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Met dank aan onze sponsors 
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Lieve Chirowietjes en ouders  
 
Alweer een nieuw Chirojaar voor de deur. En wat voor een 
jaar! We kunnen ook dit jaar gebruik maken van onze 
prachtige chalet! Een plek waar we met de Chiro de ruimte 
krijgen om te spelen, te lachen en vrienden te maken. Dit 
doen we met alle afdelingen: Speelclub, Rakwi, Tito en Keti. 
 
Om te zien wat we allemaal zullen beleven dit jaar blader je 
gewoon verder in de Chaletter, neem een kijkje op onze 
website www.chirozuienkerke.be of like ons op Facebook en 
volg ons op Instagram.  
 
Speelse Chirogroetjes 
  
De leiding en VB 
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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 
Zoals vorig jaar 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.   17 

 

Met dank aan onze sponsors 

Uw logo hier? 

Contacteer de leiding! 
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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 Lune!   
 
 
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 
Lune 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 Karlien onze groepsleidster. 
Met vragen over de eigen afdeling kun je natuurlijk ook bij de afdelingsleiding 

terecht.  
 

 

 0472 99 28 10 

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. 
 

0496 27 63 32 

Chiro.zuienkerke@gmail.com 
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LEIDINGSVERDELING 

Speelclubleiding  

Jasmine  

Luka  

Geena  

Rakwileiding  

Bart  

Kiki  

Caitlin  

Titoleiding  

Fée  

Lune  

Ketileiding  

Karlien  

Groepsleiding  

Karlien  

VB (Veebee)  

Mika  
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JAARTHEMA: #CAVA? 
 

Een jaarthema 'Ça va?!' - waarom eigenlijk? 

 

 

'Ça va?!' gaat over de avonturen van Eenhoorn, maar stie-

kem over de avonturen van elk van ons! Eenhoorn is op 

het eerste gezicht een gewone eenhoorn. Eigenlijk is dat 

ook echt zo, maar als Eenhoorn in de spiegel keek, zou je 

weleens jezelf kunnen zien. Of iemand anders van je 

groep! 

 

 

 

 

'Ça va?' is een vraag die heel makkelijk gesteld wordt. 

Denk maar aan het moment dat je aankomt in de Chiro. 

Het is bijna een begroeting geworden. Maar daardoor is de 

betekenis van de vraag wat ondergesneeuwd. Want eer-

lijk, hoe vaak krijg je een écht antwoord? Bijna nooit! En 

dat is jammer. 
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SPAGHETTIAVOND / 3 NOVEMBER 
 
Op zaterdag 4 november is er geen Chiro maar wel onze 

jaarlijkse spaghettiavond. De opbrengst van deze avond gaat 

volledig naar onze Chirowerking.  

Voor spaghetti à volonté en een dessert betaal je voor een kind 

€8 en voor een volwassene €10. Kaarten zullen op voorhand te 

verkrijgen zijn bij de leiding, slagerij Chris of via 

chiro.zuienkerke@gmail.com 

Deze avond zal je ook de bivakfilm te zien krijgen van het bivak 

afgelopen zomer. Wees er dus zeker bij en geniet nog eens na 

van een spetterend bivak! 

 

Zaterdag 3 november 
2018 

Sportzaal van de 
Gemeenteschool 

Zuienkerke 
Nieuwe Steenweg 37, 

Zuienkerke 
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Dag v/d Jeugdbeweging - 19 oktober 
 
Op de Dag van de Jeugdbeweging toont iedereen hoe trots hij of zij is om in 
een jeugdbeweging te zitten. Of je nu in de Scouts, KSA of Chiro zit, iedereen 
doet mee door in zijn uniform naar school te gaan.  
Dit jaar gaat de Dag van de Jeugdbeweging door op vrijdag 19 oktober 2017. 
Trek die dag dus je stoute schoenen én je Chirokledij aan om naar school te 
gaan.  

FOTOWEDSTRIJD 
Ga in Chirokledij naar school, neem er een foto van en stuur hem op naar 

chiro.zuienkerke@gmail.com of post hem op onze Facebookpagina.  
  Wie weet win jij dan wel een leuk Chirocadeautje!  
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KALENDER 
22/09/2018 Stardag 

29/09/2018 Chiro 

06/10/2018 Geen Chiro 

13/10/2018 chiro 

20/10/2018 chiro 

27/10/2018 Geen chiro 

03/11/2018 spaghettiavond 

10/11/2018 Chiro: we gaan naar het bos! (info volgt) 

17/11/2018 Chiro 

24/11/2018 Geen chiro: leiding is op weekend! 

1/12/2017 chiro 
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KALENDER 
08/12/2018 Chiro 

15/12/2018 Geen Chiro 

22/12/2018 Chiro 

06/01/2019 Nieuwjaarsreceptie 

12/01/2019 Chiro 

19/01/2019 Chiro: We gaan schaatsen! 

26/01/2019 chiro 


