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Chiroweekend 2019: Alles wat je moet weten!
Net als de vorige jaren gaan we ook dit jaar op weekend. Voor de allerkleinsten is dit een ideale
kennismaking met de Chirogewoontes en een goede voorbereiding op het grote kamp. Voor de
anderen is het een weekend vol amusement!
Wanneer vindt dit fantastische weekend plaats?
15 tot en met 17 februari: speelclub, keti’s en aspi’s
22 tot en met 24 februari: pinkels, rakwi’s en tito’s
We vertrekken vrijdagavond om 18u00 en het weekend eindigt zondag om 15u.
Dit houdt in dat de leden geen avondmaal meer voorgeschoteld krijgen bij aankomst op
vrijdagavond.
Hoe zit dat juist in elkaar?
We vertrekken vrijdag om 18u00 met een carpoolsysteem aan de Chirolokalen. Bij aankomst
installeren we ons en vliegen er we er meteen in met een openingsspelletje. Slaaptijd hangt van de
leeftijd af. We streven ernaar om de pinkels ten laatste om 20u30 slaapwel te wensen. De andere
groepen volgen telkens met een halfuur tussen. Alle kinderen worden om 08u00 gewekt door
enthousiaste leiding en een half uur later staat het ontbijt klaar. Zo kunnen we er tegenaan voor een
dag boordevol activiteiten. In de voormiddag spelen we dan een super leuk spel totdat onze maagjes
beginnen knorren. ’s Middags is er een warme maaltijd met dessert voorzien en ’s avonds worden onze
buiken gevuld met boterhammen en soep. Ook de zondagmiddag maken we een gezonde, volwaardige
warme maaltijd klaar. Na het middageten ruimen we alles netjes op en spelen we nog enkele spelletjes.
Vervolgens worden de kindjes weer afgehaald. Aan de ouders willen wij vragen om niet eerder dan
nodig (lees: vòòr 15u) de kinderen af te halen. Het weekend is al zo kort genoeg!
Wat moet je doen om dit weekend te mogen meemaken?
Als je kind(eren) graag mee wil(len), ga je naar de site waar je kan inschrijven voor dit weekend. Je vult
hierbij het formulier in en schrijft de som van €35 over op het rekeningnummer van de chiro (7512016465-69 of IBAN: BE71 7512 0164 6569). In dit formulier geef je de groep aan van je kind, eventuele
allergieën/medicatie/… en ook of je je kind kan voeren en/of terughalen en eventueel andere kinderen
kan meenemen. Ook als je kind al met iemand anders mee rijdt, geef je dit hier best aan.
Het inschrijvingsformulier vindt u terug op de site www.chirokierewiet.be of via volgende link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK7DNRWKHdfDxjTL41WJYkbQf9UgiSk3Ga09m8o91j8
HVCdg/viewform?usp=sf_link

Opgelet!
Je mag inschrijven tot en met woensdag 6 februari! Bij inschrijvingen die we daarna ontvangen,
worden er €5 extra kosten aangerekend. Schrijf dus allemaal in voor deze datum!
Indien u wil annuleren, krijgt u €30 teruggestort. Met de overige €5 compenseren wij de op dat
moment reeds gemaakte kosten (reservatie, verblijfskosten).

Waar gaan we naartoe?
De Stobbe
Bergstraat 16
9820 Merelbeke
Hoe gaan we daar naartoe?
Net als de vorige jaren rekenen wij voor het vervoer op de ouders. Gelieve op het inschrijvingsformulier
(dat je kan vinden op de site) in te vullen of je al dan niet kan voeren/terugbrengen en hoeveel kinderen
er telkens meekunnen.
Belangrijk: op vrijdag spreken we telkens af aan de Chirolokalen om 18u zodat we samen kunnen
vertrekken.
Wie niet aanwezig kan zijn op de Chiro voor het vertrek en dus rechtstreeks naar de bestemming rijdt,
moet dit laten weten door te mailen naar steyaertemma@gmail.com ! Proberen jullie dan ook jullie
best te doen om niet veel vroeger aan te komen dan de andere kindjes?
Routebeschrijving:
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m3!1d99294.26231162324!2d3.5592915
153636997!3d51.0441004676359!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e6!4m5!1s0x4
7c36854068d7979%3A0x84aa2368ad47d65b!2sNieuwstraat%201%2C%209881%20Aalter!3m2!1d51
.0904339!2d3.4900689!4m5!1s0x47c3746aed8b12db%3A0xd51e0147275479a!2sBergstraat%2016%
2C%209820%20Merelbeke!3m2!1d51.0127163!2d3.7571816!5e1!3m2!1snl!2sbe!4v1482491702907

Wat nemen we mee?
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Bedden zijn aanwezig, dus heb je enkel een onderlaken, hoofdkussen en warme slaapzak
nodig
Voldoende ondergoed en verse kleertjes die vuil mogen worden
Een zak om die vuile kleertjes dan in te steken
Pyjama
Toiletgerief
Zakdoeken
Een zaklamp
Liefst twee paar schoenen en regenkledij
Je knuffel
Snoep, GSM’s, MP3-spelers enzoverder heb je NIET nodig. De Chiro is hier niet
verantwoordelijk voor als deze toch zouden mee zijn.

Mogen wij ook vragen zoveel mogelijk items te naamtekenen, vooral de Chirokleertjes. Wij rekenen
ook op uw eerlijkheid om de kledingstukken van een ander kind die bij het opruimen per ongeluk in de
valies van uw oogappel zijn beland, aan ons of aan de rechtmatige eigenaar terug te bezorgen.
Het vertrek
v Alle leden vertrekken de vrijdag om 18u00 aan het Chirolokaal. Elke uitzondering (plaats, uur)
moet worden medegedeeld aan leidster Emma (0496 29 78 90 of steyaertemma@gmail.com)
v Alle leden melden zich aan de Chirolokalen eerst aan bij de leiding. Pas nadat dit is gebeurd,
kunnen zij naar Merelbeke vertrekken.
v Vertrek pas nadat alle plaatsen in de auto zijn opgevuld.
v Op zo’n weekend moet er ook redelijk wat materiaal (eten, speelmateriaal...) mee. Wij zouden
het dan ook appreciëren mochten de laatste lege plaatsjes in auto zoveel mogelijk worden
opgevuld daarmee. Vraag gerust aan iemand van de leiding, die zal u kunnen vertellen wat er
nog mee moet.
Wanneer we aangekomen zijn in Merelbeke…
v zal er reeds leiding aanwezig zijn om te tonen waar de kinderen zich mogen installeren. Zij
zullen hierbij ook helpen om de valiezen en dergelijke naar de kamer te dragen. Ouders mogen
indien ze dat wensen, uiteraard een handje helpen.
v mogen de ouders helpen om de kinderen te installeren, maar vragen wij om niet langer dan
nodig in het kamphuis te blijven. Zo kunnen wij tijdig aan ons spel beginnen en er nog een
leuke avond van maken!
Wanneer het tijd is om naar huis te gaan…
v is het 15u. Het weekend is zo al kort dus wij vragen om zeker niet vroeger dan dit afgesproken
uur uw kinderen af te halen.
v melden de leden zich aan bij de leiding. Zo kunnen wij zeker zijn dat alle kindjes veilig en wel
thuis geraken.
v gaan de kinderen opnieuw naar huis volgens het carpoolsysteem. Hierbij is het de gewoonte
dat de kindjes thuis worden afgezet aangezien er geen opvang is voorzien aan de chirolokalen.
Mocht u nog vragen hebben, mail gerust naar steyaertemma@gmail.com .

De leiding
PINKELS
Renaud Van Eecke
Markettestraat 24
9881 Bellem
0477 05 01 55

Leonie Vermeire
Rechtover de chiro
9881 Bellem
0476 09 15 43

Victor Duhaut
Lotenhullestraat 76
9881 Bellem
0472 62 28 99
Noemt zich fotograaf

Emma Vansteenkiste
Lokouter 1
9880 Aalter
0479 04 26 78

Mona Loontiens
Zwagershullestraat 7
9881 Bellem
0471 41 63 21

SPEELCLUB
Laurens Bouckaert
Den Duyventoren
9881 Bellem
0495 36 81 16

Jasmine Duroi
Kouterken 7
9850 Hansbeke
0471 39 45 94

Charlotte Pauwels
Bellemdorpweg 51
9881 Bellem
0471 40 26 97

Emiel Mussche
Oude Gentweg 17
9880 Aalter
0479 71 21 14

Quinten Bauwens
Museumstraat 20
9881 Bellem
0493 71 98 82

Cedric Holderick
Charlestonstraat 16
9880 Aalter
0498 67 56 85

Jade Bultinck
De Craenestraat 10
9881 Bellem
0474 01 05 00

Kylian Van Damme
Hoge Kouter 22
9880 Aalter
0489 45 05 20
Materiaalman

Norah Mortier
Bellemstraat 164
9880 Aalter
0477 83 11 13
Webmaster

RAKWI’S
Sara De Muyter
Stuivenberg 18a
9881 Bellem
0495 45 38 83

Jules Vervaeke
De Conincksgoed 45
9881 Bellem
0474 08 10 34

TITO’S
Margot Verwaeren
Bosvijverdreef 22
9880 Aalter
0497 25 51 71
Financieel

KETI’S
Amin Drif
Bellemstation 3
9881 Bellem
0470 20 07 84
Hoofdleiding

Eline Vyvey
Stuivenberg 18b
9881 Bellem
0492 60 89 08

Jasper Vlerick
Wallebilk 5
9881 Bellem
0474 57 90 90

Kilian De Muyter
Stuivenberg 18a
9881 Bellem
0493 67 43 22

Paulien Bauwens
Museumstraat 20
9881 Bellem
0491 43 96 91

ASPI’S
Emma Steyaert
Eksterstraat 22a
9881 Bellem
0496 29 78 90
Hoofdleiding

Nele Eeckman
Aalterveld 3
9880 Aalter
0471 43 08 28

Jelle De Bruyne
Spoorweglaan 29
9880 Aalter
0499 11 71 45

Jaarkalender
24/12 – 06/01
Zondag 13 januari
Zondag 27 januari
Zaterdag 2 februari
Zondag 10 februari
15 – 17 februari
(speelclub, keti en aspi)
22 – 24 februari
(pinkel, rakwi en tito)
Zondag 10 maart
Zondag 24 maart
Zaterdag & zondag 6 & 7 April

Kerstvakantie (kerstactiviteit)
Chironamiddag
Chironamiddag
Open haird
Chironamiddag
Weekend 1
Weekend 2
Chironamiddag
Chironamiddag
Spaghettifestijn

(Datum is veranderd!)

8/4 – 22/4
Zondag 21 april
Zondag 28 april
Zondag 5 mei
Zondag 19 mei
1 - 10 juli
5 – 10 juli

Paasvakantie (paasactiviteit)
Paasraap
Picknick
Chironamiddag
Chironamiddag
Kamp
Kamp (Pinkels)

