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Met dank aan onze sponsors 
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Lieve Chirowietjes en ouders  

 

Het eerste semester van ons 8ste werkjaar is voorbij 

gevlogen! Ons nieuw lokaal  ‘De Chalet’ werd officieel 

geopend en we voelden ons opnieuw echt thuis in het 

Lindenhof. In november hebben we overheerlijke spaghetti 

gesmuld, hebben we het bos onveilig gemaakt en met de 

nieuwjaarsreceptie hebben we een massa aan wafeltjes en 

poffertjes verkocht.  

In deze nieuwe Chaletter vind je meer info rond het 2de 

semester. We doen tal van knotsgekke activiteiten. Zo 

gaan we opnieuw schaatsen en zwemmen, nemen we deel 

aan activiteiten van Gewest BROK en staat alle info 

omtrent ons Klein en Groot Bivak hier in. We zullen er weer 

een fantastisch semester van maken! 

 

De leiding en VB 

 

  Karlien          Caitlin    Clercie 

 

      Ambre           Fée            Mika 

 

  Geena       Axel      Sarah 
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 EEN CHIRONAMIDDAG 
 

Praktisch 
De Chiro gaat door in het dorp van Zuienkerke. We verzamelen 
steeds aan ‘De Chalet’, tenzij dit anders gecommuniceerd wordt.  
 
De Chiro start om 14u00. Vanaf 13u45 is iedereen reeds welkom. 
Om 14u00 doen we de vlaggengroet en start de activiteit per 
afdeling. We vragen om  STIPT aanwezig te zijn.  
 
De Chiro eindigt om 17u00. De Chiro is officieel gedaan als we 
terug in vlaggengroet staan en de leiding gedaan heeft met 
praktische info te geven. Pas dan kan je naar huis. Indien je alleen 
naar huis mag, moeten je ouders dit aangeven bij het inschrijven of 
de dag zelf.  
 
Kiss & Ride 
Vanaf dit semester werken we met een Kiss & Ride. Dit doen we 
voor een vlotte verkeersstroom te creëren in het Lindenhof. Dit wil 
concreet zeggen dat de leiding zal klaarstaan om jullie Chirowietje 
te ontvangen op het voetpad om daarna je Chirowietje veilig te 
laten begeleiden naar het plein. We vragen om de Kiss & Ride-zone 
te respecteren en niet dubbel te parkeren. Wil je graag 
meewandelen naar ‘De Chalet’ of heb je een vraag voor de leiding 
dan vragen we je om correct te parkeren in ‘Het Lindenhof’. 
 
Koek & drank 
Tijdens de activiteit voorzien we een  pauze waarin de chirowietjes 
een drankje en koekje kunnen nuttigen. Je kan zelf koek en drank 
meebrengen of je kan een koekje en drankje kopen. We vragen € 
1 voor een koekje en een drankje. Gelieve gepast geld mee te 
brengen.   
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Met dank aan onze sponsors 

Uw logo hier? 

Contacteer de leiding! 
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Met dank aan onze sponsors 
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CHIROKLEDIJ 
 

Tijdens de activiteiten verwachten we iedereen in een rood T-shirt. 

Chirokledij mag zeker, maar is niet verplicht.   

Voor Chirokledij kan je terecht in De Banier (Katelijnestraat 67 te 

Brugge). We hebben ook echte Chiro Zuienkerke t-shirts, die kan je 

verkrijgen bij Fée!   

 

 

Tweedehandskledij 

We weten dat Chirokledij niet zo goedkoop is en daarom hebben 

we een winkeltje met tweedehandskledij. Indien je T-shirt, trui, 

broek, rokje… te klein is geworden, kan je die aan ons 

doorverkopen. En indien je op zoek bent naar kledij kan je dit aan 

ons melden. Hierbij helpt leidster Fée je ook graag verder! 

 

 

T-shirt Nationaal €20 of €22 

Sweater Nationaal €42 of €46 

Trui Nationaal €30 of €33 

Short/rok € 32 of €36 

Chiro Zuienkerke T-shirt € 8 of €10 
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GROEPSLEIDING en VB 
 
 
 

De groepsleid(st)er neemt de algemene coördinatie van de Chiro 
op zich en neemt de leidingsploeg mee op sleeptouw. Je kunt er ook 
terecht met algemene vragen rond de Chiro. Dit werkjaar is Axel 
opnieuw onze groepsleider. Met vragen over de eigen afdeling kun 
je natuurlijk ook bij de afdelingsleiding terecht.  
 

 
 
 
 
 

  
Chiro.zuienkerke@gmail.com 

 

 

 

 

 

Een VeeBee (voluit volwassen begeleider) is iemand die de 

leidingsploeg ondersteunt op inhoudelijk en praktisch vlak. De 

VeeBee stimuleert de leidingsploeg om na te denken over het 

Chirogebeuren en is ook een aanspreekpunt voor de ouders. Dit 

werkjaar kunnen we hiervoor opnieuw rekenen op Mika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chiro.zuienkerke@gmail.com 
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Met dank aan onze sponsors 
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LEIDINGSVERDELING 

Speelclubleiding  

Ambre  

Karlien  

Caitlin  

Rakwileiding  

Fée  

Axel  

Titoleiding  

Geena  

Clercie  

Ketileiding  

Sarah  

Groepsleiding  

Axel  

VB (Veebee)  

Mika  
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SCHAATSEN 27/01/2018 
 

Op 27 januari is het opnieuw tijd voor een winterse activiteit. 
We gaan namelijk met alle Chirowietjes schaatsen in het 
Boudewijnpark. 
Alfons de Baeckestraat 12, 8200 Brugge 
We verzamelen daar om 13u45 en eindigen daar om 17u00. 
 
 
Meebrengen 
 € 4 
 ID-kaart 
 Handschoenen 
 Vieruurtje 
 
 
Inschrijven 
Inschrijven is verplicht en kan via de website. Je moet ten 
laatste op 20 januari ingeschreven zijn.  
Betalen doe je de dag zelf. 
 
Heb je problemen met vervoer? Contacteer dan de leiding! 

 

 

 

 

 

13 

 

GROOT BIVAK 23 - 31 JULI 2018 
Op het einde van een Chirowerkjaar staat de grootste afsluiter 

op het programma, het Groot Bivak. Op Groot Bivak gaan we 

allemaal samen 9 dagen ravotten in Arendonk. Dit ligt in de 

verre Kempen tegen de Nederlandse grens. We zullen 9 dagen 

samen leven, op avontuur gaan, aan het kampvuur zitten en 

liedjes zingen, super lekker eten, een tijd dus om nooit meer te 

vergeten! 

Wanneer? 

Van maandag 23 juli tot dinsdag 31 juli 

Waar? 

Domein Den Broekkant - Den Eik in Arendonk 

Inschrijven? 

Omdat kamphuizen en bivakplaatsen elk jaar hun huurprijzen 

opslaan en ook alles van voeding, materiaal, energie en 

vervoer steeds duurder wordt, kunnen we niet anders dan de 

kostprijs van het bivak te verhogen naar € 130 per Chirowietje. 

 

Inschrijven doe je door €130 per Chirowietje over te schrijven 

naar BE31 7512 0497 2255 met vermelding ’Inschrijving Groot 

Bivak + naam Chirowietje + afdeling’. 

Ook dit jaar kan er opnieuw betaald worden in schijven. U 

ontvangt per mail een brief met alle info. Heeft u moeite om dit 

(volledige) bedrag te betalen, contacteer dan zeker de leiding. 

 

Later toekomen of  vroeger vertrekken is niet mogelijk! 
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KLEIN BIVAK 02 - 04 MAART 2018 
Tijdens het 2de semester gaan we met alle afdelingen op ‘Klein 

Bivak’. Klein Bivak is een weekend van vrijdagavond tot 

zondagmiddag boordevol spelletjes en toneeltjes. Waar we 

allemaal samen slapen, eten, spelen en vooral ons heel hard 

amuseren en plezier maken. Natuurlijk is Klein Bivak ook een 

voorbereiding op het ‘Groot Bivak’ in de zomervakantie. Dit 

jaar gaat ons ‘Klein Bivak’ door in de lokalen van Chiro 

Sleidinge. 

 

Wanneer? 

Van vrijdag 02 maart tot zondag 04 maart 

Waar? 

Lokalen Chiro Sleidinge, Lovendonk 8, 9940 Sleidinge 

Inschrijven?  

Inschrijven doe je door €35 per Chirowietje over te schrijven 

naar BE31 7512 0497 2255 met vermelding ’Inschrijving Klein 

Bivak + naam Chirowietje + afdeling’. 

Inschrijven moet voor 20 februari gebeuren! 

 

Later toekomen of  vroeger vertrekken is niet mogelijk! 
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ZWEMMEN 10/03/2018 
 

Op 10 maart is het tijd voor een frisse duik in het Interbad te 
Brugge (Veltemweg 35). Plonsen in het peuterbad, slieren van 
de glijbaan of een gewaagde sprong van de duikplank? 
Samen met je Chirovriendjes en de leiding beleef je vast en 

zeker een dolle namiddag. 

We verzamelen daar om 13u45 en eindigen daar om 17u00. 

 

Meebrengen 

 Zwemgerief 

 €2 

 Vieruurtje 

 

Inschrijven 

Inschrijven is verplicht en kan via de website. Je moet ten 

laatste voor Klein Bivak ingeschreven zijn.  

Betalen doe je de dag zelf.  

Heb je problemen met vervoer? Contacteer dan de leiding!  
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KALENDER 

06/01/2018 Chiro + Nieuwjaarsreceptie 

13/01/2018 Chiro 

20/01/2018 Geen Chiro 

27/01/2018 Chiro 

02/02/2018 Chiro voor Keti’s (info volgt later) 

03/02/2018 Chiro (geen Chiro voor Tito’s & Keti’s) 

04/02/2018 Titodag (info volgt later) 

10/02/2018 Geen Chiro 

17/02/2018 Geen Chiro 

24/02/2018 Chiro 

02-04/03/2018 Klein Bivak 

11 

 

KALENDER 

10/03/2018 
Chiro: we gaan allemaal samen  

zwemmen! 

17/03/2018 Geen chiro 

24/03/2018 Chiro (geen Chiro voor Rakwi’s) 

25/03/2018 Rakwidag (info volgt later) 

31/03/2018 Chiro 

07/04/2018 Geen Chiro 

14/04/2018 Geen Chiro 

21/04/2018 Chiro (geen Chiro voor Keti’s) 

22/04/2018 KetiAspi-dag (info volgt later) 

28/04/2018 Chiro 

05/05/2018 Laatste Chiro 


