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Voorwoord
Armoe moet de wereld uit!
Daarom maken wij geluid!
Roep het maar en schreeuw het uit!
Armoe moet de wereld uit!
Armoe moet de wereld uit
Daarom maken wij geluid
Roep het maar en schreeuw het uit
Armoe moet de wereld uit
We zeggen “Boeoe!” tegen armoe
En “Ahooe!” tegen ongelijkheid overal
We zeggen “Woow!” tegen spelen
We zeggen “Jeeej!” tegen delen met elkaar
Want als we samenwerken
Worden we altijd sterker
En kunnen wij voorgoed gelijk zijn voor elkaar!
We zeggen “Boeoe!” tegen te weinig
En “Ahoeoe!” tegen lijden in dit land
We zeggen “Woow!” tegen helpen
We zeggen “Jeeej!” tegen strijden voor elkaar
Want als we samenwerken
Worden we altijd sterker
En kunnen wij voorgoed gelijk zijn voor elkaar!

Beste Chiroliefhebbers,
Hier zijn we terug met ons ‘Chiro-info-krantje’, we kunnen jullie alvast met trots meedelen dat we ondertussen al aan het 4e uitgavejaar bezig zijn. En we zijn
zeker nog niet van plan om op te houden jullie via dit
medium in te lichten omtrent de gebeurtenissen, de
noden, de informatie en de leden/leiding van Chiro
Westrozebeke.
Zo kun je in deze editie kennis maken met de nieuwe
leiding aan de hand van leuke interviews met Chiro gerelateerde vragen. Daarnaast kunt u ook even proeven
van ons jaarthema, namelijk “Armoe is een onrecht,
maak er spel van”. Dit is tevens een overkoepelend
thema voor alle jeugdbewegingen van Vlaanderen.
Een kampbespreking kunt u naar goede gewoonte ook
terug vinden, vergezeld van de groepsfoto’s. Vervolgens zijn ook alle data en contactgegevens terug te vinden op de kalender. We zouden jullie daarnaast ook allemaal
van harte willen uitnodigen op onze Streekbierenavond ‘Boer zkt. Bier’ op vrijdag 4
november en Kalkoenrollade met Kroketjes op zondag 6 november. Zoals gewoonlijk
gaat dit door in ons Chirolokaal en wordt het een gezellig en leuk samenzijn!
Mooie, goede en leuke kampplaatsen vinden is anno 2011 een probleem, maar kan
misschien met uw hulp opgelost worden...
Lees dit boekje en ontdek een hoop verhalen, weetjes en verrassingen.
Daarnaast zouden we jullie allemaal graag eens bedanken, dat je ook dit jaar terug
trouw bent aan de Chiro. Tevens willen we ook de vele nieuwe gezichten, leden en ouders, hartelijk welkom heten bij de Chiro van Westrozebeke. We hopen jullie allemaal
dit jaar terug een onvergetelijk Chiro-jaar aan te bieden, met een leuke werking en
een hele hoop activiteiten.
Veel leesplezier… en tot de volgende!

We zeggen “Boeoeoeoe!”

(Tekst en muziek: Lennaert Maes)

Groetjes,
Amber, Annabel, Stephanie, Valerie, Michelle, Lisa, Emma, Nina, Eva, Charlotte, Silke,
Julie, Jolien & Joke
Marijn, Brecht, Niels, Francis, Jan, Gertjan, Joran, Gianni, Bartel, Matthijs, Mathieu,
Jérome, Bert & Xavier
Chiro WRB (Info 6 - 10/2011) | 3

nieuwe leiding
... de nieuwe leiding bevraagt de nieuwe leiding ...
Emma Catry vs. Matthijs Vanrapenbusch

Stephanie Dejonghe vs. Emma Catry

E: Is er iets dat je als leider/lid van de Chiro hebt bijgeleerd?
M: Het samenwerken en het onderhouden van het groepsgevoel in een leiders- of
ledenkring met vele verschillende karakters.

S: Als je de kans had om nog eens lid te zijn in de Chiro,
welke afdeling zou je dan verkiezen?
E: Ik had graag eens Aspirant geweest, omdat we deze afdeling niet
hebben bij de meisjes.

E: Als je iets moest veranderen aan het Chiro-uniform, wat zou het zijn?
M: De WRB-Chiro-truien zijn reeds een mooie vooruitgang. Ikzelf ben wel nog steeds
fan van de authentieke Chirohemden.

S: Hoe ziet je ideale Chiro kampbestemming eruit?
E: Een plaats waar het elke dag mooi weer is. Ergens dicht bij de zee, op
een afgelegen plaats zodat de buren niet kunnen klagen.

E: Wat is volgens jou de essentie van een geslaagde Chiro-namiddag?
M: Vele Chirokindertjes die om 17uur moe en voldaan het Chirogebouw verlaten met
een stralende glimlach!!!

E: Aan welke groep geef je leiding en
waarom heb je die groep gekozen?
B: De Speelclub, ik geef aan hen
leiding omdat het een fantastische
leeftijd is waar je veel van terug krijgt
en omdat mijn medeleiders super zijn.
E: Hoelang zou je
in de leiding willen blijven?
B: Ik start met 1 jaar en daarna zullen
we wel zien...
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activiteiten

Annabel Wyseur vs. Stephanie
Dejonghe
A: Wat wil je zeker nog eens doen op
Chirokamp of in het Chirojaar?
S: Als ik zou mogen kiezen, zou ik zeker
nog eens inleefweek opnieuw willen
doen.
A: Waarom wil je de zondagnamiddag
de Chiro nooit missen?
S: Omdat de zondag gewoon gelijk is
aan Chiro!
A: Hoe ziet jou ideale Chirolokaal eruit?
S: Mijn ideale Chirolokaal is waar het
niet kan binnenregenen, een plaats
waar de leden zich thuisvoelen en samen met ons super activiteiten kunnen
beleven.

Matthijs Vanrapenbusch vs. Nina Liefhooge
M: Wat is het eerste die in je opkomt als je Chiro hoort?
N: Een enthousiaste, energieke en hechte bende waar er wel altijd iets te beleven valt.
M: Wat was het leukste Chirospel dat je ooit speelde?
N: ‘Big brother’. Ik zat toen in de Kwiks en was op kamp. Iets wat we nog nooit gedaan
hadden, het spel zat vol leuke en uitdagende verassingen. Goed gedaan leidsters!
M: Waarom Chiro?
N: Ik zat als Kwik samen met mijn vriendinnetjes van school in de Chiro. Ik heb het
er altijd naar m’n zin gehad. Na enkele Chirojaren veranderde ik van school. Jammer
genoeg zag ik mijn vrienden bijna niet meer. Gelukkig had ik de Chiro, waar ik me elke
zondag kon amuseren met hen.
Ondanks mijn drukke schoolrichting ben ik toch in de leiding gestapt. Ook al heb ik het
al druk genoeg (plannen is de boodschap!), zonder de Chiro zou ik het gevoel hebben
dat er iets ontbreekt. Ik ben zeer blij dat ik de Chiro niet heb laten zitten, het is zeker
de moeite waard!

ORGANISEER

verassingen

groepsgevoel

amuseren

E: Welk Chirokamp was het leukst?
B: Meeuwen-Gruitrode omdat ik er
naar uitkeek om leider te worden. En
omdat we met een hele goede groep
waren en een pracht van een leider!

interview

fantastisch

Eva Dewulf
vs.
Brecht Vandenbulcke

CHIRO

S: Hoe zou je de wereld iets ‘Chiro-rijker’ kunnen maken?
E: Een groot, zot feest waar alle Chiro’s een uitnodiging voor krijgen.
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Amber Vanacker vs. Marijn De Meulenaere

B: Hoe kwam je op het idee om in de Chiro te gaan?
L: Al mijn vriendinnen zaten in de Chiro en ik wou samen met mijn vriendinnetjes
veel tijd doorbrengen en plezier maken. De Chiro was daarvoor een perfecte
uitlaatklep.
B: Aan welke groep geef je leiding en waarom deze groep?
L: Ik geef leiding aan de Kwiks en ben zeer tevreden met deze groep.
Want het is een suuuuper leuke groep! Het zijn zeer leuke kindjes waar je allerlei
toffe spelletjes mee kan spelen!

Marijn De Meulenaere vs. Eva Dewulf

PARACOMMANDOTOCHT

uitlaatklep

supertof
bende

leiding

ENTHOUSIAST

kinderen

M: Hoe zie je het komende jaar in als leidster van de Kwiks?
E: Ik ben er zeker van dat het een supertof jaar wordt. Het is
een hele leuke bende! Ze zijn altijd enthousiast dus het kan
niet beter!

LEERRIJK

spelletjes

2-daagse

CHIROFIETS
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A: Omschrijf de Chiro in 3 woorden met een L! (om het toch maar orgineel te maken)
M: Leerrijk, lucratief & levensnoodzakelijk.

Lisa Houthoofd vs. Annabel Wyseur
L: Waarom ben je leidster geworden?
A: Omdat ik hou van actieve spelletjes en graag met
leuke kinderen bezig ben. Ik organiseer ook graag
dingen en ik ben graag in groep. Natuurlijk ook vooral in
Chiro WRB omdat de groepssfeer wel super tof is :)
L: Moest je de Chirokas mogen beheren, wat zou je er
dan mee kopen/doen.
A: Er leuke activiteiten mee doen, bijvoorbeeld in de
zomer naar een zot waterpretpark gaan. Misschien Chiro
T-shirts van Chiro WRB. Maar vooral mijn Chirolokaal
helemaal in orde maken en er iets origineels van maken.

GROEP
SFEER

L: Er bestaan al Chirovlaggetjes, Chirokussenslopen... wat
zou jij nog met het Chiro-logo willen maken?
A: CHIROFIETS! :) Chiro-auto? :P

Nina Liefhooge vs. Amber Vanacker

origineel

kans

M: Wat was je drijfveer om dit jaar in de leiding te stappen?
E: Ik zit al van in het begin in de Chiro dus wou ik zeker en
vast ook leiding geven. Het is een unieke kans.
Het is nu het moment! Als ik niet in de leiding geweest zou
zijn dan zou ik daar later zeker spijt van gehad hebben.

A: Hoe zou jij onze jeugdbeweging noemen moest het woord Chiro niet bestaan?
M: Ik vrees dat een nieuwe benaming alleen maar minder goed en flauwer zou zijn,
dus ik opteer echt wel voor ‘Chiro’, kort en bondig.

CHIRO

M: Wat is je zotste kampervaring tot nu toe en waarom?
E: Het is moeilijk om 1 iets uit te kiezen. Maar de 2-daagse
is altijd superleuk. En het voorkamp bij de Tiptiens was ook
leuk. Het was wel lastig maar het was de moeite waard!

A: Wat was jouw lievelingsspel toen jij nog lid was?
M: Op kamp keek ik elk jaar weer uit naar de altijd terugkerende paracommandotocht. Ik vond het namelijk leuk om eens goed vuil te kunnen zijn en zelfs een
beetje afzien van pijn en kou hoort er bij. Al geef ik toe dat de douche erna, al was
die meestal buiten met koud water, minstens evenveel deugd deed.

LEVENSNOODZAKELIJK

B: Wat boeide jou om leidster te worden?
L: Het boeit me om met kinderen bezig te zijn en samen leuke spelletjes te doen.

groep

Brecht Vandenbulcke vs. Lisa Houthoofd

N: Wat kenmerkt jou ten opzichte van de leidingsploeg?
A: Ik ben de jongste leidster ;)!
N: Wat is het coolste afdelingskleur en waarom?
A: De kleur van de Tiptiens -blauw- omdat ik dat de tofste groep
vind.
N: Zullen jouw kinderen Chiro-minded zijn?
A: Als ik kinderen zou hebben, zou ik ze zeker aansporen om naar
de Chiro te gaan.
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Jaarthema
Armoede is een onrecht, maak er spel van!
Arm en rijk, da’s toch simpel: ‘arm’ betekent dat je weinig hebt en
‘rijk’ betekent het tegenovergestelde. Niet?
Armoede is helaas veel meer dan geen geld hebben of onder een brug moeten slapen. Gezinnen in armoede komen meer hindernissen tegen dan alleen ‘te weinig geld’: moeilijkheden op school, weinig kansen op de arbeidsmarkt, een klein inkomen, een ongezonde
woning, een moeilijke thuissituatie…

Maar wie de wereld wil veranderen, begint altijd best bij zichzelf. Want eerlijk: kennen we de armoedeproblematiek allemaal wel zo goed? Betrappen we onszelf al niet
eens op een vooroordeel hier en daar? Ook bij ons is er dus werk aan de winkel. En dat
doen we op onze eigen typische jeugdbewegingsmanier: we maken er een spel van.
Niet van de armoede zelf natuurlijk, maar we proberen door informatieve spelen en
speelse actie onszelf en onze leden meer bewust te maken van de armoedeproblematiek.
We moeten ook toegeven dat we als jeugdbewegingen uitsluiting soms mee in stand
houden. Ook wij slagen er (nog) niet in kinderen en jongeren in armoede talrijk in
onze jeugdbeweging te betrekken. We maken er ook voor hun spel van. Laat ons eens
kritisch naar onszelf kijken. Welke drempels houden wij mee in stand? Wat kunnen we
hier aan doen? Dat doen we beter niet alleen. Samen staan we sterker. We doen het
samen, over de koepels van de jeugdbewegingen heen en met partnerorganisaties uit
de armoedesector. We maken er ons spel van.

Ontstaan ‘Maak er spel van’
In 2004 - 2005 hadden we het jaarthema: ‘Verdraai de wereld’. Dit thema schaarde
zich achter een meer duurzame wereld.
Enkele jaren later vinden de jeugdbewegingen dat het zo langzaam tijd wordt om een
nieuw, gezamenlijk jaarthemate organiseren. Samen kiezen ze voor het thema ‘armoede’. Deze keer geen mondiale, globale invalshoek, maar een lokale insteek: armoede
hier bij ons, in onze stad, gemeente, wijk en straat. En zo wordt in 2011-2012 een jaar
lang het bestrijden van armoede en uitsluiting het gemeenschappelijk jaarthema van
zo’n 250 000 kinderen en jongeren.

Maak er spel van!
Je zult maar het geluk hebben om in België geboren te worden. Een land waar er voedsel genoeg is, waar je ziekenhuizen hebt in elke stad, waar er scholen zijn in elk dorp.
Geen kinderen met opgezwollen buikjes in onze straten, geen hutjes van golfplaten
in onze steden. En toch … groeit bijna één kind op vijf in België op in armoede. Soms
zichtbaar, maar vaak verborgen achter muren en deuren, ook in onze eigen straat.
Met dit jaarthema willen we heel duidelijk maken dat we het een schande vinden dat
één op vijf van alle Belgische kinderen en jongeren in armoede leeft. In een rijk land
zoals het onze is dat onaanvaardbaar. Armoede is een onrecht! En dat laten we niet
zomaar gebeuren: we maken er spel van! Als jeugdbeweging zijn we een deel van de
samenleving. Samen zijn we met meer dan 250.000 kinderen en jongeren. We dromen
van een samenleving zonder armoede en uitsluiting en zullen dit luidkeels verkondigen tot iedereen ons hoort. Ouders, buren, pers en politici: iedereen zal weten dat we
vinden dat het armoedeprobleem structureel moet aangepakt worden. We gaan voor
maatregelen die armoede echt oplossen, geen doekjes voor het bloeden!
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De Chiro is er voor iedereen!
In de Chiro vinden we diversiteit en toegankelijkheid erg belangrijke thema’s voor
onze jeugdbeweging. En toch vertellen onderzoeken ons dat die diversiteit wel heel
relatief is. We bereiken niet zo veel allochtone kinderen en jongeren en ook BSO-jongeren vinden de weg naar de Chiro te weinig. Zonder naïef te willen zijn, blijft de Chiro
werken aan diversiteit en toegankelijkheid.
De Chiro leven we niet op een eilandje , maar we blijven deel uitmaken van de grotere
omgeving rondom ons. Daarom spannen Chirogroepen zich in om open te staan voor
alle kinderen en jongeren die in de buurt leven, wonen en spelen. Toch weten we dat
kiezen voor diversiteit geen eenvoudige keuze is. We botsen soms op grenzen die te
maken hebben met onze identiteit.

Meer informatie?
http://chiro.be/actie/jaarthema
http://www.maakerspelvan.be
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Meisjeskamp
Nabespreking Meisjeskamp Meeuwen-gruitrode 2011

Onze lieve tiptientjes vlogen in hun heldenkostuum vol moed richting MeeuwenGruitrode. Gelukkig was Mega Mindy aanwezig met haar supercar om eventuele
gewonde superhelden in nood te helpen. Onze kleinsten mochten zich wagen aan de
trein met supersonische snelheid waarbij ze in een mum van tijd in het verre Limburg
aankwamen. Al snel werd duidelijk dat onze Chiro-wietjes de ideale plaats hadden
gevonden om een waanzinnige superheld te worden geleid door een heldhaftig superteam waar de grootste, bekendste, incredible’ste superhelden deel van uit maakten. Er
was een groot grasveld waar ze hun topsnelheden konden verbeteren, een bos waar
superman “U” zou tegen zeggen, een eetzaal om hun krachtvoer binnen te spelen
waardoor ze weer helemaal klaar waren om het kwaad te bestrijden, maar er was
natuurlijk ook voor elke superheld een bedje waar ze ’s nachts konden ronken na een
zware trainingsdag.
Voor ons kamptoneeltje waren de grootste superchiroes afgezakt om samen Billy de
boef gevangen te nemen. Toch slaagden ze met hun ongelofelijke nooit geziene krachten er niet in om hem te vangen. Gelukkig kwam onze grootste superheld ons te hulp
schieten, niemand minder dan de CHIRO-HELD. Zo hebben we eindelijk Billy de boef in
samenwerking met alle superhelden kunnen plaatsen waar hij thuis hoort.
Natuurlijk mogen we ook onze fantastische superkoks niet vergeten. Zij hebben gezwoegd en gezweet om het energierijkste voedsel en zeer dorstlessende drankjes op
tafel te brengen. Dit zorgde ervoor dat wij helemaal terug opgeladen werden om weer
een heldhaftige activiteit tegemoet te gaan. Ook de mini-superhelden (Joppe, Hasse,
Ferre, Sam & Lars) zorgden voor de nodige entertainment. Aangezien iedereen moe
en uitgeput naar bed ging, vielen zelfs de meest gevreesde tippers direct in slaap. Om
7u30 werd iedereen gewekt om terug een dag vol spel & plezier tegemoet te gaan.
Hun krachten werden ook getest tijdens het nachtspel, groepsdag, 2-daagse, omgekeerde dag en nog tal van andere zwaar beproevende activiteiten. Soms zat de regen
niet mee, maar dankzij onze onzichtbare regenjas werd daar niet veel van gemerkt.

Meeuwen-gruitrode 2011

Nu een nieuw Chirojaar vol verassingen en superleuke activiteiten ons te wachten
staat , verlangen wij al weer stiekem naar het volgende kamp. Natuurlijk mogen we
ook ons voorbije fantastiche superchiroes-kamp niet vergeten.

Kortom onze Chiro-wietjes keerden als echte volleerde superhelden terug naar huis.
Het waren de 10 zwaarste maar o zo heerlijke superdagen van de vakantie! Hopelijk
hebben jullie er ook zo van genoten als wij, het superteam. Bedankt lieve kindjes,
kokjes, leidsters, bedankt voor het kamp!
(P.S.: Ook bedankt aan de jongens voor het superzwembad! )
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Jongenskamp
Nabespreking jongenskamp Meeuwen-gruitrode 2011

Het was een fikse reis vooraleer de oudste groepen, Kerels en Aspi’s, de andere kant
van ons ‘kleine’ België bereikten. Eenmaal aangekomen waren de Toppers en Rakkers
intussen ook al ter plaatse. Dit was de start voor een onvergetelijk kamp!
Niet enkel de leden waren van de partij. Ook onze koks waren er opnieuw bij en zorgden ervoor dat we 10 (voor de Speelclub 8) dagen geen honger moesten lijden. We
konden iedere dag ons buikje vol eten - jawel, 4 maaltijden! - zodat we energie genoeg
hadden om de ganse dag te ravotten. Een welgemeende dankuwel daarvoor!
Het weer was perfect! Niet dat iedereen na een dag de zonneslag had, maar ook niet
dat vele kleren moesten hangen drogen. Met andere woorden: een leuk primitief
weertje dus! En als er eens een superwarme dag ons wilde uitdrogen, hadden we nog
altijd ons zelfgemaakte zwembad waarin iedereen afkoeling kon zoeken.
Eenmaal uitgepakt konden we ‘back to the primitives’. We keerden terug in de tijd
maar toch konden de leden genieten van ultramoderne en coole activiteiten zoals
paintball, een fotozoektocht en nog veel meer. Benieuwd of dit ook al zo was in de
prehistorie?...

Meeuwen-gruitrode 2011

Het kamp ligt opnieuw enkele maanden achter ons en weeral was het voorbije jaar
formischittertastisch met als afsluiter het kamp naar Meeuwen-Gruitrode!

Opnieuw waren we voorzien van een dagelijks kamptoneel waarbij 2 hedendaagse
mensen met een teletijdsmachine terug in de oudheid belandden. Ze kwamen er de
gekste dingen tegen en werden beschuldigd van de ontvoering van de kinderen van
‘The Flinstones’. Daarbij kwam een oeroude stam ook in het complot te zitten maar
zoals men zegt: ‘eind goed, al goed’. De Flinstones en onze hedendaagse jongelui
kwamen beste vrienden!
De laatste avond waren er naar jaarlijkse traditie de toneeltjes van alle afdelingen die
opnieuw adembenemend waren. Zo ontdekten we een zanger tussen onze leden en
werden de hoogtepunten van het kamp nog eens op een rijtje geplaatst. Daarna zaten
we gezellig rond het kampvuur die het fantastische kamp afsloot. We namen afscheid
van leiders Laurens en Olivier, maar er hadden al meteen 2 laatstejaarsleden een mooi
CV om voor te leggen zodat ze met open armen bij de leiding ontvangen werden: Marijn en Brecht. Maar ook Matthijs is ondertussen terug onder ons midden. Welkom!
We danken iedereen voor het opnieuw onvergetelijke kamp: leden, leiding en koks,
alsook de ouders die het ganse jaar hun vertrouwen gegeven hebben aan de leiding!
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Kalender

Info

Chirokalender 09/2011 - 12/2011

Chiro-uniform

Zondag 16 oktober: Chiro

Bij de Chiro horen natuurlijk ook kleren. Deze
kan je aankopen in de Banier. Je hebt er de keuze
uit broeken, rokken, t-shirts, hemden. Maar ook
riemen, kousen of onderbroeken, voor wie graag
een stapje verder gaat. De dichtsbijzijnde Banier
bevindt zich in Roeselare, meer info op
www.debanier.be.

Zondag 23 oktober: Chiro
Zondag 30 oktober: Chiro
Vrijdag 4 november: Streekbierenavond
Zondag 6 november: Kalkoenrollade met Kroketjes
Zondag 13 november: Chiro
Zondag 20 november: Chiro
Zondag 27 november: Chiro (Sinterklaas)
Zondag 4 december: Chiro
Zondag 11 december: Chiro
Zondag 18 december: Chiro
Dinsdag 27 december: Sterrenstoet

VOOR MEER INFORMATIE EN UPDATES, GA NAAR ONZE WEBSITE;
CHIROWESTROZEBEKE.WORDPRESS.COM

Indien er nog vragen of opmerkingen zijn:
Hoofdleiding jongens:
Demey Bartel: 0474/44 89 96 of bartel_demey@hotmail.com
Schrauwens Mathieu: 0498/08 04 19 of mathieu_schrauwens@hotmail.com

Hoofdleiding meisjes:
Vansteenkiste Joke: 0498/34 88 57 of vansteenkiste.joke@hotmail.com
Buyse Michelle: 0472/83 59 95 of michellebuyse@hotmail.be
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Natuurlijk kan je ook nog altijd de machtige trui
van Chiro WRB aankopen. De trui is te verkrijgen
voor de prijs van 30 Euro. Voor de meisjes zijn de
truien rood, voor de jongens donkerblauw.
We willen wel benadrukken dat het kopen van
een trui of Chiro-kleren niet verplicht is. Maar we
verwachten wel dat je vanaf de Rakwi’s tegen het
kamp een Chiro-uniform hebt.
Uit je dierbare Chiro-uniform gegroeid en op
zoek naar tweedehandskledij? Voor al dit en nog veel meer kan je terecht bij Julie
Vandecandelaere of de leiding.
Julie Vandecandelaere: Langemarkstraat 20 /A of 0497/377770
of julievandecandelaere@hotmail.com
Je kan bij ons voor 15 euro al een broek of rok kopen, voor 10 euro heb je al een hemd
of trui en voor slechts 5 euro kan je een T-shirt krijgen.

Met je lidkaart kan je in de banier 20% korting krijgen op alle ‘creamix-producten’ (knutsel- en spelmateriaal) en 10% op alle knutselmaterialen.

Oproep
Wij zijn altijd heel erg blij met oude schminkdozen (die we nog kunnen gebruiken),
restjes lippenstift, oogschaduw…, of leuke verkleedkledij. Maar ook met kaarsvet,
gezelschapsspelletjes, bestek...
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@ Chirolokaal Westrozebeke

GRoot: 9 euro
klein: 6 euro
Met streekbieren,
Volksspelen, boerekost...

CHIRO WRB

@ Chirolokaal Westrozebeke

MET
KROKETJES
à volonté

KALKOEN

Zondag 6 november - 11u30

Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Laat als ouder je stem horen, en laat ons weten
hoe je hierover denkt. Je kan stemmen op chirowestrozebeke.wordpress.com.

Vrijdag 4 november - 20u30

Alles wordt duurder in het leven en dit brengt ons dus tot een vraagstuk. Namelijk: is
het verstandig om een kampplaats zonder bedden te verkiezen, maar dat u dan terwijl
ook wel voor uw kroost een veldbed zou moeten aanschaffen? Wij wensen de prijs
van een kamp, liefst nog enkele jaren, aan de schappelijke prijs te houden die we nu
hanteren. Door middel van eventueel over te schakelen zou dat een steentje kunnen
bijdragen tot die wens. Stof tot nadenken…

Als je’t mij vraagt:

Maar deze kampplaatsen met gebouwen, los van het feit dat wij ze mengen met gebruik van tenten, lopen ook erg uit elkaar. Je hebt namelijk kampplaatsen met bedden
enerzijds en kampplaatsen waar enkel de ruimte om te slapen aanwezig is anderzijds.
Bij deze laatste wil dat dus zeggen, dat er bijvoorbeeld een ruimte om te slapen is voor
een afdeling, maar dat eenieder van hen wel een eigen veldbed moet meebrengen.
Waar zit het verschil nu los van het feit dat wij als ouders dan nog een veldbed moeten
kopen ook, vraagt u zich af? Welja, het grote verschil zit zich in het feit dat kampplaatsen zonder bedden frequenter aanwezig zijn, goedkoper zijn en zodus makkelijker te
boeken zijn. Het is echt frappant hoeveel kampplaatsen er meer en meer voor kiezen
om geen (stoffige) stapelbedden meer neer te poten.

BOER
ZKT.
BIER

Het overgrote deel van de jeugdbewegingen in Vlaanderen doet ieder jaar wel minstens één bivak, waaronder ook wij, de Chiro van Westrozebeke. Die bivakken vinden
plaats over gans België, sommigen trekken zelfs naar het buitenland. In België vinden
deze kampen plaats van onze ‘uitgestrekte’ kust tot aan onze ‘bergen’ in de Ardennen.
Velen hebben al een bivak gehouden in het joviale Limburg, of dicht bij Antwerpen.
Wat verstaan wordt onder ‘kampplaats’ loopt vaak erg uiteen. Dat kan van een simpele
weide variëren tot een heus gebouwencomplex. Naargelang eigen voorzieningen
moeten jeugdbewegingen een kampplaats naar hun gading vinden. Je hebt jeugdbewegingen die voorzien zijn om tentenkampen te doen, welja… het ligt voor de hand
dat zij minder gebouwen, tot zelfs geen, nodig hebben. Ook zijn er jeugdbewegingen
die opteren om volledig in gebouwen te vertoeven. Je hebt er ook nog die een mix van
beide doen, maar ook zij hebben dus gebouwen nodig.
Zo zit het ook met Chiro Westrozebeke. Waar wij niet streven om een volledig tenten- noch gebouwen-kamp te houden, houden wij het wel graag gemengd. De allombekende mix waarbij de jongere groepen in gebouwen, en oudere groepen in tenten
verblijven. Dus moeten wij als jeugdbeweging ook een kampplaats met gebouwen
boeken.

STREEKBIEREN
AVOND

Om even bij stil te staan…

ROLLADE

V.U. Bartel Demey 0474/448 996

Kampplaatsen

Een verhaaltje
Vanmiddag komt Tom bij Anne in de tuin spelen.
Ze rennen achter elkaar, ze rollen over het gras
en lopen rond de hoge bomen. Ze proberen ook
allerlei kunstjes uit op het gras: op één been staan,
achteruit springen, kikkersprong, huppelen… Na
een poosje vallen ze uitgeput neer in het gras.
Anne’s buik gaat op en neer. En Tom voelt z’n hart
heel duidelijk kloppen. “Ik hou wel van de vakantie,” puft Anne. “Dan
kun je de hele dag spelen.” “Ja,” zucht Tom. “Vakantie. Ik wil graag echt
op reis gaan. Met het vliegtuig, of met de auto, of met de boot, of met de
bus … Maar dit jaar blijven we thuis.” “Wij blijven dit jaar ook thuis ,” zegt
Anne teleurgesteld. Anne en Tom zwijgen. Waarom gaan ze dit jaar niet
op reis? Naar de zee. Of naar de Ardennen. Of nog verder weg, naar het
buitenland! Plots heeft Anne een goed idee : “Tom, laten we samen op
vakantie gaan! ” En ze kijkt hem met twinkelende oogjes aan. “Ja leuk!”
roept Tom enthousiast. Dan fronst hij zijn wenkbrauwen. “Maar hoe gaan
we ? En mag dat wel van papa en mama?” stamelt hij. Anne schokt van
het lachen: “Maar neen gekkerd, we gaan op vakantie in mijn tuin! Lijkt
je dat iets?” “Jaaaa!” gilt Tom. “We gaan op vakantie in de tuin.” Anne
brengt twee grote koffers buiten. “Ziezo,” zegt ze opgewonden. “We kunnen vertrekken!” “Met het vliegtuig!” beveelt Tom.
Tom heeft nog nooit gevlogen. “We vliegen naar...” Tom denkt na. “Naar
Afrika!” schreeuwt hij. “Ja!” gilt Anne.” We gaan naar Afrika op avontuur!
En we gaan kamperen!” Samen vliegen ze, met elk een koffer in de hand,
door de tuin. De wind waait door hun haren en het lijkt net of ze echt
vliegen. Plots houdt Tom halt. “We zijn er!” juicht hij. “Hoera!” schreeuwt
Anne. “Nu moeten we onze tent opzetten.” En met de wasdraad van
mama en enkele lakens bouwen Anne en Tom hun tent. Dat is niet eenvoudig : telkens opnieuw stort de tent in elkaar. Maar de derde keer lukt
het en even later zitten Anne en Tom in hun zelfgemaakte tent. Door de
spleetjes vallen dunne stralen licht naar binnen. Het is er dus niet erg
donker. “Nu zijn we moe van het vliegen,” beslist Tom. “Dus gaan we slapen.” Anne vlijt zich naast Tom neer. Ze sluiten hun ogen. Maar niet voor
lang. Pats! Daar valt de tent weer plat! Anne en Tom kruipen van onder de
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Tom en Anne kamperen in de tuin
lakens. “Dan is het nu ochtend!” zegt Anne. “We moeten eten zoeken.”
Anne doet alsof ze bessen plukt en Tom doet alsof hij wortels uittrekt.
Met veel gesmak en geslurp eten ze hun ontbijt. “Gaan we nu op avontuur?” vraagt Tom opgewonden. “Ik wil graag nieuwe dingen ontdekken.”
Anne knikt : “Natuurlijk Tom. Loop jij maar voorop! Ik volg je.”
Voorzichtig sluipt Tom door het gras. Hij knijpt z’n ogen tot fijne spleetjes
om alles beter te kunnen zien. Achter hem sluipt Anne. Ze kijkt aandachtig om zich heen in de hoop iets te ontdekken. Hun neus is nu heel erg
dicht bij het gras. Ze ruiken de geur van het gras en de aarde. Spiedend
kijken ze rond. “Stop!”, schreeuwt Tom. Anne staat stokstijf : “Wat is er?”
fluistert ze. “Heb je iets gezien?” Tom draait zich zachtjes om : “Ik zie hier
een speciaal dier !” Anne komt dichterbij. Maar ze ziet niets. “Waar dan?”
vraagt Anne angstig. “Het is toch geen vies beest?” Tom wijst met z’n vinger naar de plek vlak onder zijn neus. Anne buigt haar hoofd naar beneden. “Een worm! Het is maar een worm!” lacht ze. “Je moet doen alsof het
een speciaal dier is!” bromt Tom. Anne gniffelt : “O sorry, dat wist ik niet.”
Dan kijkt ze hem met verbaasde ogen aan en zegt : “Wat een vreemd
dier…” Tom neemt de worm in z’n hand. Samen buigen ze zich over de
worm. De worm is roodbruin, lang en glibberig. Hij heeft helemaal geen
poten en ook geen ogen. “Wil jij hem even vastpakken? ” vraagt Tom
aan Anne. Anne haalt haar neus op : “Neen dankjewel, ik vind hem een
beetje vies.” Voorzichtig zet Tom de worm op de grond en samen met
Anne kruipt hij verder. Hij hoopt gauw een nieuw dier te vinden. Maar
daar is papa : “Tom, kom je naar
huis? Het is badtijd.” “Hé bah,
badtijd!” moppert Tom. Anne en
Tom komen overeind.
“Kom je morgen terug?” vraagt
Anne. “Dan gaan we weer op vakantie in de tuin!” “Fijn !” juicht
Tom. “Tot morgen!” Tom rent
naar zijn papa. “Tot morgen!”
roept Anne terug. “En morgen
gaan we naar … Spanje!
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!!! Oproep !!!
De voorbije twee jaar hebben we heel wat moeite gehad om een vrachtwagen te vinden om na ons bivak al het materiaal van de kampplaats terug naar huis te vervoeren.
Om dergelijke problemen in het vervolg te vermijden, zijn wij dus op zoek naar bereidwillige vrachtwagenchauffeurs met een vrachtwagen in het bezit, die ons eventueel
zouden willen helpen. Wat we nodig hebben, is een grote vrachtwagen met chauffeur
aan een voordelig ‘Chiro-tarief’ of in ruil voor een leuke bedanking.

Ontspanning
Calvin and Hobbes

Mensen die zich geroepen voelen om ons uit de nood te helpen mogen zich steeds
melden op het nummer: 0472/83 59 95 of via chiro.westrozebeke@gmail.com.
Alvast heel erg bedankt!

STARTDAG, 9-okt.
Sudoku
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ZOEK DE VOLGENDE WOORDEN:
CHIRO
WESTROZEBEKE
LEIDING
RAKWI
SPEELCLUB
TITO
KETI

22 | Chiro WRB (Info 6 - 10/2011)

ASPI
ZONDAG
PLEZIER
SPEL
STREEKBIER
KALKOENROLLADE
BOER

Colofon:
Dit is een uitgave van Chiro Westrozebeke (Chiro d’Oude Maalderij &
Chiro Onze-Lieve-Vrouw), 10/2011.
Redactie; Xavier Reynaert, Michelle Buyse, Niels Devoldere, Julie
Vandecandelaere, Joke Vansteenkiste, Jolien Demyttenaere, Gertjan
Meersseman, Silke Dewulf, Mathieu Schrauwens, Bartel Demey
en de nieuwe leiding.
Verantwoordelijk uitgever; Bartel Demey (0474/448 996)

