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What happened in Chiroland? 

Er is enorm veel gebeurd in Chiro Albatros de afgelopen 

maanden!  

Eerst en vooral kregen we zoals elk jaar bezoek van een 

goedheiligman… Sinterklaas!  

Stoute kindjes waren er niet en daarom vloog het snoep dan 

ook rijkelijk in het rond!  

Hier zijn dan ook enkele sfeerfoto’s van de prettige 

zondagnamiddag!  

 

  

 

 

 

 



Wat is er nog gebeurd? 

December is niet alleen de maand van overmatige 

suikerinname bij kinderen.  

Ook jongeren en volwassenen schuwen geen lekkere hapjes,  

stevige maaltijd of heerlijk dessertje. Lekker eten en vrienden 

zijn immers de ideale combinatie voor een geslaagde avond!  

De leiding vierde dan ook Oudejaar met elkaar en hiervan 

mocht natuurlijk geen sfeerfoto ontbreken! 

 



Ice Ice Baby! 

Met vallen en opstaan begaf Chiro Albatros zich op de 

schaatsbaan te Liedekerke!  

 

Van nieuwe schaatstalenten bij de Ribbels tot 

snelheidsduivels bij de Aspi’s, iedereen beleefde een leuke 

namiddag! 

 

Hieronder kunnen jullie even meegenieten van enkele 

sfeerbeelden.   

 

 

  



Dikke merci voor de sponsoring van onze spaghetti  

(en croques)! 

 
Een welgemeende merci voor zowel de eters als helpende 

handen op ons eetfestijn! Er kwamen maar liefst 1224 

mensen genieten van een heerlijke spaghetti of croque-

monsieur!  

 

 

 

 

Tekstje van de VeeBees 

 

RECEPT VAN CHIRO ALBATROS… 

 

✓ 1 grote scheut vriendschap 

✓ 9 enthousiaste leiders 

✓ 1 liter vertrouwen 

✓ Een goede mix van ribbels, speelclubbers, rakwi’s, 

tito’s, keti’s en aspi’s 

✓ 3 kopjes humor 

✓ 15 supergemotiveerde leidsters 

✓ 1 scheutje zorg 

✓ 2 snuifjes rijpe VB’s 

✓ 2 eetlepels gedeelde geheimen bestrooid met een 

onvoorwaardelijke liefde voor de Chiro… 

 

Smakelijk! 



Ondertussen in de Chiro… 

Ribbel 

 

De tijd gaat snel en dat beseft de Ribbelleiding maar al te 

goed. Al een half jaar is voorbijgevlogen. Een halfjaar vol 

plezier dat we graag nóg eens een halfjaar willen beleven! 

 

Maak jullie daarom maar klaar, Ribbels van Chiro Albatros, 

om enkele maanden te beleven met superleuke activiteiten 

en spannende spelletjes!  

Jullie kunnen hier alvast een eerste raadseltje oplossen. 

Diegene die het antwoord weet, krijgt volgende 

Chirozondag misschien wel een cadeautje! 



Speelclub 

 

Dag lieve speelclubbers! 

Na een lange periode zonder Chiro staan we weer paraat 

zodat jullie weer TOPzondagen kunnen beleven.  

Spijtig genoeg gaan we wel voor een tijdje afscheid moeten 

nemen van Céline… ☹ Want zoals we jullie al eens hebben 

verteld, is Céline naar Zweden vertrokken. Ze zal gaan 

voetballen bij de vrouwenvoetbalploeg van Uppsala en wij 

als medeleiding zijn natuurlijk SUPERTROTS! 

Nog een afscheidswoordje van Céline: 

Ik ga jullie allemaal en de fijne Chironamiddagen héél erg 

missen! Maar niet getreurd, ik zie jullie terug op bivak!!! 

Hopelijk gaan jullie nog fantastische chirozondagen beleven 

met Dante, Hélène, Evi en Amber, maar daar ben ik zeker 

van. 

P.S. Wees maar braaf voor de andere leiding 😉 

Vele chirogroetjes van Hélène, Céline, Evi, Dante en 

Amber! 

 

 

 

 

 



Hier hebben jullie nog een woordzoeker, we zijn benieuwd 

of jullie alle woorden kunnen vinden… 

 

 

 

 

 



Rakwi 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste rakwi’s 

 

Voor het begin van het nieuwe jaar, 

hebben wij weer ons briefje klaar. 

Vol vreugde en vol goede moed, 

konden we op zondag al kijken naar jullie mooie snoet(en). 

We zijn dan ook paraat, 

voor ’t nieuwe chirojaar dat van start gaat! 

 

Jullie kapoenen, 

Juno, Sanne en Tillo 

 



Rakwi 2 

 

Liefste rakwi’s, 

Na een korte rust/blokpauze zijn we er eindelijk terug! 

Afgelopen weken leerden we jullie al beter kennen en we 

zijn ‘content’ dat jullie zo een toffe bende zijn. We gaan 

dan ook nog vele avonturen tegemoet (spanneeeeeend)! 

Hopelijk zijn jullie nog even enthousiast als wij en zien we 

jullie volgende zondag! Om jullie alvast te motiveren zijn 

hier nog enkele kiekjes van de afgelopen zondagen! 

Dikke knuffels, jullie leiding 

Wannes en Jolien 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tito  

Liefste Tito’s,  

 

We zijn ondertussen al een half jaar ver. Naar ons gevoel is het voorbij 

gevlogen! We hebben ook al kunnen ontdekken wat voor een top kerels 

en dames jullie allemaal zijn. Wij dagen jullie uit om de volgende 

opdrachten uit te voeren en zo nog eens extra te bewijzen dat jullie de 

enige echte Tito’s van Chiro Albatros zijn!  Jullie hebben tijd tot het groot 

bivak. Als jullie in alle opdrachten slagen, staat er jullie misschien  wel een 

verrassing te wachten… Veel succes! 

 

- Jullie willen de wereld ontdekken. Neem een foto bij 50 verschillende 

gemeenteborden (min. 1 iemand van de groep per foto). 

- Zorg dat iedereen jullie kent. Verzamel twee handtekeningen van 

een bekend persoon gericht aan de Tito’s. 

- Tito’s moeten ook slim zijn. Iedereen moet op de foto met zijn 

favoriete leerkracht. 

- Als een echte hechte chirogroep hebben jullie al onvergetelijke 

herinneringen samen en daar gaan er ongetwijfeld nog veel 

bijkomen. Daardoor kennen jullie elkaar beter als eender wie. Verzin 

voor iedereen van de groep een bijnaam en iedereen moet ook 

elkaars bijnaam kennen. 

- Ook zouden er geen Tito’s zijn zonder leiding, verras jullie toffe 

leiding eens op zondag (of op lentebivak). 

- Maar natuurlijk is de vriendschap het belangrijkste van allemaal, 

daarom moeten jullie als laatste opdracht een vriendenboekje rond 

geven waarin iedereen van de groep iets moet schrijven. 

 

Wij kijken alvast heel hard uit naar het lentebivak met jullie!  

 

Vele kusjes van Flore, Greg, Alta en Emma 



Keti 

Liefste Keti’s 

Waarom is studeren eigenlijk zo saai?? 

Omdat er geen Chiro is om de boel op te vrolijken natuurlijk! 

Wij hebben jullie gemist en zitten boordevol nieuwe kennis, 

maar nog veel belangrijker: massa's geniale ideeën voor 

massa's geniale activiteiten om komende zondagen met jullie te 

doen en zo, hopelijk de buurt weer onveilig te maken met ons 

kattenkwaad (Flieterkouter, wees gewaarschuwd!).  

De zon gaat weer schijnen, er is een verschil tussen dag en 

nacht en we kunnen weldra zonder jas naar buiten gohoho, als 

je 't mij vraagt ruikt dat naar chirospelen! Yes hoera joepie 

dansen dansen!! 

Ook zullen jullie gemerkt hebben dat onze vriend Strobbe terug 

is uit Finland! We staan nu dus met 3 klaar om jullie te 

entertainen! ☺  

 

 

 

 

 

 

We zijn van plan om er nog een bangelijk jaar van te maken en 

met een topper af te sluiten: BIVAK! 

 

Vele groetjes  

Jullie favoriete leiding x 

 

Ps. Vergeet jullie binnenkort zeker niet in te schrijven voor 

lentebivak want ITS GONNA BE AWESOME!! 

 



Aspi 

Liefste Aspi’s 

Een paar zondagen geleden hebben jullie mogen proeven 

van het leidinggeven. En dat hebben jullie super gedaan! 

Bij deze een dikke proficiat voor jullie harde inzet. Doe zo 

voort! De leden testen met denkspelletjes, leren plezier 

maken door te rollen in de modder, elkaar te bekladderen 

met scheerschuim en bloem. Allemaal onder het motto hoe 

vettiger, hoe prettiger! Op de Chiro zijn we niet bang van 

een beetje vuil. Niet te vergeten ook quality time te 

spenderen met de kindjes; een colaatje te drinken of lekker 

een warm glaasje chocomelk, voor de allerkleinste 

gelukzakken was er zelfs een feestje. Lekker laten zien hoe 

tof de Aspi’s wel niet zijn als leiding. Aan de blije gezichtjes 

te zien, is jullie missie geslaagd. Hier enkele kiekjes! 

Smakkers voor makkers,  

Je leiding! Xx 

 

           

 

 

  

 

  



BOODSCHAP VAN ALGEMEEN NUT! 

Ontbijtenactie 

In maart zorgen wij opnieuw voor een lekker ontbijt!  

Daar kan je toch geen nee tegen zeggen!  

Op ZATERDAG 10 MAART  gaan we heel Galmaarden, 

Tollembeek en Vollezele rond om heerlijke ontbijten te 

verkopen (en dat voor maar €7). Het is dus zeker aan te raden om 

die dag thuis te blijven en onze Chiro te steunen. 

Op ZONDAG 18 MAART zullen jullie pakketjes dan aan huis 

gebracht worden. Smakelijk! 

 

 

 

  

Extra voor TITO’s, KETI’s en ASPI’s: 

Op ZATERDAG 10 MAART om 8 uur verwachten we jullie aan de 

lokalen om een handje toe te steken bij het rondhalen van de 

ontbijten! 

Vergeet zeker niet je fiets, ook een balpen kan wel handig zijn… 

en vooral: je goed humeur en beste verkooptechnieken! 

Als je ons een hele dag kan meehelpen, zou dat heel fijn zijn!  

Bovendien krijgen jullie van ons een heerlijk middag- en 

avondmaal. 

Op ZATERDAG 17 MAART en ZONDAG 18 MAART verwachten 

we enkel de ASPI’s om te helpen bij het maken en het 

rondbrengen van de ontbijten. We rekenen op jullie!   



Kalender 

Februari 
ZO 04/02: Chiro vanaf 14u 

ZO 11/02: Chiro vanaf 14u 

ZO 18/02: Chiro vanaf 14u 

ZO 25/02: GEEN CHIRO    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  
 

Mei 
            (Deze datum wordt nog vastgelegd…) 

ZO 06/05: Chiro vanaf 14u (Behalve voor Aspi’s.)  

ZO 13/05: Chiro vanaf 14u   

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

ZO 27/05: GEEN CHIRO 



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.  

 

Heel binnenkort zal er een speciale editie van ‘DEN ALBATROS’ 

verschijnen waarin je alle info terug kan vinden over dit ongetwijfeld 

veelbelovende lentebivak!  

 

Samen met dit boekje zal dan ook de inschrijvingslink verschijnen. Vanaf 

dat moment kan je je dus inschrijven om mee te gaan op lentebivak!  

 

 

 



Wat je zeker al in je agenda moet noteren:  

 

 

 

  

 

 

 

 

Op zondag 25 maart houden we een infomoment voor alle ouders, 

hierbij komen jullie meer te weten over wat het inhoudt om mee te gaan 

op lentebivak… Twijfelen jullie nog wat om jullie kind mee te laten gaan, 

dan is dit zeker een aanrader!  

 

Het infomoment start om 17.15 uur en vindt plaats in onze lokalen.  

 

Jullie zijn allemaal zeker welkom, we geven jullie met plezier wat meer 

uitleg over het kamp!  

 

 

 

  



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. 



  



 


