
 

 

 

 

 

 

 

         Jaargang 16, nummer 2 – Dec. 2018/Jan. 2019 

 

1. KALENDER 

 

Chironamiddagen en speciale activiteiten: 

• Zondag 16 december 

➔ Speelclubs, Rakwi’s, Tito’s 

en Keti’s gaan schaatsen! 

• Zondag 27 januari 

• Zondag 10  februari 

• Zondag 24  februari 
 

Kerstfeestjes:  

Keti’s: 20 december 

Aspi’s: 21 december 

Tito’s: 23 december 

 

(voor andere data, zie www.chiroadinkerke.be) 
 

2. SCHAATSEN 

 

Volgende Chiro, zondag 16 december, gaan de Speelclubs, Rakwi’s, Tito’s en 

Keti’s schaatsen. De speelclubs gaan met de tram. De Rakwis, Tito’s en Keti’s 

gaan met de fiets!  Vergeet ook je handschoenen!! niet. Geld hoef je niet 

mee te hebben. We vertrekken om 14u aan de lokalen en zijn om 17u terug.  
 

http://www.chiroadinkerke.be/


 

3. SPAGHETTI-AVOND 
 

Zaterdag 20 oktober kwamen vele ouders, kindjes en sympathisanten samen 

smullen op onze jaarlijkse spaghettiavond. Het was weer een gezellige en 

lekkere avond! Nogmaals willen wij alle kookouders bedanken voor de heerlijke 

bereiding van de spaghetti. Ook Chelsea en Staas willen we zeker bedanken 

voor het maken van de prachtige souvenir: de bivakfilm! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. LEIDINGSWEEKEND 

 

In het weekend van 16-18 november ging de Chiroleiding op leidingsweekend. 

We spraken af om 19u in de Chiro. Voor vertrek moesten we eerst een rood pak 

en een Dali-masker aantrekken… Al snel herkenden we La Casa de Papel. De 

populaire Netflix-serie werd het thema van  ons weekend! We vertrokken met 

de 2 Jutterbusjes richting een onbekend locatie, wat later Ieper bleek te zijn. 

Het weekend was super gevuld met tal van leuke activiteiten: van 

hoogteparcours tot een dropping! Het weekend sloten we af met onze 

Chirowietjes. Zo speelden de 3 jongste takken samen Cluedo en de oudste 3 

takken harde pleinspelen.  
 

 

 

 

 

 



5. ASPINASA 
 

Vorige week was er veel te doen rond de Amerikaanse ruimtevaartmaatschappij NASA. Niet 

alleen is de Marslanding gelukt, ook de Aspi’s organiseerden hun fuif in het NASA-thema: 

ASPINASA! Het werd een leuke avond in het Jeugdhuis van De Panne met dj’s zoals onder 

andere ATNT, Izzy en onze eigenste G Joram! Heel wat (oud-)leiding, vb’s, vrienden en 

sympathisanten vonden hun weg naar de ruimte. Voor wie nog een hongertje had tijdens het 

feestje kon frietjes bestellen bij de Keti’s als voorbereiding voor hun frituurslag! 

 

 

 
6. KETI-FRITUURSLAG 

 

De dag na ASPINAZA, zaterdag 24 november, waren de Keti’s al vroeg uit de veren om alles in 

gereedheid te brengen voor hun masterplan: de grote Keti-frituurslag! Al rond 11u30 

kwamen de eerste hongerige mensen de Chiro binnen. Je kon kiezen om te blijven eten in de 

Chiro, om af te halen en er werd zelf geleverd aan huis! Door de drukte waren de (suuuuuper 

lekkere) Keti-Burgers (al zeg ik het zelf #Andreas) al uitverkocht rond 18u45. Nog een wist-je-

datje om af te sluiten: de mensen op de foto hieronder reisden zo’n 200km om de lekkere 

Keti-frietjes te proeven! Chapeau! En merci aan iedereen die de Keti’s komen steunen is!  

 

 



7. Brandtrap 

 

Wellicht is het jullie al opgevallen dat er tegen de zijgevel  van het chirolokaal 

een brandtrap is verschenen. Dit is nodig omdat de zolder momenteel door de 

gemeentelijke diensten gerenoveerd wordt om te kunnen gebruiken als lokaal. 

Om veiligheidsredenen moest een brandtrap voorzien worden. 
 

 

7. VRAGEN? 

 

Hebben jullie onwetendheden of troubles in Chiroparadise?  

Aarzel dan niet om de volgende personen te contacteren. 

 

VB’s 
Hein Vanden Bulcke 

 
Hein.vdb@proximus.be 

 

 
0495/795451 

Groepsleiding 
Joppe  
Joram 
Febe 

 
joppedegraeve@hotmail.com 

joramvdb@hotmail.com 

febe.vdb@hotmail.com  

 
0498/759619 
0493/743675 
0499/122417 

 

Wij wensen jullie een fijne Kerst en een gelukkig Nieuwhaar! 

Manee Samson, Nieuwjaaaaaar! 

Groetjes de leiding! 
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