx

TIPPERS
HEY YOU, tsjoeke tjoe tiramisu KETNET
Hou jullie maar klaar, want er staan kingsize-coole activiteiten
op de planning voor de komende maanden!
3 april: tijd om samen met alle wrappers nog eens de move
tegen pesten te dansen, chiro van 14u-17u
10 april: hebben jullie de nieuwste ketnetseries al gezien? Kom
ze checken op de chiro vandaag!
17 april: wij zijn everyday op je tv, buiten vandaag, geen chiro
24 april: Sander heeft weeral vanalles uitgestoken, kom het
ontdekken op de chiro om 14u
1 mei: Wij zijn moe van de hele dag ketnetliedjes te zingen,
geen chiro vandaag!
7 mei: De ketnetwrappers hebben een speciale mededeling,
want chiro overijse bestaat 75 jaar! Daar maken we een feestje
van!
15 mei: Vandaag mogen jullie voor een allerlaatste keer komen
wrappen met ons op uitstap!
VEEL KUSJES VAN JULLIE LIEFSTE KETNETWRAPPERS XXXXX
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3 april → Joepieee Chiro,
kom kom kom
10 april → OMG, het is Chiroooo,
beste dag van de week
17 april → Pff het is Pasen, geen
Chiro, vandaag chillen met de fam
22, 23 en 24 april → Joepieee wij
gaan op weekend, info volgt
1 mei → Vandaag even een
rustdag, geen Chiro
7 mei → Yess de Chiro bestaat
75 jaar, info hierover volgt nog
15 mei → Wij gaan op uitstap,
be there or be a loser
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ASPI
Liefste aspi’s, de laatste maandjes van jullie chirocarriere als
kindje breken aan, we gaan er een dikke lap opgeven en
daarna dikke fissa in OOSTENRIJK!!!!!
1-3 april:
Weekend!!!!

10 april:
Chiro van 2-5

17 april:
PASEN, GEEN
CHIRO

24 april
chiro van 2-5

1 mei:
GEEN CHIRO

7-8 mei:
, 75 jaar chiro
(info volgt)

15 mei:
UITSTAP
WOEHOEWW

22 mei:
vanaf nu geen
chiro meer tot
Op kamp ☹
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