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De covid - kerstspecialDe covid - kerstspecial

Wat een speciaal jaar was 2020… Na twee volledig coronavrije maanden 
werden we in maart allen verrast door het virus. Chiro activiteiten werden 
net zoals al de rest snel afgelast en we werden allemaal verplicht het 
voorjaar in ons huis te spenderen. We leerden puzzelen, gamen en werkten 
misschien zelfs wat meer voor school, maar de chirozondagen werden met 
een zeer hart gemist. Na ons enkele maanden flink aan de regels te houden, 
werden we beloond met genoeg versoepelingen voor een chirokamp, al zij 
het aangepaste versie. We kunnen niet voldoende herhalen hoe trots we op 
leden, leiding, kookouders en oudleiding waren voor het zo streng naleven 
van de coronaregels op kamp. 

Het nieuwe chirojaar begon met weinig regels. De jongste groepen werden 
gescheiden van de oudsten, maar we mochten weer goed ravotten op 
zondagnamiddag! Er vonden een heel aantal leden de weg naar onze 
lokalen, met een recordaantal van 32 mini’s. De zondagen werden kouder en 
de regels werden weer wat strenger. De oudste drie groepen mochten eerst 
niet meer in de lokalen en enkele weken later moesten ze ook buiten een 
mondmasker dragen. Voor de jongste groepen veranderde er eerst niet veel, 
buiten dat ze misschien last hadden hun leiding te herkennen achter het 
mondmasker. Uiteindelijk besliste de gemeente dat ook de jeugdwerking 
onder 12 jaar niet meer mocht doorgaan. We hebben deze beslissing later 
zelf ook doorgezet, omdat we als leidings-groep ons er niet comfortabel bij 
voelden mogelijke besmettingen in de hand te werken terwijl de zorgsector 
zo onder druk stond.

Met de feestdagen in zicht hebben we gekozen de heropstart van de chiro 
nog eventjes uit te stellen, namelijk tot 3 januari. Vanaf dan zullen de jongste 
drie groepen terug welkom zijn in onze pijnlijk lege lokalen. De oudste 
drie groepen zullen het jammer genoeg nog met ‘online’ moeten doen. Het 
blijft natuurlijk moeilijk voorspellingen te doen, maar we hebben er alle 
vertrouwen in dat een chirokamp er dit jaar terug in zit. Eventueel met nog 
enkele bijzonderheden maar niks dat de prachtigste 10 dagen van het jaar 
kan verpesten. Nog even volhouden en we kunnen ons snel weer volledig 
uitleven.

Prettige feestdagen gewenst van de voltallige leidingsploeg,
Rommel, Wout, Toon, Patte, Alex, Jef, Jef, Jef, Fimmers, Bakker, Mick, Jenne, 

Wally, Matisse, Arthur, Jeroen, Vonck, Arne, Vic, Liam, Soo

  27/dec       Geen 27/dec       Geen 
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 10/jan Chiro 10/jan Chiro
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 14/feb Chiro 14/feb Chiro
 21/feb Chiro 21/feb Chiro
 28/feb Chiro 28/feb Chiro
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Rakkers

Het begin van het Chirojaar begon fantas-
tisch met veel nieuwe gezichten die we de 
zondagen nadien steeds terug mochten 
verwelkomen in onze Chirofamilie. We heb-
ben zelfs één van de grootste groepen die 
onze Chiro ooit gehad heeft en daar zijn wij 
als leiders ontzettend trots op. Een ander 
lichtpuntje dat ons als leiders helpt om leuke 
(online) zondagen voor te bereiden is jullie 
enthousiasme. Daarom kijken wij met heel 
veel zin uit naar het tweede deel van het 
Chirojaar waar wij als groep ontzettend veel 
plezier gaan hebben en mooie momenten 
gaan beleven, zo komt het mini-weekend er 
nog aan en natuurlijk nog het kamp in juli.

Afgelopen week hebben we 2020 toch met 
een positieve noot kunnen afsluiten met ons 
te gekke Kerstfeestje, waar het dansen, het 
vele eten en het blije weerzien ons en jullie 
veel deugd gedaan heeft. 

We hopen dat al jullie wensen uitkomen, ge-
niet van Kerst en het eindjaar!
Jullie allerliefste leiders, Rommel, Toon, Wout 
en Zeger

2020 was geen topjaar, toch waren er voor 
de Speelclub enkele lichtpuntjes! Op de 
weinige zondagen die er geweest zijn heb-
ben we ons toch heel hard geamuseerd. Ons 
grootste lichtpunt was ons kerstfeestje! Voor 
2021 wenst jullie leiding een leuk verder ver-
loop van het chirojaar met hopelijk een ultra 
de max speelclubweekend en als afsluiter het 
altijd leuke kamp! 

Fijne feestdagen, stay safe en geniet van de 
kleine dingen!
Jullie kapoenen, Londerzeel 1 januari 2021!
Alexander Jef Jef en Jeff

Dat dit chirojaar er anders dan gewoonlijk zou 
uitzien, was ons al even duidelijk. De vele veilig-
heidsregels weerhielden ons er echter niet van 
om al een paar spetterende zondagen te belev-
en. De rakkers ravotten er stevig op los, en zijn 
zeker niet bang van wat viezigheid (tot grote spijt 
van de wassende ouders). Nadat we besloten 
hebben om, ondanks de toestemming van de ge-
meente, toch nog geen chiro te geven proberen 
we onze rakkers nog te zien op online- zonda-
gen. En dit zal voorlopig nog zo blijven jammer 
genoeg, maar op ons grootste kerstfeest hadden 
ze toch nog de kans om zich samen met al hun 
beste maten en lievelingsleiding nog een keer in 
levende lijve te amuseren op onze chiro. Het was 
geen ideale start maar vanaf 3 januari geven we 
er weer een lap op! We wensen julie een fijne 
kerst en een mooi 2021
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Aspi’s

Toppers
Ewa dreiries,
Wij vinden het echt wel super jammer dat 
we elkaar nog niet zo veel hebben gezien. 
Rip ons chiro jaar. Maar gelukkig hebben 
we nog onze online dagen waar we op los 
kunnen minecraften of scribblen! Zo heb-
ben we toch al een beetje kunnen zien met 
wat voor een mannen we te maken hebben. 
Jawel hoor, ons besluit staat vast. Jullie zijn 
een zalige bende, periodT. Laten we snel 
vooruitblikken naar volgend jaar. Idk hoe 
lang dit nog gaat duren, maar laten we ho-
pen dat we elkaar snel terug kunnen zien! 
Onze voornemens voor volgend jaar zijn 
er alvast op jullie nog een zo zalig mogelijk 
chiro jaar te bezorgen! Ons kamp zal dan 
al zeker en vast de kers op de taart zijn, no 
cap. Voor de rest wensen we jullie een fijne 
kerst en een heel gelukkig nieuwjaar! Vibe 
er maar eens goed op los! Vele (coronap-
roof) knuffels en kusjes,
Arne, Vonck en Vic.
Oh ja, nog een voornemen van ons is om 
een beetje meer mee te zijn met de jeugd 
en zoveel mogelijk jongerentaal te gebruik-
en. #YEET

De Aspileiding heeft zich in de enkele weken dat het Chiro was al heel hard geamuseerd! 
Geen enkel idee is te zot en dat gaat we volhouden in 2021. Natuurlijk zijn de activiteiten 
dit jaar beperkt maar we hebben er het allerbeste van gemaakt. Met een mooie vangst 
tijdens het magneetvissen, een heel zot avontuur met een kapotte brandblusser en grap-
pige taferelen tijdens de virtuele activiteiten kunnen we toch met een glimlach terugblik-
ken naar dit vreemde najaar. 
Hopelijk duurt deze lockdown niet te lang meer want wij willen terug zotte dingen doen 
(en frietjes eten). Een ruig weekend of een leefweek, het kan allemaal nog! Hopelijk heb-
ben jullie er evenveel goesting in als ons!

Prettige feestdagen en tot volgend jaar!

Soo & Liam

Het eerste halve chirojaar hebben 
de toppers al veel van de buiten-
lucht kunnen genieten. We hebben 
dan ook al heel wat uitgestoken. Dat 
de toppers graag veel en luid kun-
nen zijn wisten we al langer, maar 
blijkbaar zijn ze van een goe mopje 
ook zeker niet vies. 

Jammer genoeg hebben we ook al 
enkele zondagen achter een scherm 
moeten doen, maar dat wil zeker 
niet zeggen dat we het beste er niet 
van gemaakt hebben!

We hopen dat gewone Chiro-
zondagen voor ons snel terug van 
start mogen gaan en dat we in het 
tweede deel van het Chirojaar een 
zalig weekend en een super plezant 
kamp kunnen beleven! Hou jullie 
sterk en tot snel. Jullie kapoenen, 
Thomas, Arthur, Matisse, Jeroen
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4

Zoals de ervaren leden wel al weten Zoals de ervaren leden wel al weten 
komt Sinterklaas ieder jaar samen komt Sinterklaas ieder jaar samen 
met zijn helpende handen op bezoek met zijn helpende handen op bezoek 
naar de Chiro waar ieder lid een naar de Chiro waar ieder lid een 
zakje snoep krijgt. Dit jaar was het zakje snoep krijgt. Dit jaar was het 
niet veilig voor een zeer oude man niet veilig voor een zeer oude man 
zoals de Sint om langs te komen zoals de Sint om langs te komen 
op de Chiro. Daarom heeft de sint op de Chiro. Daarom heeft de sint 
besloten een winactie gehouden. Na besloten een winactie gehouden. Na 
het zorgvuldig bekijken van de vele het zorgvuldig bekijken van de vele 
ingezonden tekeningen heeft de Sint ingezonden tekeningen heeft de Sint 
besloten dat Finn en Lars van de besloten dat Finn en Lars van de 
mini’s de leukste tekening hebben mini’s de leukste tekening hebben 
ingediend. Zij kregen een te gekke ingediend. Zij kregen een te gekke 
verrassingsmand vol met snoep en verrassingsmand vol met snoep en 
speelgoed.speelgoed.

Veel plezier ermee jongens!!Veel plezier ermee jongens!!

Om na het feestmaal de extra kilootjes eraf te werken raden wij 
de wandelroutes die de gemeente heeft opgesteld aan. 
Neem zeker eens eens een kijkje op hun site via volgende link: 
https://www.londerzeel.be/verhalentocht

 

Londerzeel 
Verlicht
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Den Achterklap

Beste ouders, leden en sympa-
thisanten , 

2020 is alweer voorbij gevlogen 
en dat dit een bijzonder jaar 

was is allerminst gelogen . 

Een jaar met iets minder 
zondagen dan normaal maar 
daarom niet minder geniaal

. 
Het kamp was ons wel gegund 
en was dan ook een lichtpunt. 
Wie de boosdoener was zul-

len jullie wel weten , maar laat 
ons hopen dat we die in 2021 

kunnen vergeten . 

Afsluiten doen we met een 
positieve noot, met onze beste 
wensen voor klein en groot.

Fijne feestdagen en een gelukkig 
nieuwjaar!

Jullie kapoenen van leiders
Londerzeel , 1 januari 2021


