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Het paasweekend is voor nieuwe leden een eerste kennismaking met chiro en op kamp gaan. 
4 dagen en 3 nachten proeven van het kampleven. We kiezen steeds voor een bestemming die
haalbaar is voor onze fietsers. Vanaf de leeftijd van 12 jaar (tippers en toppers) gaan we met de fiets.
Avelgem valt net op die grens, ongeveer 40 tot 45 kilometer. De leiding doktert met enkele ervaren
fietsfanaten de meest haalbare en veilige route uit. Zo’n fietstocht smeedt de groepsbanden en is de
ideale start om op kamp te vertrekken. Anders dan tijdens het zomerbivak slapen we allemaal binnen
in de lokalen. Omdat de temperaturen nog niet ideaal zijn, af en toe slapen de ouderen buiten in
tenten omdat onze twee groepen steeds blijven groeien. Daar zijn we best fier op.
 
Zo’n eerste kamp is altijd een grote stap, een avontuur voor de kinderen en voor de ouders. Maar geen
zorgen, de kinderen beleven de tijd van hun leven dankzij de leiding. Een kookploeg vol mama’s en
papa’s zorgt voor heerlijke maaltijden, kleine wondjes en kleine verdrietjes. Onze leiding is niet altijd
bereikbaar tijdens deze momenten. Wie dringende vragen heeft of zich zorgen maakt kan contact
opnemen met de volwassen begeleiders. Voor de jongens is dit Pieterjan Kindekens en voor de
meisjes Griet Delahaye en Line Herregods. De volwassen begeleiding is de back-up en ondersteuning
voor de leidingsploegen. Zelf zijn wij 3 oud-leiding van Chiro Sint-Bartel en kennen wij het reilen en
zeilen van onze chiro al meer dan 30 jaar. En net zoals de leiding en leden kijken wij evenveel uit naar
onze kampen, zo heerlijk uniek is die warme chirosfeer.
 
Als afsluiter vragen we jullie zaterdag 2 mei vrij te houden voor ons oudersfeest. Deze editie zit een
heel nieuwe kleedje en gaat door op de terreinen van het Sint-Jozefsinstiuttut (Karmelieten). 
Jullie kunnen het lezen: wij kijken volop uit naar wat moet komen.
 
Vele chirogroeten
Pieterjan, Griet en Line

Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond
chiroliefhebbers
2020 is gestart en we wandelden of liepen de maand januari
al helemaal door. Een maand waarbij beide leidingsploegen
zich focusten op hun examens. Een maand waarbij de leiding
rekent op de werkende medeleiding of oud-leiding met dat
grote chirohart. Dankjewel hiervoor!
Ondertussen bereidt de leiding de komende weken naarstig
voor en lopen de voorbereidingen voor het paasweekend. 

Het weekend gaat dit jaar door in de chirolokalen van Avelgem. Twee jaar geleden waren we daar ook.
De jongens vertrekken als eerste op zondag 5 april (Ronde van Vlaanderen, sorry koersliefhebbers) en
de meisjes nemen over op woensdag 8 april en blijven daar tot zaterdag 11 april. 2020 is een even jaar
dus gaan de jongens eerst op paaskamp en bivak, in de oneven jaren gaan de meisjes eerst.



Liefste Speelclub ♥
We hebben dit chirojaar al zoveel leuke, zotte en fantastische dingen meegemaakt! We zijn
alle vijf zo blij dat we nog zoveel gekke dingen gaan meemaken dit jaar met jullie. Daarom
kijken we alle vijf is terug naar wat we ons leukste moment met jullie vinden.
Annabel: Het leukste moment vond ik toen de speelclub hun moest camoufleren om te
overleven in de wildernis. We zagen jullie bijna niet meer staan zoveel takken, bladeren,
modder… hadden jullie gebruikt. Dat was een grappig zicht hoor al die wandelende
bomen.
Luka: Het tofste vind ik als jullie weer de hele zondag mopjes aan het maken zijn of
onnozel aan het doen zijn! Elke zondag opnieuw liggen we weer plat van het lachen.
Amber: Voor mij zijn de tofste momenten als jullie ons zomaar een knuffel komen geven
of zelfs zomaar een massage komen geven! ZALIG 
Jeanne: Het beste is als de speelclub valt tijdens een spelletje en ze gewoon direct weer
rechtstaan en doen alsof er helemaal niks gebeurd is. Jullie zijn allemaal zo enthousiast en
stoer dat jullie altijd blijven gaan! 
Femke: Alle mini feestjes die we al met jullie gehad hebben! Fantastisch als we allemaal
samen kunnen dansen en mee zingen met de muziek.
We zijn super blij dat we jullie leidsters zijn en kijken al super hard uit naar
speelclubweekend!
Super veel dikke gele knuffels en kussen

Krakelingen 2020

SPEELC
LUB

 in the picture

Ook dit jaar lopen we terug mee in de Krakelingenstoet, dit jaar op 23/02/2020.
Hiervoor spreken we (jongens & meisjes) af om 12:30 aan jeugdcentrum De Spiraal.
Het einde is voorzien rond 17:00.
Jullie mogen jullie kinderen komen afzetten en ophalen aan de Spiraal.
Groeten,
de leiding. 



Wafelenbak 2020

Van 27 tot 29 februari is het weer zover: onze fameuze Wafelenbak!
 

We bakken 15 000 wafels en verkopen ze van deur tot deur. Dit kunnen we natuurlijk
niet alleen, we zijn nog op zoek naar veel helpende handen!

 
Ouders en sympathisanten die graag mee komen bakken, zijn welkom op vrijdag 28/02

op de Korendries. We starten om 7u en eindigen om 18u.
Als je liever zelf thuis met een ploegje wilt bakken, mag dat ook altijd. De ingrediënten

worden woensdagavond bij jou thuis geleverd. Als jullie graag wafels zouden willen
bakken, gelieve dit te laten weten aan leidster Annabel (0479 74 52 36 of

annabelgoemaere@outlook.be).
In onderstaand schema meer info. 

  
 Is wafels bakken niet echt je ding, maar wil je toch helpen? Dat kan! We zijn nog op zoek

naar grote plastic flessen.
   

Tot dan! 



 in the pictureKrakjes

2020… een nieuw jaar, een nieuw begin!
 
Ondertussen is de overgang van ’19 naar ’20 reeds meermaals gevierd én met de beste
en liefste wensen ingezet. En ja, ondertussen gaat bij velen het dagelijkse leven weer zijn
‘gewone’ gangetje.
Toch willen we – namens de Raad van Bestuur- iedereen die dit leest een ‘ongewoon’
2020 toewensen.
 
‘2020’ oftewel ‘twintigtwintig’… het bekt aardig, vind je niet?
Vandaar dat we er met z’n allen iets ongewoons moeten van maken.
2020 nodigt ons allen uit – neen, roept ons op! – om te ‘delen’ en te ‘vermenigvuldigen’.
Twee rekenkundige bewerkingen waar Chiro sterk in is als het om ‘samen-leven’ gaat.
 
Vandaar… onze ‘veelvoudige’ wensen voor 2020:
Minstens 20 lieve mensen die je 20 fijne dingen wensen…
40 topdagen met een welgemeend antwoord op al je diepzinnige vragen…
60 grappige dingen waardoor je veel kan lachen en zingen…
80 topmomenten die je in je hoofd wil prenten…
100 keer of zelfs meer een grote glimlach, gewoon blij zijn omdat je genieten mag.
Tot slot elke dag één dag erbij, en nog ééntje extra omdat we ‘schrikkelen’ dit jaar…
En zo komt 2021 stilletjes aan dichterbij.
 
En dat je al deze wensen vooral mag ‘delen’ met naasten en mensen minder nabij!
We wensen het jullie van harte. En hopen één van deze momenten met jullie te maken
én te delen. Samen gaan we voor een beter 2020.

Zij hadden Jan namelijk veranderd in een echte held waardoor hij vanaf die dag bekend stond als Jan zonder Vrees. 
Nu denken jullie misschien: “Wow, na zo een leuke dag is het vast wel onmogelijk om nog zo een dag te beleven.” FOUT,
want de dag daarna kregen we heel speciaal bezoek. Sinterklaas kwam namelijk op bezoek en hij had heel wat lekkers
meegebracht. De weken nadien hebben de krakjes hun bouwtalenten kunnen tonen, meerdere strikes gehaald bij het
bowlen, Spiderman geholpen zijn krachten terug te krijgen, meegeholpen aan de nieuwe show van Samson en nog veel
meer! 
Binnenkort vertrekken wij ook op Paaskamp. Als je dacht dat we ons op een weekend al konden amuseren wacht dan maar
tot kamp. We zullen echter wel op onze hoede moeten zijn, er doen enkele geruchten de ronde dat er daar spoken zouden
zitten (☉_☉).
We zien jullie alvast daar, Groetjes!

Nieuws van de VZW

Hey daar beste krantjeslezers, de krakjesleiding hier.
Vandaag is het jullie geluksdag, jullie hebben namelijk de eer om eens te lezen
wat er zoal gebeurt in de tofste afdeling van heel de Chiro. De voorbije
maanden zijn al heel amusant geweest. De krakjes zijn namelijk al op
weekend geweest. Het weekend ging rustig beginnen met het verhaal van Jan
met Vrees tot er plots heel aparte geluiden van buiten kwamen. Toen wij na
dit te controleren terug binnen kwamen, waren alle krakjes weg! Na een hele
dag te zoeken vonden we ze terug en kregen we te horen dat ze die dag
waren opgeleid tot echte ridders en ZELF het verhaal van Jan met Vrees
hadden meegemaakt. Alleen was het niet langer Jan met Vrees.





Beste ouders en Chirovrienden
Binnenkort vindt ons fantastisch paasweekend weer plaats! Dit  zoals altijd tijdens de
Paasvakantie. Onze kampplaats ligt dit jaar in Avelgem.
 

Driesstraat 69 
8580 Avelgem 

 
De kinderen worden  verwacht op het kampterrein. Daar kunnen jullie bij de leiding het
kamp betalen, kids-ID’s  en eventuele medicatie afgeven. 
Vanaf de Tito's (1e en 2e middelbaar) gaan de leden met de fiets op kamp, zij krijgen
extra informatie van hun leiding.
Aan het einde van het kamp mogen jullie de kinderen zelf komen ophalen, meer info
volgt bij jongens en meisjes. Indien er problemen zijn voor het vervoer, gelieve dan een
seintje te geven aan iemand van de leiding. Wij moedigen aan om te carpoolen!
 
Wat jullie zeker niet mogen vergeten:
*         Jullie uniform 
*         Luchtmatras
*         Slaapzak, hoofdkussen en eventueel een extra deken
*         Pyjama en knuffel 
*         Toiletgerief  
*         Speelkledij, handdoeken, washandjes, ... 
*         Schoenen 
*         Kids-ID/Identiteitskaart 
 
Hang aan jullie koffer ook een kaartje met jullie naam en jullie afdeling erop of een lintje
in de kleur van jullie afdeling. Wat ook altijd handig is voor ons, is dat jullie de kledij van
jullie kinderen naamtekenen, want op die manier is het gemakkelijker om dingen terug
te vinden als die verloren zijn gegaan. 
Indien er medicatie moet ingenomen worden, wordt dit aan de leiding bij het vertrek
afgegeven. (Dit is natuurlijk enkel nodig voor de jongste afdelingen.) 
 
Meer info omtrent Paaskamp volgt later.
De prijs voor dit weekend bedraagt 35 euro voor het eerste kind en 30 euro vanaf het
tweede kind.
 
De leiding heeft het tijdens het kamp erg druk en kan dus niet antwoorden op
berichtjes. Enkel wanneer het echt nodig is kunnen jullie bellen naar onze volwassen
begeleider Line Herregods (0486/40.41.62) bij de meisjes en Pieter-Jan Kindekens
(0498/29.83.26) bij de jongens
  
Wij hebben er zeker en vast zin in en hopelijk jullie ook! 
De leiding

Paaskamp 2020





Krakelingen
23 Februari 2020
 
Wafelenbak
27 Februari 2020 - 29 Februari 2020
 
Chiroquiz
7 Maart 2020, 19:00 - 22:30
 
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
 
Processie van Plaisance
30 augustus 2020
 
 

Komende activiteiten 
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