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Kamp 
Het kamp was dit jaar weeral een groot succes. We 

vertoefden deze keer in het verre Deinze waar we een hele 

resem aan activiteiten en gezellige momenten hebben mogen 

meemaken. De sfeer tussen leiding en leden was opperbest 

en hoe verder het kamp vorderde, hoe duidelijker dit werd! 

Het thema was Asterix en Obelix, ook wel bekend als de 

dapperste Galliërs aller tijden, die in ons kamptoneel 

prachtig werden vertolkt door respectievelijk hoofdleider 

Toon en 2e hoofdleider Ruben. Vooraleer we terugkeerden 

naar ons vertrouwde Belsele sloten we ons kamp af met een 

adembenemend kampvuur dat gebouwd werd door onze 

Aspi’s. 

We willen graag nog eens alle kookouders, leiders, leden en 

iedereen die dit kamp mee heeft helpen realiseren, uit de 

grond van ons hart bedanken! 

 

Nieuwsbrief Chiro Staderas 
            Oktober 2017 

 



 

BBQ 
Iedereen wist dat het einde van de zomervakantie naderde en het Chirojaar niet meer veraf 

was wanneer de barbecue weer plaatsvond. Dit jaar onder iets grauwere 

weersomstandigheden dan gehoopt maar hoe dan ook heeft deelnemend Belsele er opnieuw 

een onvergetelijke editie van gemaakt. Het was de leiding op z’n best die jullie daar mochten 

aanschouwen. Wij deden het met veel plezier! Bij deze nodigen we iedereen alvast uit voor 

de volgende editie.  

 



 

Doop 
Eindelijk was het weer zover, het Chirojaar ging van start! Dat gaat natuurlijk 

gepaard met de alom gekende doop van Chiro Jongens Belsele: de Jakkie-Brakkie. Dit 

jaar mochten we heel veel Speelclubbers tot Rakker dopen. Hoewel dit hier en daar 

angstgevoelens opriep, hebben ze het allemaal goed gedaan. Ook de oudere groepen 

hebben de doop onder het ervaren oog van de leiding met verve doorstaan.  

Naast onze leden is er ook een nieuwe leider bijgekomen. Dit jaar komt Arne 

Heyninck onze gelederen vervoegen. Hij maakt nu officieel deel uit van het selecte 

clubje dat zich leider van Chiro Jongens Staderas Belsele mag noemen.  

Startdag 
De Startdag vond dit jaar plaats op 10 september. Op deze dag mochten we een heel 

groot aantal nieuwe leden verwelkomen. We vonden het super dat schoolgaand 

Belsele zo massaal aanwezig was op onze Chiro!  

 



 

 

 

 



Mosselsouper 
Binnekort komt onze mosselsouper eraan, u kan zich tot en met 15 november 

inschrijven op onze website: http://chirobelsele.be/mosselen/  

Tot dan! 
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