
 

 

 

 

 

 

         Jaargang 13, nummer 2 – Dec. 2019/Jan. 2020 

 

1. KALENDER 

 

Chironamiddagen en speciale activiteiten: 

• Zondag 15 december 

Speelclubs, Rakwi’s, Tito’s en 

Keti’s gaan schaatsen! 

• Zondag 26 januari 

• Zondag 9  februari 

• Zondag 23  februari 

 

Kerstfeestjes:  

Tito’s: 20 december, Aspi’s: 22 december, Keti’s: 23 december 

 

GEWIJZIGDE DATUM : kampvuuravond gaat door op zaterdag 7 maart, niet op 22 februari !!! 

 

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

2. SCHAATSEN 

 

Volgende Chiro, zondag 15 december, gaan de Speelclubs, Rakwi’s, Tito’s en Keti’s schaatsen. 

De speelclubs gaan met de tram. De Rakwi’s, 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 19 oktober kwamen vele ouders, kindjes en sympathisanten samen smullen op 
onze jaarlijkse spaghettiavond. Ook de oud-leiding was talrijk vertegenwoordigd. Het was 
weer een gezellige en lekkere avond! Nogmaals willen wij de kookouders en de vele 
vrijwilligers bedanken voor de heerlijke bereiding van de spaghetti. Ook Chelsea willen we 
zeker bedanken voor het maken van de prachtige souvenir: de bivakfilm!  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. LEIDINGSWEEKEND 

 

In het weekend van 8-10 november 
trokken we met de Chiroleiding op 
leidingsweekend. Gekleed als echte 
sportmannen en -vrouwen trokken we 
richting een onbekende locatie, wat later 
Laakdal bleek te zijn. We overnachtten in 
de lokalen van de plaatselijke Chiro: Chiro 
Albatros. Het weekend was gevuld met tal 
van leuke activiteiten! Vrijdagavond lieten 
we ons volledig gaan tijdens een 
chaosquiz, zaterdag trokken we naar 
Bobbejaanland en sloten we de dag af in de Partybus! Zondag deden we het iets kalmer aan 
en sloten we het weekend af in de bowling van Adinkerke. Van een leuk weekend gesproken! 



5. Enkele sfeerbeelden van de afgelopen zondagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. VRAGEN? 
 

Hebben jullie onwetendheden of troubles in Chiroparadise?  

Aarzel dan niet om de volgende personen te contacteren. 

 

VB 
Hein Vanden Bulcke 

 
Hein.vdb@proximus.be 
 

 
0495/795451 

Groepsleiding 
Joppe  
Febe 
Chelsea 

 
joppedegraeve@hotmail.com 
febe.vdb@hotmail.com  
gesquiere.chelsea@outlook.com 

 
0498/75 96 19 
0499/12 24 17 
0487/74 40 25 

 

 

Wij wensen jullie een fijne Kerst en een gelukkig Nieuwhaar! 

Manee Samson, Nieuwjaaaaaar! 

Groetjes de leiding! 
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