
CHIROKRANT
Voorwoord volwassen begeleiding 
Hallo chirovrienden, chiro-ouders, chiro-liefhebbers en chiroleden
Ondertussen zijn we toe aan de tweede editie van onze nieuwe 
chirokrant. Dankjewel voor de vele lovende reacties, dat deed deugd, 
maar alle eer en pluimen voor onze leidingsploegen die dit nieuwe 
concept bedachten. Goed gedaan banaan!
Een chirojaar loopt razendsnel , doorheen de jaren bouwden wij als 
 chirogroep heel wat activiteiten en externe engagementen op en dat 
zorgt altijd voor een aardig gevulde chirokalender. De planning van dat 
chirojaar kan je steeds weervinden op onze website: chirosintbartel.be . 
Naast die drukke agenda maakten wij ‘vroeger’ en ook nu altijd tijd vrij 
om onze betrokkenheid als chiroploeg en onze zorg voor anderen te 
tonen.
Met Chirojeugd vlaanderen maken wij deel uit van het netwerk ‘De 
Klimaatcoalitie’, een nationale vzw die meer dan 70 organisaties verenigt 
rond klimaatrechtvaardigheid. We willen vanuit Chiro Sint-Bartel dit 
platform ook mee ondersteunen. Iedereen heeft recht op een
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Rakkers in the picture
RrrRRRrrrrRRRakkers
Er is weer  teen en tander gebeurd de afgelopen weken, effe een 
korte samenvatting:
3koningen, moerasgevecht, vallen en weer doorgaan, bowlingen, 
racen, koekjes bakken,…
Teveel om nu allemaal op te noemen…
Ma wete wa eigenlijk het best vanal is?
Het beste moe nog komen!
Met zicht op het klein kamp en met de verre vooruitzicht op het 
groot kamp, kan dit jaar gewoon niet meer stuk.
Nog meer en nog zottere dingen staan jullie rakkers te wachten,
Dus rakkers hou jullie maar vast aan de tippen van uwe linkervoet, 
want vant jaar gaat het is weer chick chack vollebak gaan.
 
 

leefbare planeet, het waarborgen van een gezonde toekomst voor onze kinderen en jongeren maar ook voor de volgende generaties 
is nu uiterst belangrijk.  Dat is waar het bij ons ook om draait en waar we met onze jeugdbeweging naar willen streven: zorg dragen 
voor elkaar en elkaars toekomst.Dit thema draait al tientallen jaren mee… 27 jaar geleden was het jaarthema ook al ‘een vuiltje aan 
de lucht’. Vandaar dat we als chiro dit thema steeds bespreekbaar willen maken en onze zorg willen tonen. Zorgen voor elkaar doen 
we ook tijdens de chirokampen en het eerste kleine kamp komt er weldra aan. De brieven zijn verstuurd en de inschrijvingen draaien 
volop. Wie vragen heeft, neem gerust contact op met de leiding. Voor wie graag zijn planning maakt de komende jaren, ook in onze 
kampdata zit een systeem:
In de oneven jaren gaan de meisjes altijd eerst op kamp (zowel klein als groot kamp) en in de even jaren gaan de jongens altijd eerst. 
Het kleine kamp valt steeds in de eerste week van de paasvakantie, de grote kampen gaan door van: 22/07– 01/08 en van 01/08 - 
11/08. De grote kampen liggen ondertussen vast tot 2023.
Op kamp dragen wij regelmatig ons uniform, dit voor de aanvang van de dag, daarna wordt er spelkledij aangedaan. 1 uniform is 
meer dan voldoende voor een hele kampperiode. Ja, het is waar, er zit misschien wel een geurtje aan na 10 dagen, maar dat is een 
geurtje vol schone herinneringen.
Chiro, niet zomaar een zondag, niet zomaar een spel!
Chirogroeten
Pieterjan en Line
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Afdeling in the picture
Liefste Kwiks, 
Ondertussen is het Chirojaar al halfweg... Dat wil zeggen, al een half jaartje plezier beleefd met elkaar en het beste moet nog 
komen! JOEPIE!
Jullie lieten dit jaar al vele kanten van jullie zien, niet alleen sportief, maar ook heel competitief, slim en zoveel meer. 
Sommigen onder jullie kregen een nieuwe identiteit en slaagden er in om Sjoepap zijn kleuren terug te geven, jullie 
versloegen de vampiers en amuseerden jullie rot op ons megaleuke kerstfeestje! Samen gingen we op Kwiksweekend en 
gingen we wandelen met alpaca's. Jullie speelden een superleuk stadsspel en bewezen jullie in een lastige quiz... Van alle 
coole dingen die we samen deden, steekt dat er toch wel bovenuit!
Jullie leidstertjes hebben nu al superveel zin en een megacool en knotsgek Paaskamp en daarna nog de 10 mooiste dagen 
van het jaar... 
DIKKE ZOENEN VAN JULLIE 5 KAPOENEN! XXXXXX 
Leidster Annabel, Iebe, Jolien, Lindsy & Sarah <3 

Kwiks

Het gaat niet goed met ons klimaat en dat voelen we... In België blijft de 
uitstoot van broeikasgassen stijgen, onze planeet loopt gevaar, het is 
dringend tijd voor verandering en meer daadkracht!
 
Met Chirojeugd vlaanderen maken wij deel uit van het netwerk ‘De 
Klimaatcoalitie’, een nationale vzw die meer dan 70 organisaties uit het 
Belgische middenveld (milieubeweging, noord-zuidorganisaties, 
vakbonden, jeugdraden en burgerbewegingen) verenigt rond 
klimaatrechtvaardigheid, we willen vanuit Chiro Sint-Bartel dit platform 
ook mee ondersteunen. Onze stem laten horen en opkomen voor een 
klimaatvriendelijke en rechtvaardige samenleving!
 
Iedereen heeft recht op een leefbare planeet, het waarborgen van een 
gezonde toekomst voor onze kinderen en jongeren maar ook voor de 
volgende generaties is nu uiterst belangrijk.  Dat is waar het bij ons ook 
om draait en waar we met onze jeugdbeweging naar willen streven: 
zorg dragen voor elkaar en elkaars toekomst.
 
Daarom beslisten de tiptiens en aspi's 27 januari vol goede moed naar 
de klimaatmars in Brussel te trekken!
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Wafelenbak 2019
07/03/2019 - 09/03/2019
 
Geen Chiro
10/03/2019
 
Chirokwis 2019 
16/03/2019 19:00 - 22:30
 
Geen Chiro
24/03/2019
 
Wandeling 
05/05/2019
 
 
 
 
 

Paasweekend meisjes
07/04/2019 - 10/04/2019
 
Paasweekend jongens  
10/04/2019 - 13/04/2019
 
 

verdere data kan je vinden op: www.chirosintbartel.be


