
CHIROKRANT
Voorwoord volwassen begeleiding 
Chiro, a way of life?
Wat vliegt de tijd toch snel! Het is een waarheid als een koe. 30 jaar geleden
zette ik mijn eerste stappen in de Chiro bij de meisjes van Sint-Bartel en als
speelclubber beleefde ik mijn eerste bivak in Neerpelt 1989. Het deed me bij
de vraag om volwassen begeleider te worden toch even stilstaan bij mijn
“chirocarrière”, die zo lang geleden begon maar eigenlijk nog zo vers in mijn
geheugen zit. 
Mijn eerste bivak in Neerpelt, de leidsters waren kannibalen! Mijn eerste
kampvuur en bonte ring zie ik nog zo voor me. Je eerste chirokamp vergeet
je nooit en laat de meest geweldige indrukken na. Bij de kwiks voor de eerste
keer in een tent slapen, wat een avontuur. Toen ik wat ouder werd en bij de
tippers zat, gingen mijn ouders voor de eerste keer mee koken.  
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Kristus Koning 2019

Op 24 november 2019 organiseren wij naar jaarlijkse gewoonte Kristus Koning. 
Kom samen met ons een hele dag Chiro beleven!
Leden die meezingen in de mis worden om 09:30 verwacht op de Markt, andere leden op de Korendries. 
Vergeet zeker geen €3 mee te nemen!
Dit jaar staat KK in teken van Grenzeloos Chiro, net zoals het jaarthema.
In spel kunnen we elkaar vinden: iedereen speelt. Overal zijn er jeugdbewegingen met dezelfde doelen
bezig: kinderen en jongeren laten organiseren, leren, ervaren, spelen. Door te focussen op
‘internationaal’ willen we Chiroleden motiveren om hun blik te verruimen en uit hun comfortzone te
treden. We willen hen in ontmoeting laten gaan met  jongeren van over heel de wereld. 

Twintig jaar geleden zette ik dan ook mijn eerste stappen in de leiding. Ik zag de voorbije jaren al een aantal van mijn
“chirokindertjes”, waaronder ook mijn zus Sofie, een mooi parcours als leidster afleggen. Na zes jaar leiding (tippers, tiptiens, tipa’s,
aspi’s, tiptiens, speelclub) en 5 jaar groepsleiding sloot ik na een dikke 15 jaar mijn actieve chirocarrière in 2004 af, hoewel ik tot
2007 nog mee ging op kamp om bij te springen waar nodig. Ondertussen was er mij tijdens één van onze fantastische buitenlandse
reizen namelijk een bepaalde chirojongen in het oog gesprongen, waarmee ik in 2007 trouwde. Dus maakten we noodgedwongen
even een zijsprong op het chiropad.
En ondertussen zijn we dan een tiental jaar en drie chirokinderen later. Met Floris bij de rakkers, Nell bij de speelclub en Klaas als
gloednieuw krakje, ben ik naast oudleidster uiteraard ook enthousiaste chiromama. En net nu kwam de vraag van mijn
generatiegenoot Line, of ik haar sidekick als VB wou worden. Eerlijk gezegd, stond mijn hart even stil en mijn verstand dacht “oh jee,
wanneer gaan we dat allemaal doen”. Maar als snel vulde dat hart zich met al die memorabele chiroherinneringen en besefte ik dat
Chiro nooit echt weg gaat. “Chiro, a way of life!” Zet er maar een vet uitroepteken achter. Ik kan het enkel bevestigen. Bij deze wil ik
dan ook mijn best doen om onze Chiro, die weldra een halve eeuw jong is, een hart onder de riem te steken. Ik wil hierbij proberen
om een steun voor onze leidingsploegen, een luisterend oor voor ouders en ook wel beetje een chiromama voor al onze
chirokinderen te zijn. 
Als je ’t mij vraagt… CHIRO!
Griet

Het werden voor hen 15 bivakken als cookies en samen met mijn zus dus ook als chirogezin. Bij de tiptiens keken we uit naar dat
allereerste ketiweekend van het gewest en natuurlijk ook naar de eerste keer mee op buitenlandse reis. Als aspirant dachten we
serieus na over leiding worden maar hielden we ook van een feestje bouwen, de allereerste Duveltrophy werd geboren. Wat toen
een klein chirofuifje was in de kantine van KSV is nu… tja, dat hoef ik jullie niet te vertellen.



Pastafestijn 2019

Na het plaatsen van onze nieuwe lokalen bij de jongens, kijken we terug richting Korendries, bij de meisjes, waar heel wat
herstelwerken staan te wachten. Door de groei van onze afdelingen staat ook de aankoop van enkele nieuwe vendeltenten op ons
verlanglijstje. Ook zijn we bezig met nog een heleboel andere projecten, waarover later meer.
Zoals jullie misschien weten, organiseren wij ook jaarlijks een tombola. De opbrengst daarvan schenken wij aan een goed doel,
omdat we vinden dat wij als jeugdbeweging ook elders ons steentje kunnen bijdragen. Dit jaar gaan we voor Wijkcentrum 'De Poort',
waar we graag willen bijdragen aan de ondersteuning van de jeugdwerking.
Wij hopen jullie van harte te mogen verwelkomen.
 
Kaarten zijn te verkrijgen bij de leiding voor en na de Chiro.
Je kan ook mailen naar Ruth Van Eenooghe via ruth.vaneenooghe@hotmail.com om kaarten te bestellen.
Tot dan!

RAkKe
rS

 in the picture
Gegroet groene Rakkers,

Wij (jullie leiding) hebben toch wel de eer gekregen om een artikel te mogen
schrijven over alle heldhaftigheden die jullie allemaal uitgespookt hebben.

Jullie hebben namelijk op de opendeurdag het amazonewoud gered! De
vurige strijd tussen Greenpeace en de kapitalisten liep zo uit de hand dat de

Rakkers er zich mee moesten bemoeien. 
Door een levensgrote “Risk” te spelen en hevig strijd te voeren, hebben de

Rakkers op het einde van de dag toch het regenwoud gered.
Hoewel de Rakkers enorm goed overeenkomen (soms zelf iets te goed), is er

toch een lichte onderliggende spanning. Die spanning is er natuurlijk in de
strijd om “Rakker van de week” te worden. De leiding let iedere week goed

op wie zijn kwaliteiten het beste inzet. De persoon die volgens ons het
meeste zijn best heeft gedaan die week, is “Rakker van de week”. De Rakker

van de week krijgt een diabolo mee naar huis waar hij 24/7 mee mag
oefenen om de week erna bij de sluiting zijn meest verbazingwekkende

kunstjes te tonen.
Dat is nog niet alles! In het Rakkerslokaal staat in het groot alle namen van

alle Rakkers. Wie bij zijn eigen naam het meeste streepjes heeft krijgt de titel
vanaf dan tot in de eeuwigheid van “rakker van het jaar”. Een streepje krijg je

door in het jaar zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Ook zullen er nog
activiteiten op kamp zijn om deze streepjes te verdienen. Natuurlijk krijgt de

rakker van het jaar niet enkel de titel maar een prachtige prijs.
Wij weten ondertussen wel zeker dat wij ons met de afdeling enorm goed

gaan amuseren en kunnen nu al niet meer wachten tot het zondagnamiddag
14 uur is, tot later! 

Hallo Chirosympathisanten
 
Voor wie nog een hongerken heeft:
Wij nodigen jullie van harte uit op ons pastafestijn in ons 
 Chirowerkjaar 2019 – 2020. 
Dit gaat door tijdens het weekend van 9 en 10 november
2019 in zaal De Reep, te Nederboelare.
 
Wij bieden volgende pasta’s aan: 
- Bolognaise
- Carbonara
- Pesto pollo (pesto-kip)
- Veggie tomato
- Veggie pollo 
of een koude schotel. 
Dit kost €12 voor de volwassenen en €6 voor kinderen.



Nieuws van de VZW

 in the picture

Pasta! En daarmee basta…
 
Nog niet zo lang geleden – en de Clouseaufans onder jullie nemen nu vlekkeloos van ons over – genoten we in een
goedgevulde Spiraal na van een alweer hete zomer met twee fantastische kampen in de Kempen. De oh’s en de ah’s in de
zaal logen er niet om. 
Ondertussen is ook het nieuwe werkjaar weer uit de startblokken geschoten en staan een 40-tal enthousiaste leiders en
leidsters terug wekelijks paraat om van de zondag een Chiro-topdag te maken. Je moet het maar doen.
 
Ondertussen zitten ook de bestuursleden van de vzw Chiro Sint-Bartel niet stil. Achter de schermen zijn we in volle
voorbereiding van het Pastafestijn 2019. Dit gaat door op zaterdag 9 en zondag 10 november. En we hopen weer 2 dagen
zaal De Reep tot de nok te vullen en jullie een bord heerlijk dampende spaghetti voor te zetten. Daarmee vullen we niet enkel
de hongerige maagjes maar spijzen we tevens de kas van de vzw. Jaarlijks hopen we met dit eetfestijn 7 500 euro op te halen
om opnieuw te investeren in de Chirolokalen van meisjes en jongens. Daarom een warme oproep om dit evenement niet aan
jullie te laten passeren. De leiding is momenteel volop bezig met de kaartenverkoop, en dit tegen democratische prijzen. We
kijken alvast uit naar jullie aanwezigheid.
 
Eens de potten en pannen weer op zolder zitten, starten we op de Korendries (meisjesheem) met de rooiwerken van een
reeks (zieke) sparren. Daarvoor doen we – ook uit veiligheidsoverwegingen - beroep op een gespecialiseerde onderneming.
Maar geen nood. Deze werken vinden plaats tijdens de week en zullen geenszins de zondagse Chirowerking hinderen.
 
En wanneer je dit leest, genieten we hopelijk met zijn allen nog een beetje van een ‘indian summer’. Tot gauw!

Aspi's

Dag lieve Aspi’s 
Ons Chirojaar is al heel goed begonnen en

natuurlijk we hebben al heel veel leuke
dingen gedaan! Tot nu toe was ons

hoogtepunt toch wel de inleefweek. Ons
samen een hele week amuseren was dan

ook wel echt de max! 
En dit is nog maar het begin... 😉 

Katrien en ik kijken er enorm naar uit om
er nog een geweldig jaar van te maken,

hopelijk jullie ook!! 
XOXO 

Katrien en Femke



Pastafestijn
9  & 10/11/2019 @ Zaal De Reep
 
Kristus Koning 
24/11/2019, 9:30 - 17:30
 
Kerstzang Avond 1
23 December 2019, 18:30 - 21:00
 
Kerstzang Namiddag
26 December 2019, 12:30 - 18:00
 
Kerstzang Avond 2
27 December 2019, 18:30 - 21:00
 
Kerstzang Avond 3
28 December 2019, 18:30 - 21:00
 
Nieuwjaarfuif
1 Januari 2020, 00:45 - 06:00
@ Zaal Sint-Bavo
 
Krakelingen
23 Februari 2020
 
Wafelenbak
27 Februari 2020 - 29 Februari 2020
 
Chiroquiz
7 Maart 2020, 19:00 - 22:30
@ De Spiraal
 
 
 
 

Paaskamp jongens 
5 April 2020 - 8 April 2020
 
Paaskamp meisjes
8 April 2020 - 11 April 2020
 
Ouderfeest
2 Mei 2020, 19:00 - 23:30
 
Voorwacht bivak 
21 Juli 2020
 
Bivak jongens
22 juli - 1 augustus 2020
 
Bivak meisjes
1 augustus - 11 augustus 2020
 
Nawacht bivak 
11 Augustus 2020
 
Buitenlandse reis 
16 Augustus - 26 Augustus 2020
 
 

Komende activiteiten 
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