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Chirojaar 2022-2023 
Het nieuwe Chirojaar gaat van start en de leidingsploeg heeft er 

superveel zin in! Jij ook? 

 

Op zondagen en bivakken brengen we kinderen en jongeren 

samen. We laten hen via spelletjes ervaringen voor het leven 

opdoen, leren hen samenwerken en bieden hen een kijk op zichzelf 

en op de wereld. Hierbij houden we de chirowaarden – graag zien, 

rechtvaardigheid en innerlijkheid – in gedachten. Bovendien 

streven we ernaar dat dit allemaal veilig en verantwoord verloopt. 

Dat is onze Chiromissie! 

Doorblader dit boekje en ontdek hoe dit in zijn werk zal gaan. 

Tot Chiro!   
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De afdelingen 
Waar komen onze Albatrossers terecht? 

In de chiro spelen we in groep met kinderen en jongeren van 

dezelfde leeftijd. Deze leeftijdsgroepen noemen we afdelingen. 

Een afdeling bestaat normaal uit twee geboortejaren. De jongste 

leden die kunnen starten zijn geboren in 2016 en de oudste in 

2005. 

OPGELET: 

We kozen er dit jaar voor om de Tito’s en de Keti’s op te splitsen 

per geboortejaar. Op die manier worden de groepen niet te groot 

en kunnen we de kwaliteit van onze activiteiten blijven garanderen. 

Er zal dus een Tito 1, een Tito 2, een Keti 1 en een Keti 2 zijn.  

Zo komen we in totaal aan 8 afdelingen. Ongezien!
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Jaarthema: Chirohiro’s 

 

Waarom Chirohiro's? 

Chirowerk is meer dan enkel spelletjes spelen. Een ribbel die voor het 

eerst een toneeltje maakt. Een aspi die zich kwetsbaar opstelt. Een 

leid.st.er die de fuif coördineert. Een oudleid.st.er die de financiën 

beheert. Een kadervrijwilliger die iets bijleert over diversiteit. Elke 

Chirodag opnieuw geven we het beste van onszelf en worden we stap 

voor stap beter op onze eigen manier. In de Chiro zitten, is als het ware 

een zoektocht naar je eigen superkrachten. Dit werkjaar gaan we die 

zoektocht allemaal samen aan! 

Chirohiro’s, want Chiro daar is toch een hoek af. Het hoeft niet allemaal 

perfect te zijn, een beetje speels daar zijn we niet vies van. We mogen 

fouten maken en samen groeien we verder naar een betere versie van 

onszelf en van de Chirogroep. En ook: laat een ribbel eens 

‘Chiroheroes’ schrijven, dan kom je sowieso op Chirohiro’s uit :D. 
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De drie pijlers van Chirohiro's 

Iedereen is een Chirohiro met unieke krachten! 

Of je nu naar superhelden kijkt in films, series, comic books of 

speelgoed, elke superheld heeft altijd een uniek talent. Iets waar ze mee 

uitblinken en inzetten om het goede te doen in de wereld. 

In de Chiro is dit ook zo. Iedereen heeft zijn eigen talenten die hij/zij/die 

kan inzetten om hun eigen werking een stukje te versterken en mooier 

te maken. 

In dit jaarthema willen we iedereen stimuleren om op zoek te gaan naar 

een eigen superkracht. Leden moeten de vrijheid krijgen om hun 

kwaliteiten te ontdekken op veel verschillende manieren. Ze worden 

hierbij geholpen door hun leid.st.ers die hun superkracht als 

Chiroleiding inzetten. Door gevarieerde activiteiten te organiseren met 

elke zondag opnieuw een leuke insteek, krijgen de leden de kans om 

hun superkracht te vinden. 

De leid.st.ers krijgen op hun beurt de kans om zichzelf verder te 

ontplooien. Ze voorzien hun Chirowerking van een persoonlijke toets en 

kunnen ook tijdens evenementen of tijdens de leidingskring schitteren 

door hun eigen ding te doen. 

“There is a superhero in all of us. We just need the courage to put on 

the cape.” - Superman (Superman) 

 

Chirohiro's zijn nooit alleen! 

Superhelden zijn krachtig op zichzelf maar ze weten ook allemaal: 

'Teamwork makes the dream work!' Kijk maar naar the Avengers, Power 
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Rangers, ROX of Justice League. In de Chiro staan we nooit alleen. Als 

we een probleem hebben mogen we er zeker van zijn dat er een 

superheldenteam achter ons klaar staat om ons te versterken waar we 

hulp kunnen gebruiken. 

Het vertrouwen in onze Chirovrienden geeft ons de veiligheid om ons 

kwetsbaar op te mogen stellen wanneer we ons onzeker voelen en een 

helpende hand op hun plaats is. 

“Why do we fall sir? So that we can learn to pick ourselves up.” - Alfred 

Pennyworth (Batman) 

Onze verschillen zijn geen zwakte, maar net een verrijking! Verschillende 

perspectieven zijn een meerwaarde in elke discussie of organisatie van 

Chiro-activiteiten. We communiceren op een open manier met elkaar en 

slaan de handen in elkaar om samen aan Chiro te doen! 

“I will fight for those who cannot fight for themselves.” - Diana Prince 

(Wonder Woman) 

 

Ervaren Chirohiro's tonen het goeie voorbeeld! 

De Chiro bestaat al heel lang, dit heeft er voor gezorgd dat er door de 

jaren heen Chirohiro’s zijn die elkaar gevonden hebben in bepaalde 

gemeenschappelijke interesses. Deze kadersuperhelden ontfermen zich 

over grote regio's van lokale Chirogroepen of bundelen hun krachten 

om de Chiro te versterken in inhoudelijke thema's. 

Deze Chirohiro’s willen we tijdens dit jaarthema extra in de spotlight 

zetten. Op deze manier willen we onze bestaande kennis en expertise 

blijven aanbieden aan onze volledige jeugdbeweging. 

Ervaren Chirohelden kan je ook dichter bij huis vinden. Lokale groepen 

hebben Chirohiro’s in de oud-leiding die nog steeds klaar staan om te 

helpen wanneer leiding hen nodig heeft. Ook hun expertise willen we 

met ‘Chirohiro’s’ in de kijker zetten!  
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Jaarthemalied
Strofe 1 

Oh, ik kan goed blussen 

Bel me als het ergens brandt 

Red ik dan de wereld 

Met m'n gieter in de hand 

Ik ben supergrappig 

Ik lach altijd om mezef (HAHA) 

Ik ken veel goeie moppen 

Die ik niemand ooit vertel 

Refrein 1 

Ik ben een Chirohiro (4x) 

Strofe 2 

Iedereen kan slapen 

In hun bed of op de bank 

Maar ik tel al schapen 

Liggend op een houten plank 

Thuis spreek ik twee talen 

Niet alleen het Nederlands 

En ga 'k een boodschap halen 

Dan bedank ik in het Frans 

(MERCI!) 

Refrein 2 

Je bent een Chirohiro (4x) 

Strofe 3 

Oh kon ik maar vliegen 

Als een vogel naar de zon 

Dan nam ik zonnestralen 

Mee voor jou als ik dat kon 

Oh we zullen springen 

En we springen superhoog 

Samen in de wolken 

Glijden van een regenboog 

Bridge 

Ieder talent van groot tot klein 

Maakt je uniek, laat het maar zien 

De Chiro is om je heen 

Hier ben je nooit alleen 

En mag iedereen zichzelf zijn 

Refrein 3 

Wij zijn de Chirohiro's (8x)



9 

 

Wissel van wacht 
Er is een tijd van komen en er is tijd van gaan. Deze leid(st)ers 

hebben besloten een punt te zetten achter hun jaren bij de leiding, 

maar ze blijven voor altijd in ons Chiro-hart en we zijn hen 

ontzettend dankbaar. 

Wannes, Ferre, Nikita en Emma, jullie zullen gemist worden! 

We hopen jullie snel en vaak terug te zien <3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: Nel was presentator en blijft. 
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Daarnaast zal Sonja haar VB-fakkel 

doorgeven. We willen haar enorm 

bedanken voor alle inspanningen die ze 

voor de chiro heeft geleverd. Ons lieve 

Bonja was er voor de leidingsploeg 

gedurende een woelige periode. Nu de 

chiro in goede handen is met het 

toegewijde koppel Nele en Rens als 

volwassen begeleiding, kan ze ons met 

een gerust hart loslaten. 
 

 

 

 

Afscheid nemen van deze kanjers, betekent natuurlijk ook dat we 

enkele nieuwelingen mogen verwelkomen…  

Ethan, Arno, Ward, Marie, Waut, Nele, Rien, Marley, Rosine en 

Mirthe, welkom bij de gang*! 

 

*Gang: bende, (hier) leidingsgroep  
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Het Leidingswoord 
Chiro is spelen om het spel. 

Chiro is verbondenheid. 

Chiro is een deel van jezelf. 

Chiro is voor iedereen. 

Chiro is voor altijd. 

Leiding worden is groeien. 

Leiding zijn is spel verzinnen en niet om te winnen. 

Leiding zijn is creatief en zot, is vrolijk, ernstig en tof. 

Leiding zijn is talenten ontdekken en uitdagingen zoeken, is 

dromen en doen, vinden en toch verder zoeken. 

Leiding zijn is nooit ophouden met leren van leden en leiding, van 

vallen en proberen. 

Leiding zijn is de wereld in beweging en vervoering brengen, is 

elke dag een portie verwondering, is altijd een beetje kind blijven, 

is thuiskomen in de ploeg en uitwaaien op bivak, is ruimte voor 

alle kinderen en dat waarmaken, is ervoor zorgen dat iedereen 

mag meedoen en daar samen voluit voor gaan. 

Chiro is stil en luid, in vreugde en verdriet, anders en gelijk. 

Chiro is vriendschap en vertrouwen, Chiro zit vanbinnen. 

Als je ’t mij vraagt: ik wil Chiroleid(st)er zijn! 
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Wie wordt onze leiding?! 
 

Ribbel 

Sander Thibau 
 

sander@chiroalbatros.be 

Febe Leirens 
 

febel@chiroalbatros.be 

Maarten Driessens 
 

maarten@chiroalbatrosbe 

Rosine De Jonghe 

rosine@chiroalbatros.be 

Lola Demol 

 

lola@chiroalbatros.be 

Mirthe Michiels 

mirthe@chiroablatros.be 
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Speelclub 
 

Ian Felix 
 

ian@chiroalbatros.be 

Rien Delbecque 

rien@chiroalbatros.be 

Nele Verduyn 

nele@chiroalbatros.be 

Ayco Mertens 

ayco@chiroalbatros.be 

Waut Van Acker 

waut@chiroalbatros.be 

Amber Boué 

 

amber@chiroalbatros.be 
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Rakwi 
 

Arno Derauw 

arno@chiroalbatros.be 

Ward Van Paepegem 

ward@chiroalbatros.be 

Akira Gierts 

akira@chiroalbatros.be 

Marie Muylaert-Gelein 

marie.m@gmail 

Ruben Jacobus 

 

ruben@chiroalbatros.be 

Belle Pauwels 

 

belle@chiroalbatros.be 

 

  

mailto:belle@chiroalbatros.be
mailto:belle@chiroalbatros.be
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Tito 1 

Lowie Janquart 
 

lowie@chiroalbatros.be 

Ethan Mansart 

ethan@chiroalbatros.be 

Marley Ekenge 

marley@chiroalbatros.be 

Tessa De Henau 

tessa@chiroalbatros.be 

Warre Delbecque 

 

warre@chiroalbatros.be 
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Tito 2 

Luca Demol 
 

luca@chiroalbatros.be 

Jolien De Meyer 
 

jolien@chiroalbatros.be 

Marie Delanote 
 

marie@chiroalbatros.be 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1 
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Keti 1 
 

Ruben Decoster 

 

ruben.d.c@chiroalbatros.be 

Aron Branckaert 

aron@chiroalbatros.be 

Geneviève Vaillemans 
 

genevieve@chiroalbatros.be 
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Keti 2 
 

Jonas Van Slambrouck 
 

jonas@chiroalbatros.be 

Mente Huysveld 
 

mente@chiroalbatros.be 

Arthuur Dijkstra 

 

arthuur@chiroalbatros.be 

Manet Michiels 
 

manet@chiroalbatros.be 
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Aspi 
 

Tine Verduyn 

 

tine@chiroalbatros.be 

Tijl Pauwels 

tijl@chiroalbatros.be 

Nel De Wilde 
 

nel@chiroalbatros.be 
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Groepsleiding 
Heeft u vragen over onze Chirowerking? Heeft u kritiekpunten? Zit 

er u iets dwars? Geen vrees! De groepsleiding staat altijd voor u 

klaar. Via de onderstaande gegevens kan u hen bereiken. 

 

Arthuur Dijkstra 

Tel. 0491 17 70 26 

arthuur@chiroalbatros.be 

 

 

Maarten Driessens 

Tel. 0499 19 62 53 

maarten@chiroalbatros.be 

 

 

Nel De Wilde 

Tel. 0474 49 21 73 

nel@chiroalbatros.be 

 

 

Manet Michiels  

Tel. 0468 20 96 59 

manet@chiroalbatros.be  

  

mailto:arthuur@chiroalbatros.be
mailto:maarten@chiroalbatros.be
mailto:nel@chiroalbatros.be
mailto:manet@chiroalbatros.be
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Daarbovenop zullen twee jonge veulens dit team versterken en zo mee 

de toekomst van Chiro Albatros verzekeren. 

 

Veel succes, Marie en Mente! 

 

Marie Delanote 

Tel. 0468 27 90 15 

marie@chiroalbatros.be 

 

 

 

Mente Huysveld 

Tel. 0468 29 97 33 

mente@chiroalbatros.be  

 

 

Volwassen begeleiding 
 

Rens Mignon 

Tel. 0494 91 22 23 

rens@chiroalbatros.be 

 

Nele Grosemans 

Tel. 0497 88 49 23 

nele@chiroalbatros.be 

 

mailto:marie@chiroalbatros.be
mailto:mente@chiroalbatros.be
mailto:rens@chiroalbatros.be
mailto:nele@chiroalbatros.be
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VZW CAT 
Bij zijn oprichting in 1982 vond Chiro Albatros zijn 

vaste stek in ‘ONS CENTRUM’. Wanneer dit 

klooster in 2007 werd verkocht, stond onze Chiro 

voor een woelige periode zonder lokalen. 

VZW CAT werd opgericht met een ambitieus 

bouwproject als gevolg. Verschillende vrijwilligers 

bouwden mee aan de toekomst van Chiro 

Albatros. Dankzij hen zien onze lokalen eruit zoals ze nu zijn! 

Meer nog... 

VZW CAT is nog steeds actief. Ze houden zich bezig met alles wat 

onze lokalen aanbelangt: onderhoud, verhuur, …  

Onlangs hebben ze een tweede verdieping in de grote zaal 

gerealiseerd. Deze zal dienen als vergaderruimte voor de leiding. 

Al de betrokken mensen hebben stuk voor stuk een chiro-hart van 

goud. Dankzij hen is er elke zondag Chiro in prachtige lokalen en 

komt er geld in het laatje door de verhuur. We willen hen dan ook 

heel graag bedanken voor alles wat ze doen. Dikke merci! 
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Praktische info 
Voor wie zijn rakkers al langer op zondagnamiddag aan de poort 

komt afzetten, bevat deze info weinig nieuws. 

Voor diegenen die nog niet zo goed vertrouwd zijn met de gang 

van zaken, lijsten we nog een aantal praktische puntjes op waarvan 

je maar beter op de hoogte bent bij het begin van een prachtig 

nieuw Chirojaar. 

★ Na twee uur intensief spelen, bieden we onze leden een 

vieruurtje aan (koek en drankje). Dit zit voor een volledig jaar 

bij het inschrijvingsgeld inbegrepen. 
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★ We verzamelen vanaf 13u45 achter de poort op het plein 

aan onze lokalen. Voor 13u45 is er geen toezicht door de 

leiding. Wie zijn kinderen toch vroeger wilt afzetten, zorgt zelf 

nog even voor opvang. De werking begint stipt om 14u: wie 

te laat komt, zal strakke spieren kweken! 

 

★ Om 17u sluiten we de Chironamiddag af met een 

slotmoment.  

Nadien mogen de leden naar hun ouders toe. 

 

★ We komen elke zondagnamiddag in uniform. Als we ons dan 

vuil maken, maakt het niet uit!  

CHIRO-UNIFORM = 

✓    Chiro Albatros-pull 

✓    Chiro Albatros T-shirt 

✓    Chirorok/short/bermuda 

 

 

★ De chiro is niet verantwoordelijk voor schade aan, diefstal of 

verlies van (dure) voorwerpen. Als je iets meeneemt naar de 

chiro, doe je dat dus op eigen risico! 
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★  Wij vragen om alle kledij en schoenen waarmee uw 

kind(eren) naar de Chiro komen, te voorzien van naam. 

Wanneer leden op zondag naar hun afdelingslokaal trekken, 

doen zij hun schoenen uit. Het is dus zeer handig dat u ook 

de schoenen van uw kind merkt. Bij het spelen ontdoen de 

leden zich ook snel van jas, trui… Wanneer 

ze blijven rondslingeren na de Chiro en ze 

gemerkt zijn, bezorgen we ze gemakkelijk 

terug bij de eigenaar. Alvast bedankt! 
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Inschrijven 
De inschrijvingen verlopen, zoals afgelopen jaar, via de open-

source software voor verenigingen ‘Stamhoofd’. 

Hierbij moet u een account registreren en vervolgens de leden 

individueel inschrijven. Het hele proces is duidelijk en 

vanzelfsprekend. 

LET er wel OP dat u uw wachtwoord goed bijhoudt of onthoudt! 

Stamhoofd is namelijk een versleutelde software. Dit zorgt er dus 

voor dat uw account veel beter beveiligd is, maar dat maakt het 

uiteraard ook een poosje moeilijker om uw wachtwoord te 

herstellen mocht u deze vergeten zijn. 

Inschrijven kan via de site van Chiro Albatros.  

 

Via deze link kom je er terecht: 

https://www.chiroalbatros.be/praktisch/inschrijven 

Het inschrijvingsgeld bedraagt €50. Vieruurtjes, activiteiten zoals het 
schaatsen en zwemmen, gewestdagen, verzekering… zijn inbegrepen. 

Let op! Pas wanneer je kind op Stamhoofd is ingeschreven én je 

de betaling correct uitvoert, is je kind effectief ingeschreven. 

Je kan je kind inschrijven tot zondag 16 oktober.  

Na deze datum is inschrijven niet meer mogelijk. 

We raden jullie aan om het dus niet al te lang uit te stellen. 

TIP: heel wat diensten betalen (een stuk van) je inschrijving terug. 

Informeer eens bij je ziekenfonds, het OCMW, de jeugddienst, enz. 

https://www.chiroalbatros.be/praktisch/inschrijven
https://www.chiroalbatros.be/praktisch/inschrijven
https://www.chiroalbatros.be/praktisch/inschrijven
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Onze website 
www.chiroalbatros.be  

Hier vinden jullie niet enkel informatie over het inschrijven, ook over 

onze Chiro, Chirojeugd Vlaanderen, de afdelingen, de leiding, de 

groepsleiding, VB’s…  

Voor info m.b.t. verzekeringen, bivakken, lokalen… kan je hier ook 

terecht. 

Elke uitgave van ‘DEN ALBATROS’ zal hierop verschijnen. 

Ben je dus de kalender uit het startboekje kwijt? Geen paniek! Op 

onze website staat een handig overzicht met alle belangrijke data 

voor het komende Chirojaar. Ook eventuele aanpassingen 

verschijnen op de online kalender. 

 

  

http://www.chiroalbatros.be/
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Uniformen 
Je moet maar even kijken om te weten: dat is de Chiro! 

Dat is dankzij onze Chirokleren. We zien er allemaal anders uit, 

maar toch is het duidelijk dat we samen horen. 

Bij het begin van een nieuw Chirojaar horen ook uniformen. Als 

Chiro verwachten wij immers dat onze leden in uniform naar onze 

activiteiten komen.  

Chiro-uniform =   
Chiro-rok/short/bermuda 

+ Chiro Albatros-pull 

+ Chiro Albatros-T-shirt 

 

Voor de aankoop van de gewone rode 

Chiro-T-shirts, de Chiro-rokken en -

shorts sturen we je graag door naar 

‘De Banier’.  

 

Je kan een Banier in de buurt opzoeken en daar naar hartenlust 

passen. Voor liefhebbers van online shoppen: je kan de uniformen 

ook online bestellen en aan huis laten leveren.  
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Onze eigen prachtige Chiropull en T-shirt kan je uiteraard bij ons 

bestellen. 

 

De kindermaten (6-8j, 9-11j) van onze paarse pulls zijn te verkrijgen 
aan €20. Voor de volwassen modellen (S, M, L, XL en XXL) betaal je 
€25. 

Onze groene T-shirt (7-8j, 9-11j, XS, S, M, L, XL, XXL) kan je verkrijgen 
aan €10. 

De bestelling kan gebeuren via de online webshop van Stamhoofd. 

https://shop.stamhoofd.be/chirokledij 

Bestellen is mogelijk t.e.m. zondag 16 oktober. 

 

 

 

https://shop.stamhoofd.be/chirokledij
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Chirojaar-Kalender 

(Onder voorbehoud) 

Oktober 

ZO 2 oktober : Chiro 

ZO 9 oktober: Chiro 

ZO 16 oktober: Chiro 

VR 21 oktober: Dag van de Jeugdbeweging* 

ZO 23 oktober: Chiro 

VR 28 t.e.m. ZO 30 oktober: Leidingsweekend 1 

ZO 30 oktober: GEEN CHIRO 

November  
ZO 6 november: Chiro 

VR 11 november: Soejoes* (Tito/Keti/Aspi) 

ZO 13 november: Chiro (Ribbel/Speelclub/Rakwi) 

ZO 20 november: Chiro 

VR 25 en ZA 26 november: I ♥ Spaghetti* 

ZO 27 november: GEEN CHIRO  
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December 

ZO 4 december: Chiro (bezoek van een bijzondere man) 

ZO 11 december: Chiro 

ZO 18 december: GEEN CHIRO (start blokperiode leiding) 

ZO 25 december: GEEN CHIRO 

 

Januari 

ZO 1 januari: GEEN CHIRO (             Gelukkig nieuwjaar!        ) 

ZO 8 januari: GEEN CHIRO 

ZO 15 januari: GEEN CHIRO 

ZO 22 januari: Chiro (Aspileiding) 

ZO 29 januari: Schaatsen (inschrijven via Stamhoofd) 

 

Februari 
ZO 5 februari: GEEN CHIRO 

ZO 12 februari: Chiro 

ZO 19 februari: Chiro 

VR 24 t.e.m. ZO 26 februari: Leidingsweekend 2  

ZO 26 februari: GEEN CHIRO 
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Maart  
ZO 5 maart: Chiro 

ZA 11 maart: Rondvragen ontbijten 

ZO 12 maart: GEEN CHIRO 

ZO 19 maart: GEEN CHIRO (Rondbrengen ontbijten) 

ZO 26 maart: Chiro 

ZO 30 maart: Chiro 

April 
ZO 2 april: GEEN CHIRO  

DI 4 t.e.m. ZA 8 april: Lentebivak 

ZO 9 april: GEEN CHIRO 

ZA 15 april: Boccaspi Life             

ZO 16 april: GEEN CHIRO (bekomen van Boccaspi) 

ZO 23 april: Chiro 
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Mei 
ZO 7 mei: Chiro 

ZO 14 mei: Chiro (Aspileiding) 

ZO 21 mei: GEEN CHIRO (start blokperiode leiding) 

ZO 28 mei: GEEN CHIRO 

Juni 
ZO 4 juni: GEEN CHIRO 

ZO 11 juni: GEEN CHIRO 

ZO 18 juni: GEEN CHIRO  

ZO 25 juni: Zwemmen en speeltuin (inschrijven via Stamhoofd) 

Juli 
ZO 2 juli: GEEN CHIRO 

VR 14 t.e.m MA 17 juli: Voorpost (Aspi + leiding) 

DI 18 t.e.m. VR 28 juli: Bivak voor Rakwi, Tito, Keti en Aspi 

VR 21 juli: Bezoekdag (aankomst Ribbel + Speelclub) 

VR 21 t.e.m. VR 28 juli: Bivak voor Speelclub en Ribbel 

ZA 29 juli: Napost (Aspi + leiding) 
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*NAderende activiteiten 

DVDJ 

Schrijf het alvast in je agenda: op 21 

oktober 2022 is het opnieuw ‘Dag 

van de Jeugdbeweging’! Op deze 

dag komen alle jeugdbewegingen 

gezamenlijk naar buiten in hun 

uniform. Laat zien dat je met trots lid 

bent van de Chiro en trek zeker jouw Chiro-uniform aan om naar 

school te gaan. 

Een onvergetelijke dag vol ruige spelen, liedjes en luide kreten. Een 

niet te missen kans om op jouw school te laten zien in wat voor 

een geweldige jeugdbeweging jij zit! Als je ‘t ons vraagt… 

 

SOEjoes 

Soejoes is een leuke avondactiviteit georganiseerd door de Aspi’s 

voor de Tito’s, Keti’s en leiding. De daaropvolgende zondag is het 

enkel Chiro voor Ribbel, Speelclub en Rakwi. 

 

I love spaghetti 

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 november vindt ons jaarlijks eetfestijn 

plaats, waar spaghetti bolognaise, croque monsieurs, desserts en 

dranken zullen te verkrijgen zijn. 
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Bivakken 

Lentebivak 

Van woensdag 4 april t.e.m zondag 8 april beleven onze leden de 

leukste dagen van de paasvakantie met Chiro Albatros! 

In maart verschijnt er een speciale editie van ‘DEN ALBATROS’, 

waarin alle nodige info zal terug te vinden zijn over het Lentebivak. 

 

Zomerbivak  

Hieronder vinden jullie de belangrijke data voor zomerbivak. Ook 

voor het zomerbivak zal een aparte editie van ‘DEN ALBATROS’ 

verschijnen met de nodige info. 

 

13 juli 2023 Vrachtwagen laden 

14 juli 2023  Start voorpost ASPI & Leiding 

18 juli 2023 RAKWI + TITO + KETI vertrekken 

21 juli 2023  BEZOEKDAG 

Start bivak RIBBEL & SPEELCLUB 

28 juli 2023 Terugkomst RIBBELS t.e.m KETI 

29 juli 2023 Napost ASPI & Leiding 
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