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Voorwoord 
 
Er was eens een man die drie zonen had. 

De drie jongens maakten altijd ruzie, altijd maar vechten en vechten. 

Op een dag zei de vader: "Breng me zoveel takken als je kunt dragen!" 

De jongens renden het bos in om takken te verzamelen en ieder van hen kwam terug met 
een bos takken. 

"Neem nu ieder één tak", zei hun vader, "en probeer hem te breken." 

"Makkelijk," zeiden de jongens en ze braken hun stokken in tweeën. 

"Bind nu alle stokken met een touw samen," zei de vader, "en probeer nu de hele bos 
takken te breken." 

Ze probeerden het om de beurt, maar de takken die afzonderlijk zo gemakkelijk gebroken 
konden worden, waren samengebonden zo sterk als staal. 

"Zie je," zei de vader, "wat jullie met deze stokken doen, kan ook met jullie gebeuren. 
Wanneer je altijd voor jezelf vecht, word je eenzaam. En als je alleen bent, kun je 
gemakkelijk aangevallen en gebroken worden. Samen zijn jullie zo sterk als deze bos takken, 
samen houden we stand, afzonderlijk vallen we." 
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AANKONDIGING SPEELCLUBDAG  

 

Ben jij die stoere speelclub-piraat die wij nodig hebben?

AARRR! Zorg dan dat je op zaterdag 26 juni om 9u op de chiropleine staat. 
Vergeet natuurlijk je piratenoutfit niet! 

s’Middags kunnen jullie je maagje vullen met wat de piratenketel schaft. We 
vragen jullie wel om €3 mee te nemen (cash). 

Je ouders mogen jullie terug komen ophalen aan de chiro om 17u. 

Maar wacht! Dat is nog niet alles, ook zondag staat jullie 
nog iets te wachten. Dan gaan we net zoals de andere afdelingen 
naar de Palingbeek. 
Dan mogen jullie je gewone chirokleren aandoen. 

Hopelijk tot dan!

Piraten Jelle, Margo, Geike, 
Esmée, Marthe en Robbe

Speelclubland
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Aankondiging Titoweekend 
 
Yeeeps Tito’s 
 
Om het afgelopen Chirojaar goed af te sluiten, presenteren we jullie het spetterend 
Titoweekend. Het weekend gaat door op 25-26-27 juni. Ideaal om de examens 
volledig te vergeten en de vakantie goed in te zetten. In jullie brievenbus zit er een 
weekendbrief met meer informatie! Inschrijven kan nog tot 16 juni. Tot dan!!! 
 
Groetjes jullie titoleiding 
Lyn, Jarne, Silke, Céline & Elise 
  
 
 

ONTBIJTJES 
 
Onze dag begon al heel vroeg, want we moesten om 5 uur in de Chiro zijn om te 
helpen met het klaarmaken van de ontbijtjes. Gelukkig hadden we de dag ervoor al 
heel wat voorbereid zodat we er direct konden invliegen. Terwijl we de dozen aan het 
vullen waren, zongen we uitbundig mee met de liedjes die werden afgespeeld. Nadat 
we alle dozen gevuld hadden en de auto’s volgeladen waren, moest het echte werk 
nog beginnen: de dozen gaan bezorgen bij de mensen thuis, ook dit was een hele 
klus. Na het afleveren van alle ontbijtjes, was het eindelijk onze beurt om te genieten 
van een uitgebreid ontbijt. Na het opruimen was het tijd om terug naar huis te keren. 
Moe maar voldaan zijn we in de zetel geploft, om er daarna niet meer uit te komen. 
Maar we kunnen zeker besluiten, dat de jaarlijkse ontbijtactie van de Keti’s wederom 
een groot succes was! Allemaal dankzij iedereen die een ontbijtje heeft gekocht. Dus 
bij deze, EEN HELE GROTE DANKUWEL daarvoor!  
 
Van Florien, alle Keti’s en hun leiding  
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AANKONDIGING UITSTAP  

 
 
Ja, je leest het goed! Er komt nog een extra Chiro voordat we op kamp vertrekken! 
We blijven hiervoor niet in Westvleteren, maar gaan naar de Palingbeek in Ieper!  
Jullie worden daar om 14u verwacht en om 17u mogen jullie spruiten opnieuw 
worden opgehaald! We verzamelen op de parking bij de Vaartstraat (zie kaartje op de 
volgende pagina).  
Er hoeft niets speciaals meegebracht te worden, de leiding zal voor een vieruurtje 
zorgen. We vragen wel om de blauwe Chiro T-shirt aan te trekken, zo is het 
makkelijker om elkaar te herkennen.  
 
Kan je niet meer wachten? Schrijf je dan snel in! Dit doe je door naar de website van 
onze Chiro te gaan: https://www.chirovleteren.be/. Of door deze QR-code te 
scannen. Bij de rubriek ‘inschrijvingen’ kan je je inschrijven!  
Bij vragen of problemen, kunnen jullie ons bereiken op dit nummer: 0498/06/26/69       
           (Jelle)  
Tip: carpool samen met andere ouders!  
 
Tot dan!  
Enthousiaste groetjes, de leiding  
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EEN DAG IN HET LEVEN VAN… SALVICA 
 

 
5u45: Opstaaaaan! Vandaag gaat mijn wekker vroeger af dan 
normaal, want ik heb straks examen. Snel uit mijn bed, een 
douche nemen en mijn cursus nog eens grondig herhalen 
(want dat is nodig).   
 

 
8u20: Tijd voor mijn examen. 
De zenuwen beginnen toch wel te komen nu. Spannend!  
 
 
10u30: Mijn examen zit erop. Het was geen groot succes L. Nu 
terug naar mijn kot en mijn valies maken, en dan terug naar huis.  
 

 
12u00: Terug thuis aangekomen in Westvleteren. Na mijn examen 
neem ik altijd de tijd om wat te kunnen ontspannen en uitrusten om 
de dag erna terug te studeren. Nog eventjes chillen met de hondjes.   

 
 
13u30: Op naar Reningelst waar is straks rijles heb en mijn paard 
Odisius gestald staat. Eerst hem nog van de wei halen en 
opzadelen voor we kunnen rijden.   
 
 
 

20u00:  Omdat het mijn papa’s verjaardag is vandaag, moet 
dat gevierd worden. Samen met mijn papa, mama, Santusha 
en Jonathan gaan we op restaurant.   
 
 
23u30: Bedtijd! Na deze drukke dag ben ik blij om in mijn bedje te liggen. Nog snel 
iets bekijken op tv en daarna de batterijtjes opladen om morgen terug te studeren 
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TROOPER 
 

Beste ouders, leden en sympathisanten  

Voor jullie lustig het internet beginnen afspeuren op zoek naar aankopen, willen we 

jullie er graag aan herinneren dat jullie daar onze chiro mee kunnen steunen, zonder 

daar een cent extra voor te betalen! GRATIS dus! TROOPER maakt dit mogelijk. 

Geïnteresseerd? Volg hieronder het stappenplan!  

1. Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina. (Zie de QR code ) Op de site 

van Trooper zie je via welke verschillende webshops je ons kan steunen. 

2. Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar de webshop 

surft, weet de shop welke vereniging jij wil steunen.  

3. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, 

zonder €1 extra uit te geven.  

4. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar onze Chiro.  

 

 

 

 

Shop er dus maar op los! 

Groetjes de leidingsploeg  
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KAMP 
 
Dag beste Chiromakkers 
 
Nog even zwoegen en zweten en het schooljaar zit er eindelijk op! Joepiee, want dat 
wil zeggen dat het Chirokamp weer in aantocht is, het hoogtepunt van het Chirojaar.  
Check zeker de agenda en kijk of 21-31 juli alvast gemarkeerd staat voor een 
geweldig 10-daagse avontuur. Dit jaar trekken we naar Arendonk in kamphuis Den 
Broekkant - Den Eik.  
 
Jullie mogen een bezoekje van de leiding verwachten tussen 1 – 10 juli, want dan 
komen we jullie op een veilige manier inschrijven om een spetterende 10-daagse te 
beleven. De kampbrief met alle info en verdere details zullen we dan ook 
meehebben, de prijs van het kamp bedraagt 102 euro + 15 euro zakgeld.   
 
Vanuit Chiro Nationaal kregen we te horen dat we nu al sowieso op kamp kunnen in 
bubbels van 50 personen. Als de situatie het toelaat gaan we over naar bubbels van 
100 personen. De voorwaarden hiervoor zijn minder dan 500 patiënten op intensieve 
zorgen en 60% gevaccineerd van de volwassenen.  
 
Wij met de leidingsploeg hopen dat we met bubbels van 100 op kamp kunnen, dan 
zouden we de leden indelen in volgende bubbels: bubbel 1 Pimpel, Speelclub en 
Rakwi & bubbel 2 Tito, Keti en Aspi.  

        ‘Iedereen mee op kamp’  
Mocht u een ouder zijn die elk jaar 
opnieuw twijfelt, om financiële redenen, 
uw kind(eren) mee op kamp te sturen 
dan hebben we goed nieuws. 
Onder het motto iedereen mee op kamp 
kunnen we ouders ondersteunen.  
Als u meer informatie wilt, kunt u contact 
opnemen met ‘Dienst huis van het kind’ 
op het volgende nummer. Voor Vleteren 
is dit 057/ 46 96 06 (Angelique) en voor 
Reninge 058/ 33 01 43 (Els)  
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RIBBETJESFESTIJN  
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SPELLETJES 
 
Kan jij de drie rebussen oplossen? 
 

BEGINNER  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ERVAREN  
 

 
 

 
EXPERT  
 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Help! Iemand is ervandoor met onze handgel, kan jij de dader vinden? Is het de net 
afgestudeerde Sarah? Of is het toch het model Maxime? We mogen natuurlijk 

Marthe niet vergeten, ze ziet er misschien 
wel lief uit, maar is ze dat ook? 
 

   

 

                         Oplossing nodig? 

 
 
 
 
 
 

Oplossing ‘beginner’ :  Chiro avontuur 
Oplossing ‘ervaren’ : Chirobuffet 
Oplossing ‘expert’ : Kampvuur, de vlammen groot, 
het knetterde zacht. Ik had het nooit zo fijn 
verwacht. 
Oplossing doolhof: Sarah is de dader! 
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FOTO’S  
 
Enkel sfeerbeeldjes van de Chironamiddagen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

We willen jullie nog heel veel succes 

wensen met de examens en het einde 

van het schooljaar! 

En natuurlijk ook een fijne vakantie J 


