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‘DE CHIRO’ als je ’t mij vraagt??? 
 
Wij spelen graag buiten op het plein 

en bouwen kampen in het bos. 

De kleinsten verkleden zich 

soms als ridders en prinsessen 

en gaan dan op zoek 

naar de schat van koning Jan.  

Vorige week rolden we samen 

van de zandberg 

en dronken we achteraf 

warme chocomelk. 

De oudsten trekken graag op tocht 

en delen geheimen aan het vuur. 

Op bivak slapen we in een tent 

en zingen we liedjes onderweg. 

Wij, wij zijn de CHIRO!  
 
 

De Chiro brengt kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, 

zonder onderscheid. Via spelletjes laten we hen ervaringen 

opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk 

op zichzelf en op de wereld.  

De Chiro is meer nog dan spel, we zijn een leerschool voor het 

leven. Chiro is leren samen spelen, leren delen en rekening 

houden met elkaar.  

Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren streven 

we met hen naar een Chirodroom: een wereld waarin de 

Chirowaarden ‘graag zien’, ‘rechtvaardigheid’ en ‘innerlijkheid’ 

centraal staan. 
 

Met alle afdelingen samen, bouwen we aan één jeugdbeweging. 
 

Daarom zijn jullie elke Chirozondag welkom in onze lokalen te 

Tollembeek. Je sluit gewoon aan bij je leeftijdsgenootjes. 

 

BELANGRIJK: Indien je zoon of dochter een leerjaar overslaat, 

dubbelt… contacteer dan de groepsleiding of VB ‘s.  

 

http://chirohemoopstal.be/wp-content/uploads/2016/10/ChiroSpat3-1.png


Werkjaar 2017-2018 

Velen onder jullie zullen het al gehoord hebben, maar voor 

diegenen die nog niet op de hoogte zijn, zetten we dit nog 

even in ons boekje.  

 

Aangezien we met een hoog ledenaantal kampen en we de kwaliteit van 

onze Chiro willen blijven garanderen, hebben we ervoor gekozen om voor 

bepaalde groepen een ledenstop door te voeren.  

Concreet houdt dit in dat er bij de Speelclub (2009-2008), Rakwi (2007-

2006) en Tito’s (2005-2004) geen nieuwe kindjes aanvaard worden. Dit 

geldt ook voor het tweede jaar Ribbels (2010). Hoe jammer we het ook 

vinden dat we deze beslissing moesten nemen, veiligheid blijft het 

belangrijkste. Zo kunnen we onze Chiro draaiende houden: zowel voor de 

leiding als voor de leden is werken met kleine groepen fijner en veiliger. 

Eerste jaar Ribbels, nieuwelingen voor onze jongste groep (2011), mogen 

zich wel nog steeds inschrijven. Dit geldt ook voor nieuwe Keti’s (2003-

2002) en Aspi’s (2001-2000). Meer info over hoe je je (kind) kan 

inschrijven, vind je wat meer achteraan.  

Uitzonderingen op de regels bestaan natuurlijk ook: broers en zussen van 

leden die al reeds ingeschreven waren (vorige jaren), mogen zich wel 

inschrijven… Hierbij maakt het niet uit in welke afdeling ze zouden zitten.  

Omdat we, zelfs met deze ledenstop, nog steeds een heel hoog 

ledenaantal hebben (vooral de jongste groepen tellen veel leden), hebben 

we ook beslist om de Rakwi’s te splitsen. Dit wordt dus Rakwi 1(2007) en 

Rakwi 2 (2006). Op die manier zijn onze groepen al iets kleiner en zullen 

de Chirozondagen aangenamer verlopen. Opnieuw staat veiligheid voorop 

bij deze keuze.  

Opgelet: dit zijn tijdelijke maatregelen! Deze kunnen en zullen bijgestuurd 

worden wanneer het ons verantwoord lijkt om dit te doen.  

Hopelijk hebben jullie begrip voor deze beslissingen en staan jullie net als 

ons te springen om er weer in te vliegen!  

 

 

 

http://users.telenet.be/ChiroCalimero/Downloads/chiroLogo4.jpg
http://users.telenet.be/ChiroCalimero3/www.chiro-calimero.be/Editor/assets/downloads/chiroLogo2.jpg


 

De afdelingen 

 

Ribbels (2011-2010) 

De allerjongste leden zijn welkom bij de ribbels!  
De ribbels houden van fantaseren en dat wordt  
geïntegreerd in het spelen. Ze dompelen zich  

samen met de leiding onder in de wereld van  
trollen en heksen, prinsen en prinsessen en andere 
 sprookjesachtige figuren.   
 
 
 

 

Speelclub (2009-2008) 

Samen met de leiding duiken deze 

sloebers onder in een fantasiewereld van 
bosberen en chocoprinsen, spelen ze 
poppenkast en verkleden ze zich in 
vampieren, heksen of moedige ridders.  
Ze trekken al eens op een tocht vol 
spelletjes,  
plezante liedjes en gekke opdrachten. 
 

 
 

 

Rakwi (Gesplitst in Rakwi 1 (2007) en Rakwi 2 (2006)) 

De rakwi’s ravotten zich te pletter, trekken er al eens op uit 
met de fiets en lopen zich de ziel uit het lijf tijdens een 
spannend bosspel. Soms halen ze eens iets uit met hun leiding 
of vertellen ze een vieze mop. 
 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LitZDwbhLile7M&tbnid=EznU-eTQobSDpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chirotscamanderke.be/afdelingen.html&ei=f6MkUoadB8md0wXhq4DoAw&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNE4c_LS_GuBQYnB_1nIuYYhIFbVKA&ust=1378219258626588


Tito (2005-2004) 

De Tito’s maken al eens een daguitstap met de fiets of met de 

trein om in één of andere stad een groot zoekspel te doen. 

Pleinspelen vinden ze ook best leuk, vooral wanneer er wat 

tactiek aan te pas komt. Soms schminken ze zich om ter gekst 

en in de zomer maken ze hun leiding nat.  

 

 

 

 

Keti (2003-2002)  

Wat is 15-16 jaar… houdt van 

avontuur, maakt vanalles uit niets en 

amuseert zich te pletter?  

Een keti natuurlijk! 

Soms doen ze een tweedaagse tocht,  

dan weer bouwen ze een vlot en kiezen 

ze het wijde sop, dan gaan ze weer 

sporten… 

Uit de weg, de Keti’s passeren! 

 

Aspi (2001-2000) 

De Aspi’s nemen het er goed van en wisselen hevige spelen af 

met een stevige babbel in het gezelligste hoekje van het lokaal. 

Ook mogen zij al eens proeven van het leidingsleven en leren 

zij de noeste arbeid (zijt maar gerust) van een leider kennen 

tijdens de aspiwerkingen.  

Graffiti, percussie, modder, touwenparcours, death-ride, 

kayakken, … allemaal woorden uit het aspiboek.  

Aspi’s aller landen, verenigt u  

en feest mee bij Chiro Albatros!  

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=w2wyVQvB-ioB0M&tbnid=lLyW6pzKHCeDuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://chiroottenburg.wordpress.com/groepen/&ei=BakkUtHbDOaR0QWMroHYBQ&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNGZo3sDF6XboVLuoJvCUIqZL4VdUQ&ust=1378220674225337
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=w2wyVQvB-ioB0M&tbnid=D4AVtVHTVGsejM:&ved=0CAUQjRw&url=http://chiroottenburg.wordpress.com/groepen/&ei=PaokUurOJY200QWri4G4Bw&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNEG3bHGB7m5UM2QeV3NsdOaF8At-A&ust=1378220986948733
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=w2wyVQvB-ioB0M&tbnid=wtTRuwQfBVYTJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://chiroottenburg.wordpress.com/groepen/&ei=k6kkUtiJN8jT0QWzpoGQBA&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNHyxO6Wg2i0G5K9RJrTCnZG_TdSbA&ust=1378220817056983


Jaarthema: ‘Chironaut’ 
 

De Chiro is geen eiland, we maken deel uit van een 

samenleving. Een Chirogroep komt elke week bijeen in de 

buurt, het dorp, de stad waarop we betrokken zijn. We geven 

mee vorm aan die samenleving en doen dat op een zo 

verantwoord mogelijke manier. 
 

 
 

 

Chironaut: zn., mv.  (-en), m/v/x,  

Iemand die kan en durft spelen (1.)  

los van letterlijke en figuurlijke grenzen (2.)  

met een grote dosis fantasie en creativiteit. 

 
 

 

 

 

Iedereen Chironaut! Het jaarthema heeft een tweedelige 

boodschap. Enerzijds willen we het belang van fysieke 

speelruimte voor kinderen en jongeren in de verf zetten. Er is 

steeds minder plaats voor kinderen en jongeren in de 

samenleving, en net die groep heeft nood aan ruimte… om te 

ravotten, en zich vrij te bewegen. 

Anderzijds gaat het jaarthema ook over mentale speelruimte, 

en willen we de leden uitdagen om hun grenzen te verleggen 

en te gaan waar ze nooit eerder geweest zijn. We leven in een 

beschermende maatschappij, waar jongeren soms niet mogen 

spelen. We mogen niet vergeten dat spel een essentieel 

onderdeel is in de ontwikkeling van een kind.   

 

 

 



Tromgeroffel voor de nieuwe leiding… 
 

RIBBELS 
Jana Cromphout 
Heirbaan 105 
1570 Galmaarden 
0495 31 32 86 
jana@chiroalbatros.be 

Lotte De Wilde 
Plaatsstraat 25 
1570 Tollembeek 
0478 33 26 15 
lotte@chiroalbatros.be 

 

Senne Letouche 
Bergstraat 6 
1570 Galmaarden 
0474 59 51 52 
senne@chiroalbatros.be 

Bertucan Van den Broeck 
Nieuwstraat 53 
1570 Galmaarden 
0470 55 30 61 
bertucan@chiroalbatros.be 
 

  



SPEELCLUB 
Dante Delanote 
Kramerijkstraat 3 
1570 Tollembeek 
0495 87 94 84 
dante@chiroalbatros.be 
 

Celine Notredame 
Langestraat 4 
1570 Galmaarden 
0479 75 26 15 
celine@chiroalbatros.be 
 

Hélène Notredame 

Langestraat 4 
1570 Galmaarden 
0476 52 60 29 
helene@chiroalbatros.be 

Evi De Muylder 

Flieterkouter 59  
1579 Tollembeek 
0479 18 44 22 
evi@chiroalbatros.be 

Amber Boué 
Cardoenlaan 1  
1570 Galmaarden 
0479 58 41 45 
amber@chiroalbatros.be 

  



RAKWI 1 
Sanne Decuyper 
Stationsstraat 85 
1570 Galmaarden 
0499 18 78 73 
sanne@chiroalbatros.be 
 

Juno Van Geyte 
Gobzakstraat 14 
1570 Galmaarden 
0472 60 05 23 
juno@chiroalbatros.be 
 

Tillo Demil  

Groenstraat 45  
1570 Tollembeek  
0491 52 97 33 
tillo@chiroalbatros.be 

 

 
 
 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



RAKWI 2 
Jolien Delhove  
Werfstraat 71A 
1570 Galmaarden 
0473 60 98 41 
joliend@chiroalbatros.be 

Wannes Driessens 
Herhout 28 
1570 Tollembeek 
0494 66 33 67 
wannes@chiroalbatros.be 

 
 



TITO 
Flore Letouche 
Bergstraat 6 
1570 Galmaarden 
0474 59 50 05 
flore@chiroalbatros.be 

Gregory Geerits 
Stationsstraat 85 
1570 Galmaarden 
0485 13 94 51 
greg@chiroalbatros.be 
 

Altaseb Van den Broeck 

Nieuwstraat 53 
1570 Galmaarden 
0470 55 30 60 
altaseb@chiroalbatros.be 

Emma Delanote 

Kramerijkstraat 3 
1570 Tollembeek 
0495 42 44 61 
emma@chiroalbatros.be 

 

  



KETI 
Fien Thibau 
Geraardsbergsestraat 99 
1570 Galmaarden 
0488 29 99 23 
fient@chiroalbatros.be 

Robbe Ricour 
Kamstraat 7 
1547 Bever 
0472 09 83 81 
robbe@chiroalbatros.be 

Wouter Driessens 
Herhout 28 

1570 Tollembeek 
0499 47 01 67 
wouter@chiroalbatros.be 

 

 

 

 

 

 



ASPI 
Charlotte Bellemans 
Gobzakstraat 26 
1570 Galmaarden 
0474 17 74 82 
charlotte@chiroalbatros.be 

Wout Van de Velde 
Meersstraat 11 
9500 Geraardsbergen 
0473 54 01 45 
wout@chiroalbatros.be 

 

  



Groepsleiding 
 
Bij deze drie enthousiastelingen kan je steeds terecht met al je 

vragen, problemen… Tijdens de werking op zondag, de 

bivakken en andere activiteiten zijn ze ook steeds bereikbaar 

via onderstaande GSM-nummers: 

 

  

Wouter Driessens 
Herhout 28 
1570 Tollembeek 
0499 47 01 67 
wouter@chiroalbatros.be 
 
 

 
 
 
 
Senne Letouche 
Bergstraat 6 
1570 Galmaarden 
0474 59 51 52 

senne@chiroalbatros.be 
 
 
 
 
 

 

 
Jolien Delhove  
Werfstraat 71A 

1570 Galmaarden 
0473 60 98 41 
joliend@chiroalbatros.be 
 
 

 

mailto:wouter@chiroalbatros.be
mailto:senne@chiroalbatros.be
mailto:joliend@chiroalbatros.be


VeeBee’s (volwassen begeleiding)  
 

Sandra en Bart zijn niet alleen vertrouwensfiguren voor de 

leidingsploeg, ook ouders kunnen altijd bij hen terecht.  

Deze volwassen begeleiding is steeds op de hoogte van wat er 

reilt en zeilt binnen onze Chirowerking.  

Aarzel dus niet om hen aan te spreken op zondag of via 

onderstaande contactgegevens. 

 

  

Bart Van Hecke Sandra Derycke 
Rue d’en Haut 76B Rue d’en Haut 76B 
7864 Deux-Acren 7864 Deux-Acren 
0473 62 72 43 0474 84 15 74 
bart@chiroalbatros.be sandra@chiroalbatros.be 



 

 

 

 

 

 



Praktische info 
 

Voor wie zijn rakkers al langer op zondagnamiddag aan de 

poort komt afzetten, bevat deze informatie weinig nieuws.  

Maar voor diegenen die nog niet zo goed vertrouwd zijn met de 

gang van zaken in onze Chiro, lijsten we hier nog een aantal 

praktische puntjes op waarvan je maar beter op de hoogte bent 

aan het begin van een prachtig nieuw jaar vol leuke 

Chironamiddagen voor jullie kinderen.   

 

✓ Na twee uur intensief spelen, bieden we 

onze leden een vieruurtje aan (koek en 

drankje). Dit zit voor een volledig jaar in 

het inschrijvingsgeld inbegrepen.  

 
 

 

 

✓ We verzamelen vanaf 13u45 ACHTER DE POORT op het plein 

aan onze lokalen. Voor 13u45 is er geen toezicht door de 

leiding. Wie zijn kinderen toch vroeger wil afzetten, zorgt zelf 

nog even voor opvang. De werking begint STIPT om 14u: 

wie te laat komt, zal zeker stevige armspiertjes kweken!   

Om 17u sluiten we af met een slotmoment in de kring. 

Nadien mogen de leden naar hun ouders toe. Wegens de 

drukte op de parking vragen we jullie om je kinderen 

opnieuw te komen afhalen ACHTER DE POORT op het 

speelplein naast onze lokalen. 

 

 

✓ We komen elke zondagnamiddag in uniform. Als we ons dan 

eens vuilmaken, steekt het niet zo nauw!  
 

  

https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-sap-en-koekje-dl14046.jpg


✓ Laat GSM ’s, IPods, juwelen, horloges… Kortom, dure 

voorwerpen veilig thuis. Deze heb je niet nodig op de Chiro. 

Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor schade aan, 

diefstal of verlies van dergelijke voorwerpen.  

 

✓ Aansluitend bij het vorige puntje vragen wij om alle kledij en 

schoenen waarmee uw kind(eren) naar de Chiro komen, te 

voorzien van naam of initialen van uw kind.  

Wanneer de leden op zondag naar hun afdelingslokaal 

trekken, doen zij hun schoenen uit. Het is dus zeer handig 

dat u ook de schoenen van uw kind merkt.  

Bij het spelen ontdoen de leden zich ook snel van jas, trui… 

Wanneer deze blijven rondslingeren na de Chiro en deze 

gemerkt zijn, geraken deze makkelijk terug bij de eigenaar. 

Alvast bedankt!  

 
  



Inschrijven? 
Inschrijven kan je vanaf nu op de spiksplinternieuwe site van 

Chiro Albatros! Via www.chiroalbatros.be kan je jouw kind 

deel laten uitmaken van onze Chiro.  

Je vindt hier zowel de inschrijvings- als medische fiche terug. Je 

inschrijving is pas definitief als beide documenten ingevuld en 

doorgestuurd zijn. 

Als je €35 stort op het rekeningnummer BE 11 734-

1801620-48 (BIC KREDBEBB) met vermelding van de naam 

en afdeling van je kind, is jouw rakker een héél jaar welkom op 

onze activiteiten! Je kan je kind inschrijven tot ten laatste 

31 oktober! Na deze datum is inschrijven niet meer mogelijk.  

Heel wat diensten betalen (een stuk van) je inschrijving terug. 

Informeer eens bij je ziekenfonds, het OCMW, de jeugddienst, 

enz.  

 
OPMERKING: Dit jaar hebben we ons lidgeld wat verhoogd, 

aangezien het schaatsen, zwemmen, de afdelingsdagen, 

verzekering, vieruurtjes… allemaal inbegrepen zijn. €35 leek ons 

daarom een schappelijke prijs.  
 

 

www.chiroalbatros.be  
Na een grondige update kunnen jullie hier opnieuw allerlei info 

vinden over onze Chiro, Chirojeugd Vlaanderen, de afdelingen, 

de leiding, de groepsleiding, VB’s… Er is een infoknop voor de 

ouders met handige info m.b.t. verzekeringen, inschrijvingen, 

bivak… Ook voor meer info over onze lokalen kan je hier 

terecht. 

De voorbije weken heeft men hard gewerkt aan de site en nu is 

deze dus ook klaar voor het nieuwe Chirojaar!  

Elke uitgave van ‘DEN ALBATROS’ zal je hier ook kunnen 

terugvinden. Ben je dus de kalender uit dit startboekje kwijt? 

Geen paniek! Op onze website staat een handig overzicht met 

alle belangrijke data voor het komende Chirojaar. 

http://www.chiroalbatros.be/


Uniformen 
Je hebt maar één blik nodig om te weten: dat is Chiro!  

Je herkent ons aan onze Chirokleren. We zien er allemaal 

anders uit, maar toch is het duidelijk dat we samen horen.  

Bij het begin van een nieuw Chirojaar horen ook ‘uniformen’. 

Als Chiro verwachten wij dat onze leden in uniform naar onze 

activiteiten komen.  

 

CHIRO-UNIFORM = 

✓ Chiro Albatros-pull 

✓ Chiro-T-shirt 

✓ beige Chiro-rok/short 

 

Net zoals vorig jaar organiseren wij GEEN uniformen-pas meer!  

Het lange wachten op de leveringen van de uniformen zorgde 

de voorbije jaren voor heel wat ergernis bij ouders maar ook bij 

ons. Daarom verwijzen wij jullie voor de uniformen vanaf dit 

jaar door naar ‘De Banier’ zelf. Daar kunnen jullie naar 

hartenlust passen en jullie outfit meteen mee naar huis nemen!  

Het kan zelfs nog makkelijker, wanneer je je uniform online 

besteld en aan huis laat leveren. 
 

 

Onze eigen prachtige Chiropull kan je uiteraard 

wel nog bestellen. Kindermaten zijn te ver-

krijgen aan €20, voor de volwassenen bedraagt 

dit €25. Bestelling van deze prachtexemplaren 

kan via de site.  
 

Vul het bestelformulier correct in en stort het bedrag. Pas 

wanneer wij de centjes hebben ontvangen is de bestelling 

geldig! Bestellen is mogelijk t.e.m. 5 NOVEMBER. 

 

Dit jaar zal er ook een speciale T-shirt verschijnen voor zowel 

leiding als leden! De bestellingen van deze T-shirts lopen over 

de gehele lijn gelijk met die van onze pulls. Om al een tipje van 

de sluier op te lichten… Ze zullen er geweldig uitzien!  

https://chiromassenhoven.be/wp-content/uploads/2015/02/jongen-1.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANRADER: Sinds vorig jaar kan je ook je 

tweedehands Chirorokken,   -broeken, -pulls… 

verkopen via een handige link op facebook.  

Dit kan je doen op eigen houtje via 

www.facebook.com/chiroalbatros2dehands/, de 

Chiro komt hier niet tussen. Zoek je bijvoorbeeld 

naar een nieuwe Chiro-T-shirt?  Hierop een 

kijkje nemen, is zeker de moeite waard!  

 

 

https://www.facebook.com/868970906567260/photos/868983586565992/
http://www.facebook.com/chiroalbatros2dehands/


C-H, C-H-I, C-H-I-R-O…  

We zijn een toffe bende, we zijn van de CHIRO! 
 
Omdat wij alvast heel erg uitkijken naar het komende 

Chirojaar, hebben we een paar van onze mooiste momentjes bij 

elkaar gezocht.  

Vorig jaar was er eentje om nooit te vergeten, met het 

lentebivak in Tollembeek/Opoeteren en het bivak in Schönberg. 

Een aantal van deze foto’s zullen bij onze leden zeker 

herinneringen naar boven brengen!  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

http://chiroheffen.be/upload/img/leidingskenteken.gif


Kalender 
 

OKTOBER 

ZO 01/10: Chiro vanaf 14u 

ZO 08/10: Chiro vanaf 14u 

ZO 15/10: Chiro vanaf 14u 

VR 20/10: DVDJB 

ZO 22/10: Chiro vanaf 14u  

VR 27/10 t.e.m. ZO 29/10: LEIDINGSWEEKEND 

ZO 29/10: GEEN CHIRO (De leiding is dan op leidingsweekend!) 

 

NOVEMBER 

ZO 05/11: Chiro vanaf 14u 

ZA 11/11: SOEJOES (TI/KE/AS)  

ZO 12/11: Chiro vanaf 14u, enkel voor RI/SP/RA 

ZO 19/11: Chiro vanaf 14u 

VR 24/11 & ZA 25/11: I ♥ SPAGHETTI 

ZO 26/11: GEEN CHIRO 

 

DECEMBER 

ZO 03/12: Chiro vanaf 14u  

+ Bezoek van een heilig man!  

ZO 10/12: Chiro vanaf 14u 

ZO 17/12: Chiro vanaf 14u  

ZO 24/12: GEEN CHIRO 

ZO 31/12: GEEN CHIRO 

 

 

JANUARI 

ZO 07/01: GEEN CHIRO 

ZO 14/01: GEEN CHIRO 

ZO 21/01: Chiro vanaf 14u (Aspileiding)  

ZO 28/01: SCHAATSEN 

 

http://www.onlycoloringpages.com/wp-content/uploads/2015/06/Spaghetti_Coloring_Pages_02.jpg
http://www.dejongschoenservice.nl/images/uploaded/4834154b988b88af64e5759577709723.jpg
http://www.terraceskatingclub.com/yahoo_site_admin/assets/images/skates.310225536_large.jpg


FEBRUARI 
ZO 04/02: Chiro vanaf 14u 

ZO 11/02: Chiro vanaf 14u 

ZO 18/02: Chiro vanaf 14u 

VR 23/02 t.e.m. ZO 25/02: LEIDINGSWEEKEND 

ZO 25/02: GEEN CHIRO  
(Er komt nog een vervolg op ons leidingsweekend in oktober,  

daardoor is het deze zondag geen Chiro.) 

 

 

MAART 

ZO 04/03: Chiro vanaf 14u  

ZA 10/03: ONTBIJTEN 

RONDVRAGEN 

ZO 11/03: GEEN CHIRO 

ZO 18/03: GEEN CHIRO  

( ONTBIJTEN RONDBRENGEN) 

ZO 25/03: Chiro vanaf 14u 

 

 

 

APRIL 

ZO 01/04: GEEN CHIRO  

WO 04/04 t.e.m. ZO 08/04: PAASKAMP 

ZA 14/04: PAASSPECIAL  

(18u-20u (RI/SP/RA), 20u-22u (TI/KE/AS)) 

ZO 15/04: GEEN CHIRO 

ZO 22/04: Chiro vanaf 14u 

ZO 29/04: Chiro vanaf 14u 

 

 

 

 

 

http://www.knutselopdrachten.nl/kleurplaten/feestdagen/pasen/kuiken/kuiken.gif
http://www.tlmnat.be/gezinsbond_zandvoorde/images/Gezond_Ontbijt.jpg
http://gratis-kleurplaten.com/kleurplaten/bloemen/tulip.jpg


MEI 

(Deze datum wordt nog vastgelegd…): BOCCASPI/ 

  KINDERFUIF 

ZO 06/05: Chiro vanaf 14u  

(Voor iedereen behalve Aspi’s.) 

ZO 13/05: Chiro vanaf 14u  

ZO 20/05: Chiro vanaf 14u (Aspileiding) 

ZO 27/05: GEEN CHIRO 

 
 

 

 

 

 

JUNI 

ZO 03/06: GEEN CHIRO 

ZO 10/06: GEEN CHIRO 

ZO 17/06: GEEN CHIRO  

ZO 24/06: ZWEMMEN/ 

         SPEELTUIN 

 

 

 

 

 

 

JULI 

ZO 01/07:  

de allerlaatste keer Chiro, 

vanaf 14u 

 

 

 

  

https://chiromassenhoven.be/wp-content/uploads/2015/02/meisje-001.png
http://4.bp.blogspot.com/-TfIkxhcBx5k/UbcvdhxWCVI/AAAAAAAAAlE/xOYB-mNrjxQ/s1600/tent12.gif


Lentebivak 
Van woensdag 04 april t.e.m. zondag 8 april beleven jullie  

de leukste dagen van de paasvakantie samen met Chiro Albatros!  

Dit jaar zullen onze jongste groepen (Ribbel-Speelclub-Rakwi 1/2) halt 

houden in Gruitrode, terwijl de oudste leden (Tito–Keti–Aspi) naar 

Opoeteren vertrekken! Net zoals vorig jaar zal het lentebivak in gesplitste 

groepen doorgaan… Dit omdat het erg moeilijk is om voor dit aantal leden 

een gepast gebouw te vinden. Naar volgende jaren kan deze beslissing 

nog steeds bijgeschaafd worden, op dit moment leek dit ons de beste 

oplossing. Zo kan het kamp voor iedereen leuk blijven.  

Rond eind maart, begin februari zal er een speciale editie van ‘DEN 

ALBATROS’ verschijnen waarin je alle info terug kan vinden over dit 

ongetwijfeld veelbelovende lentebivak!  

Zomerbivak 
Hieronder vinden jullie de data voor ons zomerbivak. 

Je zal ons in deze periode kunnen terugvinden in Mormont-Erezée. 

Wie kan mee?   
Elk lid dat op regelmatige basis op zondag en 

tijdens de Chiro-activiteiten aanwezig is, kan mee 

op bivak! 

Tijdens het jaar werken we er hard aan om per 

afdeling een hechte band te creëren tussen onze leden en de groepssfeer zo 

sterk mogelijk te maken. Samen groeit een afdeling naar het hoogtepunt van het 

jaar: het grote zomerbivak! Vandaar ook dat wij ervoor gekozen hebben geen 

niet-leden mee te nemen op zowel lente- als zomerbivak.   

12 juli 2018 

13 juli 2018 

14 juli 2018 

17 juli 2018 

21 juli 2018 

 

28 juli 2018 

29 juli 2018 

Vrachtwagen laden. 

Start voorpost voor de leiding. 

Start voorpost voor de ASPI ’s. 

RAKWI + TITO + KETI vertrekken met de bus. 

BEZOEKDAG 

Start bivak voor RIBBELS + SPEELCLUB. 

Vertrek RIBBELS t.e.m. KETI.  

Vertrek ASPI + leiding. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f7/64/1e/f7641e2fb5854306d5877f0222f23025.jpg


#DVDJB 

Op 20 oktober 2017 is het opnieuw Dag van de Jeugdbeweging. 

Deze feestdag mag je natuurlijk niet zomaar aan je voorbij 

laten gaan… Daarom hijs je je met veel plezier in dat uniform 

en toon je met trots dat je lid bent van Chiro Albatros!  

Op deze heuglijke dag zal er gevierd, gezongen, geroepen… en 

vooral: gespeeld worden! Dit is je kans om op jouw school te 

laten zien  in wat voor een geweldige jeugdbeweging jij zit! 

 

Dag van de Jeugdbeweging speelt…  

✓ …samen. Van klein tot groot, van jong tot oud …  

✓ …op de zolder, in de wei, op het dorpsplein …  

Spelen doen we overal! Als we maar samen plezier maken en 

spelen, dat is wat telt.  

✓ …op veilig. Safety first!  

✓ …ondersteboven-blauwggestreept-tikker-verstoppertje.  

Spelen doen we op de meest originele manieren. 

✓ …op zijn eigen manier.  

Iedere week, maand … staan we opnieuw klaar om ongelooflijke 

avonturen te beleven! 

✓ …vooral MET VEEL PLEZIER! Zeker op zo’n dag als deze. 

Noteer het dus zeker in je agenda: 20 oktober! 

 

 

 

 



VZW CAT 
Sinds zijn oprichting in 1982 vond Chiro Albatros zijn vaste stek 

in ‘ONS CENTRUM’. Wanneer dit klooster in 2007 werd 

verkocht, stond onze Chiro voor een woelige periode zonder 

lokalen. 

 

 

 

VZW CAT werd opgericht met een ambitieus bouwproject als 

gevolg. Deze mensen en vele andere vrijwilligers bouwden dag 

en nacht mee aan de toekomst van Chiro Albatros. Zonder hen 

zou het een pak moeilijker zijn geweest. 

 

VZW CAT is nu nog steeds actief. Ze houden hun bezig met 

alles wat onze lokalen aanbeland. Ze staan ALTIJD voor ons 

klaar en zijn stuk voor stuk mensen met een Chirohart van 

goud! Dankzij hen is er elke zondag Chiro in deze prachtige 

lokalen. We willen hen dan ook heel graag bedanken voor 

alles… Bij deze: een DIKKE MERCI! 

 

OPROEP: Helpende handen gezocht! 
Op zaterdag 7 oktober organiseert VZW CAT een heuse 

opfrisdag voor onze Chirolokalen! Alle creatieve, helpende 

handen zijn dus meer dan welkom!  

Alle creatieve, helpende handen… Kortom: Iedereen is welkom 

deze zaterdag van 8u tot 12u om zijn beste kuiskunsten boven 

te halen. Koffie, koffiekoeken en ambiance uiteraard verzekerd! 

 

Graag een seintje als je erbij kan zijn via 

vincent.marijke@telenet.be.  

  

Alvast heel erg bedankt,  

we zien jullie daar! Be there! 

VZW CAT  

mailto:vincent.marijke@telenet.be


Jaarthemalied 

Hieronder vinden jullie het gloednieuwe jaarthemalied. 

‘Iedereen Chironaut’… Een meezinger van formaat! Oefenen 

maar! 

 

Het is saai op Ziggy 's planetenbol.  

Spelen met regels, er is geen lol.  

Aaa-aaa, daar is toch niks aan… 

'k Heb m'n helm al op gezet!  

 

Plak, stink, klodder verf, alles wat je vinden kan.  

Amuseren urenlang, met een oude koekenpan.  

Aaa-aaa, ruimte om te spelen…  

En we bouwen een raket!  

 

(Refrein:) 

Geef ons ruimte om te spelen, hier bij ons zal je je nooit vervelen.  

Elke zondag vinden we iets nieuws. Iedereen Chiii-rooo-naut!  

 

Bouw een gekke toren met palen en panelen.  

Waarom? Daarom! 't Is maar om te spelen.  

Duw hem dan maar om. En straks tellen we af!  

 

Stoep, koer, veld en bos, overal gaan we los.  

Steek ons niet weg op een plein, wij zijn thuis op elk terrein.  

Ruimte om te spelen. Iedereen goed opgelet!  

 

Geef ons ruimte om te spelen, hier bij ons zal je je nooit vervelen.  

Elke zondag vinden we iets nieuws. Iedereen Chiii-rooo-naut!  

 

Geef ons ruimte om te spelen, hier bij ons zal je je nooit vervelen.  

Elke zondag vinden we iets nieuws. Iedereen Chiii-rooo-naut!  

 

 

 



 



 
 
 

 


