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Beste ouders
Zoals jullie weten hebben we in 2017 het Chirolokaal in Idegem overgenomen van de gestopte Chiro
Elegast. We hebben toen de beslissing gemaakt om het lokaal over te nemen omdat we toen de kans
kregen om een ruimer lokaal te krijgen en omdat we toen net te horen kregen dat De Veldmuis ging
uitbreiden en we geen garantie hadden op voldoende speelruimte buiten. De afgelopen twee jaar
hebben we geprobeerd om tweemaandelijks een activiteit te laten doorgaan in Idegem om te zien
wat dit gaf.
Aangezien jullie reacties via de enquête, die toen werd opgesteld, eerder afwijzend waren en
aangezien de opkomst tijdens Chirozondagen in Idegem redelijk beperkt waren, hebben we dit jaar
(zoals jullie misschien is opgevallen) de keuze gemaakt om geen chiro’s meer te houden in Idegem en
de huur van het lokaal stop te zetten. DUS: we blijven in Nederboelare!
We hebben in die twee jaar niet stilgezeten. We zijn op zoek gegaan naar extra buitenruimte in de
buurt van ons lokaal in Nederboelare en dit is gelukt. Momenteel mogen wij op zondagen gebruik
maken van de parking van de Delhaize en het grasveld van het KA. Deze zijn niet altijd even ideaal,
maar we zijn er wel heel dankbaar voor. Aangezien het KA toch wel een eindje stappen is, zijn we nog
steeds op zoek naar een dichter stukje groen dat we kunnen gebruiken. (suggesties zijn altijd
welkom! 😊 ) Tegen de zomervakantie zou normaal gezien de bouw van de sporthal voltooid
moeten zijn dus dan hebben we ook al weer wat extra ruimte en wordt de omgeving weer iets
kindvriendelijker.
Aangezien we in het lokaal in Idegem ook wat materiaal stockeren, zijn we
op zoek naar een opslagruimte. Weet u ergens een garagebox, schuur of
andere opslagplaats zijn die wij kunnen gebruiken of heeft u er toevallig
thuis zelf één? Dan mag je ons altijd eens aanspreken voor/na de Chiro of een mailtje sturen naar
info@chiroregenboog.be . Hieraan zou de opslagplaats moeten voldoen:
-

Het zou vooral gebruikt worden voor de stockage van sjorbalken en ander materiaal dat bijna
enkel op kamp gebruikt wordt
Oppervlakte: de grootte van een kleine garage is normaal gezien perfect
Duur: liefst permanent, maar met enkel jaartjes zijn we ook al blij
Prijs: gratis of huren tegen een betaalbaar bedrag

Na het klein kamp zijn er opnieuw een aantal voorwerpen achtergebleven
(kledij en andere voorwerpen). Gelieve na de volgende Chiro’s eens een kijkje
te nemen indien u iets mist. We willen ook een allerlaatste oproep doen voor
de verloren voorwerpen van het groot kamp in 2018. Op zondag 26 mei is het
de laatste kans om je verloren voorwerpen terug te krijgen. (zowel klein kamp
als groot kamp) Daarna wordt de overgebleven chirokledij bij onze
tweedehands-voorraad toegevoegd en de overige kleding weggeschonken.
Groetjes
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