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“Tjik, tjak, vollen bak!” 
 
Het nieuwe Chirojaar is weer ingezet! De startdag was een 
groot succes. We begonnen met een heerlijk ontbijt. Na onze 
knappe tenoren, bassen of sopranen ten volle te benutten met 
de nieuwe Chiroliedjes, speelden we ruige spelletjes. 
 
Opnieuw stelden we onszelf de vraag: “Wie wordt onze leiding 

dit jaar?” 
 
De nieuwe leidingsploeg van Chiro Albatros is heel groot. Het 
was dan ook puzzelen voor elke groep, maar uiteindelijk werd 
de puzzel toch opgelost! 
 
Hieronder zien jullie enkele foto’s… 
 

  



“Nog één bij in onze leidingsploeg! ”  
 

Ze was er niet bij op de startdag, maar ondertussen heeft 

iedereen haar wel al kunnen spotten met een paars koord! 

 

We verwelkomen graag de nieuwe leidster… JURA! 

 

Wie is Jura? Wat bezielt haar? Wat drijft haar?  

Een Chiro-vriendenboekje kan raad geven! 

 

Dit doe ik graag: 

Foto’s nemen, schilderen, zwemmen, naar concerten en 

festivals gaan… Het leukste vind ik wel nog altijd het Bivak! 

 

Dit eet ik het liefste: Wraps met een tomatensausje en avocado 

 

Dit vind ik de mooiste kleur: Paars 

 

Hier hou ik niet van: 

Vroeg opstaan en me dan overslapen…  

Mensen die te vaak op hun gsm zitten… 

 
 

 
 
  
 
  
 
 
  
 

 
 
 
 
Welkom Jura!                                              

https://chiro.be/sites/default/files/ribbel.bmp


“Awel, merci!” 
 
Een Chiro brengt elk jaar mensen samen. Het is elke zondag 

opnieuw je te pletter smijten in fantastische activiteiten. Die 

activiteiten worden door de leiding gemaakt.  

 

Als leiding draag je week na week bij aan het plezier en geluk 

van anderen… en van jezelf.  

Je groeit een heel jaar met je groep, je leden worden stiekem 

ook een beetje je vrienden en met je medeleiding deel je 

gelukkige, maar soms ook moeilijke momenten.  

Chiro is dus ook een plek waar je de kans krijgt te groeien. Niet 

alleen in groep, maar ook als persoon. 

 

Daarom willen we graag Jolien, Lien en Lisa bedanken voor hun 

jarenlange inzet, zowel als lid en als leiding in onze Chiro!  

 

Bedankt voor alle verhalen, mopjes, activiteiten…  

En nog zoveel meer!  

 

Jullie worden gemist maar we zullen jullie nooit vergeten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



What happened in Chiroland?  

 

RIBBELS 
 

Er waren eens in een Tollembeeks bos, hier niet zover vandaan, 

drie prinsessen: Lotte, Jana en Bertucan. Deze prinsessen 

regeerden met stijl over hun Ribbelland. Het waren stuk voor 

stuk elegante dames met een gouden hart. 

 

Maar hun land werd echter bedreigd door de oude, schubbige 

draak, genaamd Senne. Dit mythisch monster bedreigde 

Ribbelland al jaren en spuugde vuur over heel de Tollembeekse 

weides.  

 

Op een dag besloten de prinsessen dat het er eens mee moest 

stoppen! Ze riepen de hulp in van hun goede vriendin Jura. 

Jura was een sterke ridder en wist perfect hoe ze de draak 

moest verslaan. 

 

Ze nam gauw wat ajuinen en speculoos en wierp deze naar de 

draak. Snel verorberde de draak deze met smaak!  

 

Al gauw bemerkte de draak Senne dat hij op een heel rare 

manier begon vuur te spuwen. Daar waar het vuur normaal 

gezien zijn mond verliet, deed het vuur dat 

nu via een andere route, iets meer Zuidelijk 

gelegen.  

 

De draak verliet met veel schaamte en 

buikkrampen de Tollembeekse weides en 

ridder Jura sloot zich aan bij het gezelschap!  

 

En dit, kinderen, is hoe Jura  

leiding werd van de Ribbels.  



SPEELCLUB 
 

Aan allen die in de Speelclub zitten, PROFICIAT!  

Aan allen die niet in de Speelclub zitten, ook proficiat, want… 

Jullie zitten in de Chiro!  

 

Wij zijn echt blij met zo’n bende die zo actief meespeelt als 

jullie! Elke zondag staan jullie weer klaar voor een nieuw 

avontuur. Jullie hebben al van jullie leiding gewonnen, 

mysteries opgelost en ons klaargemaakt om de komende winter 

te trotseren!  

 

Wij hopen dat er nog veel meer leuke, toffe en geweldige 

momenten komen, maar daar twijfelen we niet aan! 

 

Dante, Céline, Hélène, Amber en Evi 

 

  



RAKWI 1 
 

JOEPIE! Jullie hebben de eerste maand met ons drietjes als 

leiding met glans overleefd! 😉 Voor ons was het alleszins al 

dik in orde!  

 

De voorbije maand hebben we al heel wat gedaan… We zijn 

opgegroeid tijdens levensweg, waren al eens een zelfgekozen 

volkje en losten een echte moord op.  

We moeten toegeven dat wij een heel klein beetje blij zijn 

wanneer jullie mondjes voor een microseconde stilstaan, maar 

dat getater nemen we er met plezier bij!  

 

Voor ons is het Chirojaar goed begonnen en we hopen dat het 

voor jullie ook zo is!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dikke bezen  

Juno, Tillo & Sanne  



RAKWI 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dag Rakwi’s! 

 

Onder het moto ‘Valsspelen is ook spelen’,  

hebben we ons dit Chirojaar al enorm geamuseerd.  

Jullie enthousiasme was werkelijk niet te stoppen. Vooral 

tijdens het spel ‘Wuivertje’ verbaast het ons telkens weer wat 

voor een hechte groep jullie nu al zijn.  

 

We kijken er dan ook naar uit om nog vele zondagnamiddagen 

aan zo’n toffe groep leiding te geven! 

 

Hieronder alvast enkele leuke foto’s van de voorbije Chiro’s! 

 

Groetjes, jullie leiding! 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.115019189187253&type=3


TITO 

 
Dag, lieve Tito’s! 

 

Eerst en vooral willen we jullie bedanken om altijd zo talrijk 

aanwezig te zijn met bakken vol enthousiasme.  

Hopelijk vonden jullie de voorbije 2 maanden even leuk als 

ons?!  

 

Wij kijken alvast uit naar het vervolg van dit tiTOPJAAR! 

 

Dikke kusjes  
van jullie kapoenen, 
 
Alta, Greg, Emma en Flore 

 
 

 

  



KETI 

 
Liefste keti’s 

 

Ja, dit is een liefdesbrief. 

 

Het is nog pril en onze wekelijkse dates zijn kort, maar wij 

weten het al. 

 

We hebben ook maar 1 cola nodig om het luidop te durven 

zeggen: voor ons is het serieus! 

Deze band gaat nooit stuk, al heeft één van ons een ongeluk. 

(Jullie kennen X!NK toch nog hee? Fien: “Niet te geloven dat ik 

nu de persoon ben om te zeggen dat dat misschien meer van 

onze tijd is.”) 

 

Het is speels, er worden verhalen verteld, antwoorden volgen 

op vragen volgen op antwoorden volgen op vragen, grenzen 

worden afgetast, de band groeit… 

Ze zeggen dat we 2 jaar hebben voor de sleur komt… en 

schatten, jullie mogen elke dag voor ons koken! 

Blij dat jullie in onze band spelen! Luchtinstrumenten hebben 

nog nooit zo goed geklonken! 

 

Hopelijk is het wederzijds! 

 

Tot gauw!  

Ciao! 

 

De ketileiding (Wij zijn met 3, niet vergeten!) 

 

 

PS 1: Hopelijk houden jullie van meligheid! 

PS 2: Knuffel! 

PS 3: <3 <3 <3 x3 x3 XOXO x3 x3 <3 <3 ❤ 



ASPI  



Kalender 
 

NOVEMBER 

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 

 

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.) 

  

http://www.voor5december.nl/pictures/kleurplaten/sinterklaas_kleurplaat__sint_paard_3.jpg
https://www.kleurplatenpagina.nl/img/kleurplaten/winter/winter-0013.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


I ♥ spaghetti 

Eindelijk! Hier hebben we al een heel  

jaar op gewacht…  

De jaarlijkse I ♥ SPAGHETTI staat weer voor de deur.  

Jullie zijn allemaal welkom op vrijdag 24 november van 

17.00 uur tot 22.00 uur en zaterdag 25 november van 11.00 

uur tot 15.00 uur en van 17.00 uur tot 22.00 uur.  

Dit ‘eten-tot-je-erbij-neervalt’ vindt plaats in zaal ‘Willem Tell’ 

in Tollembeek!   

Zo’n (vegetarische) spaghetti kan weleens goed smaken, maar 

er is meer… Je kan ook kiezen voor onze lekkere croques! 

Wij beginnen alvast te watertanden aan de gedachte van al dat 

eten! Hieronder vind je nog een klein overzicht:  

 
Op het menu…  

 Spaghetti bolognaise   € 10 

 Vegetarische spaghetti   € 10 

 Kinderspaghetti    € 8 

 Croque monsieur    € 7 

 Croque Hawaï    € 7 

 Croque bolognaise    € 8 

 Kindercroque     € 4 
 

Al onze leden krijgen hiervoor 20 kaarten (t.w.v. €50) mee naar 
huis. Deze worden cash afgerekend. De centjes en/of overige 
kaarten mogen jullie aan de leiding van uw kind afgeven!  

  
We rekenen op een horde hongerige  

mensen! Hopelijk zijn jullie erbij!   
 
 
Tot dan!  

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/85/df/21/85df21ffc397468f9f1cc8732e973680.jpg


Schaatsen 
Op 28 januari is het weer zover, Chiro Albatros trekt zijn 

ijsschaatsen aan! We gaan schaatsen in Liedekerke. 

 

Om hoe laat en waar vertrekken we?  

Om 13.30 uur verzamelen we aan de Chirolokalen in 

Tollembeek. Vandaar is het de bedoeling dat we met zo weinig 

mogelijk auto’s naar Liedekerke vertrekken, zodat we daar om 

14.00 uur zijn. Carpoolen kan dus zeer handig zijn! 

 

 

Wat moet je meebrengen?  

✓ Handschoenen 

✓ Een extra paar sokken 

✓ Warme kleren 

✓ (Indien nodig) extra kleren  

 

 

Moeten er centjes meegenomen worden?  

Deze activiteit is inbegrepen in het inschrijvingsgeld, je hoeft 

dus niets te betalen!  

  

Wanneer zijn we terug? Om 16.30 uur vertrekken we aan de 

schaatspiste in Liedekerke, om dan terug in Tollembeek te zijn 

rond 17.00 uur. Ook hier raden we carpoolen aan!  

  

  

  

 

 

 

  

OPROEP: Carpoolen, carpoolen, carpoolen!  

Voor het vervoer vragen wij zoveel mogelijk ouders om, samen met ons, 

de leden naar de schaatspiste in Liedekerke te brengen. Alvast bedankt! 

  

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/2c/c5/0c/2cc50cc8b96a658ffae27015da8eb146.jpg
https://www.kaartopmaat.nl/uploads/card_thumbs/6/6753/front-383x383.png
http://users.telenet.be/ChiroCalimero3/www.chiro-calimero.be/Editor/assets/downloads/chiroLogo2.png
http://users.telenet.be/ChiroCalimero3/www.chiro-calimero.be/Editor/assets/downloads/chiroLogo2.png
http://users.telenet.be/ChiroCalimero3/www.chiro-calimero.be/Editor/assets/downloads/chiroLogo2.png


 


