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Chirojaar 2017-2018  



What happened in Chiroland? 

 

Ontbijten 

 
Samen hebben we 1750 ontbijten verkocht. Wij danken jullie hartelijk voor 

de massale steun! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lentebivak 

 
Ook dit jaar hebben we er weer twee geslaagde lentebivakken op zitten! De 
spelletjes waren top, het eten was superlekker (met dank aan onze twee 

fantastische kookploegen!). De leiding vond het alvast superleuk en kijkt nu nog 
meer uit naar het grote bivak, hopelijk jullie ook! 

 

Paasspecial 

 
De paasspecial was er ook weer één van jewelste! Wij hopen dat iedereen ervan 
genoten heeft! Het zag er zowel voor de kleintjes als voor de grote superleuk uit! 
 

“Allez danser!”  

         @ Boccaspi en kinderfuif! 

 
Aan alle kinderen die naar onze kinderfuif gekomen zijn, PROFICIAT! Aan allen die 
niet naar de kinderfuif gekomen zijn, OOK PROFICIAT, we hebben er namelijk met 

z’n allen een spetterend feestje van gemaakt en onze beentjes eens goed 
losgeschud! Van een geslaagd feestje gesproken! Nadien was er nóg een geslaagd 

feestje, namelijk Boccaspi! Ook dit jaar was het weer een TOP editie en onze aspi’s 
hebben dat weer schitterend gedaan! 



Ondertussen in de Chiro… 

 

Ribbel 

Dag Ribbels 

 

Het Lentebivak is nog maar net voorbij of we kijken al vol vooruit naar de 

laatste zondagen van het jaar en het Zomerkamp.  

Er staan nog veel supertoffe activiteiten gepland: waterspelletjes, de 

speeltuin van de Gavers, aspileiding en nog zoveel meer!  

 

Jullie leiding heeft er nog ongelooflijk veel zin in en we hopen op hetzelfde bij 

jullie!  

 

Misschien twijfelen je nu nog of je mee gaat op Zomerbivak. Dat is niet erg, 

je hebt nog veel tijd om erover na te denken. In tussentijd zullen we ons elke 

zondag 100% vermaken!  

 

Groetjes 

Jura, Lotte, Jana, Bertucan en Senne 

 

 

 

 

 

 

 

 



Speelclub 

 

Dag speelclubbers!  

 

Eerst en vooral willen wij zeggen dat we het heel fijn vinden dat jullie met zo 

veel op paaskamp waren! Jullie waren de max! Er zijn niet veel zondagen meer 

over voor het einde van het schooljaar , maar dat wilt ook zeggen dat bivak er 

aan komt! Joepiejee denken jullie waarschijnlijk, en wij denken dat ook hoor! We 

hopen dat jullie weer zo talrijk aanwezig zullen zijn, want het gaat 

superformidabeltof worden!  

Geniet hier nog een beetje na van paaskamp met deze leuke foto's. 

Tot snel! Evi, Hélène, Dante, Amber en Celine.  

PS. Celine komt bijna terug naar België om haar voetbalcarrière hier terug voort 

te zetten! JOEPIE! 

    

  



Rakwi 1  

 

Lieve rare kwieters 

We hebben er erg van genoten om met jullie op lentebivak te gaan!  

De spelletjes, het eten… ‘T was in orde! (Hieronder: een aantal sfeerfoto’s, de meest 

flatterende natuurlijk!) 

 

Zin om nog meer van die onvergetelijke dagen te beleven? Haha, maar 1 

oplossing: meegaan met die supertoffe leiding op bivak! Voor wie niet mee kon 

gaan, geen nood… Je krijgt een tweede kans: bivak!  

 

Natuurlijk (en gelukkig) zijn er ook nog een aantal zondagen waar we ons 

kunnen amuseren. Vorige zondag is dat al zeker gelukt, met onze spelletjes bij 

dat warme weer!  

 

Om het toch nog eens te herhalen (want we kunnen er niet genoeg reclame voor 

maken): bivak, bivak, bivak!  

Wij zien het zeker zitten!  

 

Groetjes 

Sanne, Tillo en Juno 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

P.S.: Om af te sluiten: “Bedankt om onze leden te zijn!” 

(Lees: “Bedankt voor deze mooie dag(en)!” 😉) 



Rakwi 2 

Hey gekke, lieve, stoere Rakwi’s van ons! 
 

 
De laatste sprint naar het bivak is begonnen en zit boordevol spetterende 

activiteiten! Wij hebben de voorbije zondagen en op lentebivak de mogelijkheid 
gehad om enkele onder jullie al goed te leren kennen! We hopen dan ook dat 
jullie allemaal meegaan op Bivak!  

 
Tot Chiro! 

 
Jullie Leiding 
 

Jolien & Wannes  
 

 

 

 

 



Tito  

HEY TITO’S ? 
 

HEY WHAT ? 
 

HEY TITO’S ? 
 
Hopelijk zijn jullie allemaal bekomen van ons fantastisch kamp ( lees = 

voetbalstage)??  
 

Wij alvast wel! 
We hebben weer heel wat meegemaakt. Maar niet getreurd: Voor wie niet 
aanwezig was, het hoogtepunt van het chirojaar moet nog komen.. BIVAK! De 

leiding staat al te popelen om jullie de volle 10 dagen te entertainen! 
Om even terug te blikken naar het kamp hebben we enkele leuke kiekjes 

verzameld, geniet nog even na. 
 

Xxx  
 
Alta & Greg, Emma & Flore 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Keti 

 
Hola Keti’s! 

 
De laatste weken zijn echt helemaal te gek geweest met jullie! Eerst en vooral 

een dikke merci aan iedereen van jullie voor jullie inzet en enthousiasme de 
laatste weken. Door jullie stralende glimlach fladderen wij als opgewekte 
vlindertjes naar de Chiro op zondag.   

 
De laatste tijd zijn die Chiro’s niet zo talrijk geweest natuurlijk doordat we op 

paaskamp “de Limburg” zijn gaan terroriseren. Natuurlijk niet letterlijk, we 
maken dan ook niet overal een speeltuin van hé...  Op kamp leerden we vele 
dingen bij en hebben we jullie veel beter leren kennen. We zullen nooit de eerste 

keer vergeten dat we Ruben D.C. zijn hobby live te zien kregen. Bij deze Ruben: 
je bent een fantastisch duiker, hopelijk denkt de struik daar ook zo over.  

 
Kamp was natuurlijk geweldig, maar dat jullie zelfs een Boccaspi aan jullie lieten 

voorbijgaan om allemaal tezamen op Ketiweekend te gaan, dat konden wij 
amper geloven. Met 15 waren we! En of dat we van ons hebben laten horen! 
Chiro Bever spreekt nog altijd over Tessa’s meesterlijkheid tijdens het 

gezamenlijke spel. En dan zwijg ik nog over de reeks communiefoto’s of de 
fantastische dansmoves van Aron! Ook alle ouders die wilden rijden en dat ook 

hebben gedaan nog eens een welgemeende dank u wel, zonder jullie zou het een 
hele lange en vermoeiende wandeling naar Ronse geweest zijn.  
 

Zo veel goeie momenten en dan vergeet ik er nog zoveel op te noemen… Ach ja, 
niks aan te doen. We hopen dat jullie ons nog niet beu zijn, want de komende 

weken en maanden staat er ons nog een hele hoop plezier te wachten. Laten we 
er ons samen nog een “koppel” goeie maanden van maken!  
 

Tot snel! 
 

God zegene en bewaar u  
xxx Strobbe en Fien xxx 
 

 

 

 

 



Aspi 

H E Y  
 

Jullie werden recent los in een project gedropt; gestimuleerd om het engagement 
van een fuif aan te gaan en hierbij de verantwoordelijkheid op te nemen. Een 

beetje leiding spelen zeg maar. Daarin zijn jullie met vlag en wimpel geslaagd! Bij 
deze willen wij jullie alvast bedanken voor jullie inzet!  weet maar al te goed dat 

we fier op jullie zijn, twas goe! 
 
De volgende queeste komt al in zicht…de  e x a m e n s  tem. tem. teeeeem… dat 

wordt nog eventjes op de tanden bijten.  
Maar niet getreurd we vliegen er met glans door om dan in juli te stranden in the 

middle of nowhere. Tussen beek en hei genieten van het simpelere leven om dan 
de vruchten te plukken van jullie inzet op een vree wijze 3daagse. We kijken er 
alvast naar uit, hopelijk jij ook! Wees gerust, gelukkig zijn er nog zondagen om te 

ravotten en lekker loco in the coconut te gaan. De afbeelding links hieronder kan 
je nog aanvullen met wat je graag nog wilt volbrengen dit chirojaar. 

#sharingiscaring Nog eens merci voor jullie bijdragen voor Boccaspi, het is dankzij 
jullie dat het top was!  
 

DIKKE SMAKKERS VAN JULLIE MAKKERS  

 

 

 

 

 



Tekstje van de VeeBees 

 

Als VB kijken we trots terug naar het voorbije Lentebivak…  

Een fantastische inzet van de leiding die toch wel weer 5 prachtige kampdagen 
konden in elkaar toveren en dit zowel voor de allerkleinsten onder ons tot en met 
die grote sloebers van Aspi’s.   

 
 

B  R  A  V  O … BRAVO 
 

 
2 even fantastische keukenploegen die zich de volle  5 vakantiedagen wist vrij te 
maken om vrijwillig -het allerlekkerste kampeten- te maken voor jullie kindjes …  

 
 

B  R  A  V  O … BRAVO 
 
 

Wij zijn intussen begonnen aan de kampvoorbereidingen voor zomerbivak, want 
ook dit willen we voor geen geld van de wereld missen, want… 

 
 
Samen even weg …  

 
Samen gekke dingen doen …  

 
Samen spelen …  
 

Samen vreugde en verdriet delen …  
 

Samen chiro-geschiedenis schrijven …  
 
Samen kunnen we zoveel meer…  

 
Samen maken we CHIRO… 

 
 
 

 
Bart & Sandra 

 

 
 

  



Data, data, data!  

 

MEI 

ZO 06/05: Chiro vanaf 14u  

ZO 13/05: Chiro vanaf 14u  

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

ZO 27/05: GEEN CHIRO     – De leiding moet studeren! 

 

 

JUNI 

ZO 03/06: GEEN CHIRO  De leiding moet studeren! 

ZO 10/06: GEEN CHIRO  De leiding moet studeren! 

ZO 17/06: GEEN CHIRO  De leiding moet studeren! 

ZO 24/06: ZWEMMEN/ SPEELTUIN        Haha!        

                                Nog niet van ons af… We zijn terug!  

 

 

 

 

JULI 

ZO 01/07: GEEN CHIRO 

 

EN NATUURLIJK BIVAK!!! 
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Wat staat ons nog te wachten?  
 

“Let’s go swimming in the pool,  

let’s go playing in ‘de speeltuin’…” 

 
Wie, wat, wanneer? Op zondag 25 juni gaan de rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s 
opnieuw zwemmen. De kleinsten (ribbels en speelclub) gaan ondertussen op 

ontdekking in de speeltuin!  
 

Wat meebrengen?  
 
RAKWI, TITO, KETI en ASPI:  

o Zwemgerief (zwembroek/badpak/bikini, handdoek, kam…)  

RIBBEL, SPEELCLUB 

o Vergeet zeker niet je uniform te dragen. Op die manier kunnen we jullie 

gemakkelijk herkennen en verliezen we niemand uit het oog.  
 

Waar en hoe laat?  
We verwachten iedereen om 14u00 aan de barelen op de hoofdparking van De 
Gavers. Om 17u00 keert iedereen terug naar huis. We spreken opnieuw af aan 

de plek waar de kinderen afgezet werden.  
 

OPROEP: Het zou erg fijn zijn als er zo veel mogelijk gecarpoold wordt naar 
De Gavers… Het is niet alleen gemakkelijk, maar ook goed voor het milieu! Rijd 
dus samen naar Gavers met een aantal vriendjes: sfeer en gezelligheid in jouw 

taxi verzekerd! Alvast bedankt!  
 

Wat kost dat? Aangezien deze uitstap bij het inschrijvingsgeld inbegrepen zit, 

hoef je geen extra geld mee te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zomerbivak 

Hieronder vinden jullie de data voor ons zomerbivak. 

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

 

Binnenkort zal er een speciale editie verschijnen van ‘DEN 

ALBATROS’, waarin je allerlei info over dit kamp terug kan vinden.  

Nog even wachten…  

We kunnen jullie wel al vertellen dat het een geslaagd kamp zal worden. 

Lentebivak was nog maar een voorproefje… Dat belooft dus!   

 

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. 

 

Infomoment! 
 
Op zondag 20 mei geeft de groepsleiding graag een woordje uitleg over 

het bivak. Iedereen is welkom in de grote zaal na de chiro. Daarna kunnen 
er ook vragen gesteld worden aan de leiding.  

  

12 juli 2018 

14 juli 2018 

18 juli 2018 

21 juli 2018 

 

28 juli 2018 

29 juli 2018 

Vrachtwagen laden. 

Start voorpost voor de leiding en 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


ALBATROS GOES GREEN! 
 
 

Chiro Albatros denkt aan het welzijn van de natuur!!!  
 

Daarom gaan wij vanaf volgend jaar GEEN gedrukte ‘Den Albatros’ 
boekjes meer uitdelen.  

 
Niet getreurd, je zal nog steeds de dolle avonturen uit chiroland kunnen 

lezen, maar dit dan online! Vanaf het volgende chirojaar komen onze 

boekjes zowel op onze site als op de facebookpagina van de chiro. Zo kan 
je nog steeds lachen, gieren, brullen terwijl je je steentje bijdraagt aan de 

natuur! En op die manier wordt iedereen een echte chiro-held(in)! 

 
 
 

 
 
 

 



Sennes Super Smoppentrommel! 
 
 
Weet jij het raadsel op de volgende raadsels? Los ze op! 
Misschien win jij wel de grote preis! 
 
 
 

1. Hij die het maakt, wil het niet hebben. Hij die het 

koopt, zal het niet gebruiken. Hij die het gebruikt, 

heeft er geen weet van. Over wat hebben we het 

hier? 

2. Het heeft 2 hoofden, zes benen en één staart. 

Wat is dat? 

3. Als je dit in een vol vat bier doet, is het leeg 

 
 
 
Mopjes, kolderieke schertsen en dolle fratsen!  
 
 
Het is geel en krom?  Een banaan 
 
wat doet een begrafenis ondernemer als hij uit gaat? dan gaat hij uitzonderlijk 
 
Loopt een 0 over straat, komt ie een 8 tegen: "Zeg, zit je riem niet een beetje te strak?" 
 
Wat is het verschil tussen een lantaarnpaal en een Catalonië?  
  Een lantaarnpaal is straatverlichting en Catalonië is een regio in Spanje 
 
Een Club Brugge-fan komt met 250 euro aan de kassa. 
Vraagt die vent achter de balie wat moet je hebben: een seizoenskaart of een onze keeper?
  
 
Komt een man aan de balie van de gemeente 
Vraagt de ambtenaar: “Voor wat is het?” 
Zegt de man: “… ik heb geen idee…”  
Vraagt de ambtenaar: “Waarom ben je hier dan?” 
Zegt de man: “… ik heb geen idee…” 
Zegt de ambtenaar: “Maar waarom ben jij dan hier?” 
Zegt de man: “ik heb geen… id!” 

 
 
 



 

 


