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Woordje vooraf
Aaaa hoi beste Chiro Aanhang!
Uit de barre weersomstandigheden valt het niet echt af te lezen, maar de
lente is kalenderiaal gezien wel degelijk onder ons! Dat binnen nu en een
week de zon doorbreken zal en het pittoreske Burcht opwarmt tot een graad
of circa 28, daar bestaat geen twijfel over. Toch willen wij bij deze een
oproep van algemeen nut plaatsen gericht aan dat bekende
weercontrolebedrijf in het verre Amerika of dat ze hun sneeuwval willen
richten aan de landen waar dat hoort te vallen. April staat namelijk niet voor
een grijze lucht en witte velden, het luidt de komst van paasklokken die met
sjoklat overvliegen in, die vogeltjes die vrolijk kwetteren onder je raam om
6u ’s ochtends en de kater helpen verdrijven, allergieën voor pollen en
bomen in bloei, dalende energiekosten wegens ‘s winters eind… Het
betekent ook dat we, helaas, stilletjes aan naar het eind van alweer een
prachtig Chirojaar kabbelen. Het is al enorm leutig geweest, maar de
zondagen die nog in de toekomst liggen beloven die positieve lijn van
geweldigheid op de schaal van kweenihoewijsdemax in alle eer verder te
zetten. De Tuinfeesten (3,4 & 5 mei) kruipen stilaan dichterbij en duiken op
voordat je ’t weet, dus plaats deze onmisbare belevenis maar in die
zakagenda of smartphone zodat dit evenement van grote klasse niet aan uw
reukorgaan voorbijgaat want dat zou een groot gemis zijn!

‘t Leidingsteam
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In Memoriam
Dan is er nog een enorme treurigheid die wij u wensen mee te
delen; Leider Bjeurn, vriend van ons allen, heeft de moeilijke
en hartverscheurende beslissing gemaakt om ons te verlaten.
Het Chirogebeuren viel sinds twee maanden niet meer te
combineren met zijn slopende werkuren, waardoor hij geen
andere keus had dan zijn Chirofluit aan de haak te hangen. We
vinden het enorm spijtig om onze spring-in’t-veld zo vroeg al
te moeten kwijtraken maar begrijpen zijn beslissing. Bjeurn
was een gemotiveerde, goedlachse en bekwame leider en
vriend, die er altijd was als je hem nodig had en steeds weer
vol goesting en enthousiasme klaarstond op zondag om de
kindjes te entertainen met zottigheden en hem van zijn beste
kant te smijten voor het goede doel. We dragen hem mee in
ons Chirohart, dragen alle mooie herinneringen aan hem met
ons mee en appreciëren met weemoed de talrijke dingen die
hij heeft gedaan om onze Chiro speelwaardig te maken. We
hopen uit de grond van ons hart, net als u waarschijnlijk, hem
op een vrije zondag nog eens tegen het lijf te lopen op onze
terreinen

‘t leidingsteam
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Hét Kruiswoordraadsel van dit
tijdsinterval
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Horizontaal:
3. Het kampthema van vorig jaar, wat zich afspeelde in verre
oerwouden en een woonkamer. Weet jij het nog?
maar weet jij het nog?
5. Weet je ook in welke straat onze Chiro is gevestigd?
7. Wat is onze geweldige en vlot vloeiende slogan?
12. Men zegt wel eens dat de scouts goed met balken overweg kan,
maar Chiro Burcht kan er ook wat van! Hoe noem je deze sport?
13. Het plaats delict voor een wederom fantastisch kamp in 2013!
14. Hoe berucht zijn we in Burcht?
15. We dragen haar hoog in het vaandel, zonder haar word de lucht
niet rood gekleurd en zijn we het chirobestaan onwaardig
Verticaal:
1. Deze naam draagt de beste jeugdbeweging van
Vlaanderen en bij uitbreiding ook van de ganse wereld.
2. Een sleutelfiguur van het grote Chiro Burcht, haast nog bekender
dan Joris. Naar hem werd het zaaltje vernoemd.
4. Dit jaar, begin mei, is het weerom tijd voor de hoogdagen van
Chiro Burcht, kom jij ook naar de tuinfeesten?
6. Deze bron van vitaminerijk vruchtvlees brengen we aan de man
voor drie euro de kilo, heeft u interesse? U kan ze nog bestellen!
8. Het allergrootste evenement dat Burcht rijk is, georganiseerd op
3, 4 en 5 mei te Chiro Burcht. Toevallig wordt dit ook nog eens
georganiseerd door Chiro Burcht, wat een toevalstreffer!
16. Welk leidinggevend individu heeft het opvallendste
glasbrekende stemvolume? Tip: Het is niet Stéphanie.
9. Ieder jaar genieten we na een geweldige 10 dagen ‘s avonds weer
van haar warme gloed, namelijk het...
10. Ieder jaar vieren we hier de start van de zomer, lekker pootje
baden en gezellig op het strand in het zonnetje teinen.
11. Ons Tizi heeft er vaak last van, namelijk iedere dag tussen 9u en
22u. Tip: Het lijkt op pruimlip (niet gemeend natuurlijk)
13. Het jaarthema van Chiro Nationaal, ook wij beleven het iedere
zondag weer.
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Belangrijke Data
3,4 & 5/05: Tuinfeesten: een heel weekend valt er vanalles te
beleven op Chiro Burcht! Een heerlijke spaghetti, een vlaamse
kermis, een quiz en vele meer. Daarom zouden wij u graag
verwelkomen en verwennen met alles wat in onze macht ligt
om het u naar uw zin te maken tijdens dit feest voor groot en
klein. Door dit evenement is het helaas geen werking.
12/05: Zeetje: we trekken met alle afdelingen naar een
Oostends aan water gelegen strookje zand om daar onze dag
door te brengen. De kind’ren worden verwacht om 9u ’s
ochtends aan het station in Zwijndrecht te staan, vergezeld
van bokes en al wat je nog mee naar een zee neemt.
Omstreeks 5u ’s avonds laten wij jullie bengels terug los op de
plaats waar jullie ze achtergelaten hebben. De prijs voor dit
gebeuren bedraagt 3 luttele euries.
19/06: Kampavond: om 5u ’s avonds worden jullie allen
welkom geacht in het zaaltje waar we de geheime info rond
het bivak 2013 prijsgeven. Ook starten de inschrijvingen voor
het kamp en wordt het kampboekje uitgedeeld.
30/06: De Nekker/ Ster: om het jaar stijlvol af te sluiten
trekken we op deze laatste chirodag naar een heus
recreatiedomein, waar de punten voor sfeer en gezelligheid
steeds weer de pan uit rijzen. Afspraak om 9u A.M. op onze
eigenste terreinen voor een onvergetelijke dag, het vrijlaten
van onze bende vindt plaats rond 5u. We hopen ook dat de
ouders van de partij zijn om onze uitbundige roedel veilig te
verplaatsen met hun gemotoriseerde vierwieler. Er wordt
gevraagd 3 euries mee te nemen.
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Speelclub
7/04: Hopelijk zijn jullie in een creatieve bui want vandaag
zetten we de boetseerklei en macramékoorden met plezier op
tafel! Alsjeblieft!
14/04: Kom pak je lasso maar, zo vangen cowboys indianen!
Deze hit zal vandaag meermaals door Burcht weergalmen!
Kom daarom ook allemaal verkleed als cowboy of indiaan.
21/04: De ovens zijn reeds voorgebakken, want we gaan onze
koekjesbaktalenten eens tonen!
28/04: Zet je beste beentje voor, zing het laag en luid in
koor,...! Jaja, we dompelen ons vandaag volledig onder in de
leefwereld van kolonel Hathi en zijn rekruten.
3-04-5/05: Tuinfeesten (zie special data)
12/05: Het zeetje zorgt weer voor een mooi aantal taferelen!
En warm gaat het er ook zijn! ;D (zie special data)
19/05: We houden een race in de gele kliniek! Willen jullie
hoe de vork in de steel zit, komt dan zeker deze zondag maar
eens af! Om 5u is het kampavond! (zie special data)
26/05: Ruilen, ruilen, ruilen! Zolang we iets in de handen
hebben komt het allemaal in orde. Er wordt een beurtrol
opgesteld voor wie op de bel mag drukken.
2/06: Het bos staat er al een tijdje, de kampen zullen we zelf
moeten bouwen!
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9/06: De speelclubbers houden wel van een muzikale noot op
een mooie zondagnamiddag, veronderstellen we. Wel bewijs
dat maar eens.
16/06: Aangezien het vandaag weer prachtig weer is, halen
we de waterbalonnen boven! En we kunne er al bijzeggen dat
er geen enkel individu nog droog blijft :D
23/06: We dachten; we gooien er nog eens een heuse
themadag tussenin en hier is hij dan, een dag volledig ingewijd
aan de boeren en boerinnen onder ons
30/06: We verplaatsen ons met heel Chiro Burcht naar de
Nekker! Yiehaa, en alle speelcubbers zijn uiteraard meer dan
welkom. Alsook wat auto’s om tot daar te geraken.
(zie speciale data)
Groetjes JeuLan, Tiets die Jana und Captain C
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Ziehier een mooi maar wit strand.
Maak er maar een gauw een prachtig en kleurig
speelclubstrand van!
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Rakwi
1/04-3/04: Rakwiweekendjeeeeuh Jwzz #YOLO
7/04: Ter gelegenheid van de verjaardag van onze
allerbestigste Marie, die de dag van het ter perse gaan van
deze oplage, haar 19de verjaardag viert, mag zij de werking van
vandaag kiezen! Wat zal dit een verassing voor haar zijn. (Ook
voor ons en de rakwi’s) <3 Gelukkige Verjaardag Marie! <3
14/04: Vandaag laten we nog eens zien wat we allemaal in
ons mars hebben. De scouts 17 van Borgerhout heeft ons
vandaag namelijk uitgedaagd voor een echte battle! En zal ik
jullie eens iets vertellen? Wulle gaan da winnen! Dus zorg
maar dat iedereen in grote getalen aanwezig is! We spreken af
om 1uur op Chiro Burcht MET DE FIETS!
21/04: Reisje rond de wereld! We trekken er op uit en
verkennen de weide omgeving van ons allerliefste Burchtje.
(allemaal voorzien van een veilige fiets)
28/04: Zoals de aloude tradities eens hebben voorgeschreven,
hoort het voor een chiro regelmatig een bosspel te houden.
Deze week, doen we er zo nog eens een goei vet.
3-04-5/05: Vandaag allen welkom op de tuinfeesten! Zie
belangrijke data!
12/05: Rijden, rijden, naar het zeetje! Zie belangrijke data!
19/05: MW: De zomer staat reeds voor de deur, dus we
genieten van het zonnetje en maken er een warm en gezellig
dagje van.
AW: kampavond. Zie Belangrijke data!
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26/05: Hoe vettiger hoe prettiger! Je moet geen vuile kleren
meenemen, in je uniform kan je alles aan!
2/06: Harry Potterdag! Vergeet niet: wie het best verkleed
komt, heeft zeker al een streepje voor.
9/06: Speeltuinentocht, zie dag ulle vélo bijet (zou onzen
bompa zeggen)
16/06: Ruige Spelen, echte beren, zijn vandaag welkom. De
rest kan ook komen proberen.
23/06: Waterspelen (badmaillots zijn niet verboden vandaag!
Crocs wel)
30/06: Ner/Stekker! Zie belangrijke data!
Groetjes, de Rakwileiding
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Tito
7/04: DROPSPEL: iedereen die niet op vakantie is, zal geweten hebben
dat de grave mannen & grieten van Chiro Burcht er wel zijn!
14/04: Hoe! Ha! Highlandgames!!
AW: Voor een laatste keer kokerellen! Breng 3eurootjes mee & geen
ander eten!
19/04-20/04: Omdat een weekendje geven nu eventjes moeilijk is,
doen we een heuse SLEEPOVERRRRrrrrrRRrraargh op de Chiro
(belangrijke datum dus, onthouden!- Brief volgt)
28/04: STADSPEL: Wohoooo breng u fietske mee!
3-4-5/05: TUINFEESTEN! Geen Chiro deze zondag, maar wij
verwachten dat jij, je vrienden, familie en iedereen die je kent eens
zullen afkomen tijdens de tuinfeesten! (zie speciale data)
12/05: JOEHOE! Schelpkes verzamelen, GoKart-racen, zandkastelen
bouwen, hotties in zwembroek/bikini spotten en zonnen aan het
zeetje! Vraag je ouders om te rijden en: Zie belangrijke data
19/05: Vandaag zal het erom spannen: 1 TEGEN ALLEN!!!!
om 5u is het kampavond! (zie special data)
26/05: TONEEL: vandaag gaan we kijken naar wat enkele Tito’s bij
Leuteke ervan gemaakt hebben
2/06: BOSSPEL! We gaan ons nog eens goed uitleven in het bosh!
9/06: GOED WEER OF NIET (maar hoogstwaarschijnlijk wél!): w a t e r s
pelletjes
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16/06: VERRASSING! Rara rarara
23/06: AW: Zijn het nu weer al examens ja?! Even een ontspannend
quizke, met alleen maar leuke vragen omdat jullie al genoeg saaie
dingen moeten leren!
30/06: Laatste zondag van het Chirojaar, we gaan er nog eens op uit
met z’n allen! Zie belangrijke data!
Heyooooo Titi’s en Titzo’s!
Helaas, de laatste weekjes van dit bangelijke Chirojaar komen stilletjes
aan teneinde. Het zijn super-awesome werkingen geweest, van
American Burgers eten, superenge films kijken tot Harlem Shakes
maken! Het lijk alsof er geen betere werkingen kunnen komen, maar
niets is minder waar! Hou jullie maar vast voor nog enkele awesomezondagen & -o jawel- ook een SLEEPOVER!
Om af te sluiten nog een klein mopje,
en deze keer:
ELKE ZONDAG PARAAT EEEH TITO’S!

Kusjes en Knuffels: Boterbram & Lieselooza
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KETI
07/14: Facebook, overal en altijd? Let’s find out! Antwerpen lijkt wel
een geschikte testplaats om onze wetenschappelijke ondervindingen
te staven. AW: Marathon katteke wuif
14/07: Het faillissement van Europa treft ons allen en de munten
worden afgeschaft, we schakelen wat terug in de tijd op vlak van
financiën, valuta’s, beurskoersen, enz.. en verhelpen onszelve met de
eeuwenoude kunst van het ruilen.
21/04: Wegens een multimeditatieproject in het uitgestrekte
Nepalees gebergte van de almachtige heiland Andreas vieren we
vandaag de wederintrede van een oude en uiterst bekende
Zwijndrechtenaar die, door tegen de lamp te lopen bij een
anabolenrazzia in het trainingscentrum voor mentaal anders validen
‘HealthCity’, bij ons zijn taakstraf komt vervullen. Men schiete niet in
paniek bij het horen van zijn naam want hij zwoer voor de rechtbank
verantwoordelijk te zijn “op de kop van zijn honden en
stiefkinderen!”. Hij is bekend van het programma ‘My set rules’, waar
hij onder de naam ‘dj-VDA’ onderaan de ranglijsten eindigde.
28/04: Wie in de knoop ligt met zichzelf leert er nog een dozijn bij te
leggen, de anderen gebruiken de sjorbalken maar. We Sjorren
namelijk some crazy shizzle als uithangbord voor de wereldbefaamde
Fièstas di Jardino. BELANGRIJK: Deze werking loopt van 9u ‘s
ochtends tot 6u P.M.!
3,4 & 5/05: Tuinfeesten (zie speciale data). Iedereen sleurt vrienden
en familie aan de haren mee om dit fantastische evenement bij te
wonen
12/05: We doen een donkerbruin ontlasting-achtig kleurtje op,
braden een meeuwtje of tien en leggen een zandbak aan met het
zand uit onze schoenen. We gaan, je raadt het reeds, naar de bron
van alle leven. (zie speciale data)
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19/05: Wij Burchtenaren, met onze zeemeerminroots, tonen onze
aanleg voor haantjesgedrag door wat over het water te scheren met
onze jetski’s. Je weet wel, het alledaagse dus.
Om 6u is het kampavond! (zie speciale data)
26/05: Alles wat niet saai is komt ongetwijfeld aan bod vandaag,
daarom allen paraat!
02/06: AW: instant climbing a mountain for dummies
09/06: AW: being the great Dries Van Hout for one day, quality
guaranteed!
16/06: AW: instant improvisatie
23/06: feesten zoals nog nooit een mens heeft aangekunnen, dat lijkt
me wel het proberen waard!
30/06: Het kan niet gekker dan halfnaakt over het strand paraderen
in de Nekker! (zie speciale data)

Greetzzz what a big ‘Z’: Andreas From Tha Woods of Lignum
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ADRESSEN VAN DE LEIDING
Chiel ‘D/C’ Peersman
Boomgaardstraat 35
2070 Burcht
0495143855

Tiziana ‘Titzi’ Bressanutti
Heirbaan 18
2070 Burcht
0474494797

Jolan Van den Branden
Zwijndrechtsestraat 103
2070 Burcht
04 76867611

Stephanie Roels
Tijdelijk onbeschikbaar

Marie Verschaeve
Dorpstraat 110
2070 Burcht
0498705070

Ilke Peersman
Boomgaardstraat 35
2070 Burcht
0494617551

Tom Van Hout
Richard Orlentstraat 117
2070 Zwijndrecht
0498772276
Lieselot Van den Broeck
Heirbaan 168
2070 Burcht
04 94937387

Bram Jef Vercauteren
Vossenstraat 46
9150 Kruibeke
0472088839

Dries Van Hout
Verbindingstraat 99
2070 Burcht
0497928411

Speciale functies:
Groepsleiding: Dries Van Hout, Marie Verschaeve, Tom Van Hout
Penningmeester: Tiziana Bressanutti
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