
            Jaargang 12, nummer 3 – maart/april/mei 2019 

 

1. KALENDER 

 

Chironamiddagen en speciale activiteiten:

• Week van 25 februari:                  

 inleefweek aspi’s 

• Zaterdag 2 maart: Kampvuur 

• Zondag 10 maart 

• Zondag 24 maart 

• Zondag 7 april 

• Vrijdag 12 april: Nachtwacht 

• Zaterdag 20 april 

• 27-28 april: Festival aan zee

 

Weekends:  

Rakwi’s: 23 tot 24 maart 

Speelclubs: 23 tot 24 maart 

Keti’s: 5 tot 7 april 

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

 

2. De toekomst van de leiding 

 

Pros werkt bij securail Joram is 
ingenieur 

Donovan blijft bij de 
gemeente 

http://www.chiroadinkerke.be/


 

3. NachtWacht 2019 

 

Dit jaar werken we al aan de 5de editie van onze Chirofuif Nachtwacht! Op 12 

april zijn we te vinden in de Boare in De Panne. Komen feesten kan van 21u tot 

3u30. Vorig jaar bereikten we meer dan 1000 man in onze 2 zalen. Ook dit jaar 

hebben weer heel wat gekke dj’s zoals o.a. Da Rick, Michael Schack (Drummer 

Netsky), Omdat het kan soundsystem… Vergeet natuurlijk niet een ticket te 

kopen! Dit kan bij alle leiding en aspi’s van onze Chiro. 
 

Dit jaar hebben we een zaal speciaal gericht naar de ouders! In onze kleine 

zaal keren we terug naar de 90’s & 00’s. Met dj’s die vroeger elk feestje aan de 

Westkust betoverden met hun vette beats.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Festival aan Zee  

 

Naar jaarlijkse gewoonte is er het laatste weekend van april terug Festival aan 

Zee! Op 27 en 28 april is het weer feest voor groot en klein. Ook wij met de 

Chiro duiken er twee dagen in met leuke spelletjes en activiteiten in het Race-

door-de-tijd-speeldorp. Help de Chiroleiding de opdrachten te volbrengen en 

word een echte acteur of actrice in één van je favoriete films.  
 

  



5. Kampvuur 

 

Traditiegetrouw doen we dit  jaar terug een Kampvuuravond. Ook de 

streekbierenbar zal dit jaar niet ontbreken en om nog niet te beginnen over de 

heerlijke braadworsten die aanwezig zullen zijn! Nieuw in ons aanbod zullen 

warme dranken zijn zoals Irish Coffee, warme chocolademelk met toppings en 

een pannenkoek voor de kindjes (en de grote kindjes). Dit jaar kun je de kids 

even laten springen op het springkasteel van Vastgoed Dewaele! Dank 

hiervoor!!! 

Tip van de dag: Ook al is er veel vuur, kleed je toch warm! 
 

 

  



6. VRAGEN? 
 

Hebben jullie onwetendheden of troubles in Chiroparadise?  

Aarzel dan niet om de volgende personen te contacteren. 

 

VB’s 
Hein VandenBulcke 
Elodie Ledieu 

 
Hein.vdb@proximus.be 

 

 
0495/795451 
0477/357255 

Groepsleiding 
Joppe  
Joram 
Febe 

 
joppedegraeve@hotmail.com 

joramvdb@hotmail.com 

febe.vdb@hotmail.com  

 
0498/759619 
0493/743675 
0499/122417 
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