
Beste kinderen, beste ouders, beste sympathisanten van Chiro Destelbergen,  
  

 
 
Naar jaarlijkse traditie organiseren wij ook dit jaar opnieuw een Azaleaslag. Deze zal doorgaan 
op zaterdag 10 maart 2018. 
We verdelen onze gemeente in verschillende routes. Een route bestaat een bepaalde wijk en 
aanpalende straten. De routes worden door de ouderwerkgroep opgemaakt en een plannetje 
wordt afgedrukt. Per route wordt er een team samengesteld dat van deur tot deur azalea’s 
zal verkopen. Een team bestaat uit een ouder (chauffeur en groepsverantwoordelijke), 
iemand van de leiding of de aspiranten en enkele jongere leden. We beperken ons tot 
maximum 6 leden per team, dit uit veiligheidsoverwegingen. 
 
Met de opbrengst van deze Azaleaslag wordt onze groepskas gespijsd, zodat we dit geld 
kunnen investeren in de aankoop van knutselmateriaal, het onderhoud van de lokalen en een 
groot deel gaat naar de organisatie van het zomerkamp. 
 
We verzamelen stipt om 9u30 op de terrein van de Chiro zodat de teamverdeling vlot kan 
verlopen. Van het vele stappen krijgen de kinderen honger. We voorzien rond de middag een 
middagmaal, onder de vorm van koffiekoeken en drankjes. De Azaleaslag ronden we officieel 
af om 14u. Kinderen die langer wensen te verkopen, vermelden dit bij de start van de 
Azaleaslag aan de verantwoordelijke leiding. Traditioneel verkoopt de leiding samen met 
vrijwilligers door tot rond 19u. 
Om zicht te krijgen op hoeveel kinderen aanwezig zullen zijn, vragen wij u vriendelijk om uw 
kind(eren) vóór 5 maart 2018 in te schrijven via het online inschrijvingsformulier 
https://goo.gl/forms/vV9U8hAoDbMxDXTQ2 Via de website van Chiro Destelbergen kan u 
door te clicken op de link vlot inschrijven. Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsemail.  
 
Zoals u hierboven reeds kon lezen, bestaat elk team uit een chauffeur. Graag willen we onze 
Ouderwerkgroep aanvullen met extra chauffeurs. Voel je je geroepen om een team te 
begeleiden binnen een route en beschik je over een wagen, stel je dan kandidaat als chauffeur 
door dit te melden via het online inschrijvingsformulier. Wij contacteren u nadien om enkele 
praktische zaken af te spreken. 
 
Wij hopen op een talrijke opkomst, zodat we onze gemeente ook dit jaar weer in de 
bloemetjes kunnen zetten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De Ouderwerkgroep en de Leidingsploeg Chiro Destelbergen 

https://goo.gl/forms/vV9U8hAoDbMxDXTQ2

