
Hallo Chiroliefhebbers! 

De laatste zonnecrèmeresten zijn afgespoeld, de boekentassen zijn weer boven 
gehaald, het uniform ligt al enkele weken netjes in de kast, … Dat kan niets 
anders betekenen dan dat het nieuwe Chirojaar weer voor de deur staat! 

Elke zondag (behalve één familiezondag) zijn alle kinderen van het 1e leerjaar 
t.e.m. het 6e middelbaar welkom aan onze lokalen (Pertendonckstraat 14, achter 
het Gildenhuis). We starten om 14u00 en sluiten de zondag af om 17u00. De 
leden vanaf het 1e middelbaar hebben Chiro tot 18u00. Alle leden nemen zelf een
vieruurtje en drankje mee in een rugzakje. 

SEPTEMBER

1 september

Vandaag is het nog GEEN Chiro. Jullie hebben rustig de tijd om je voor te 
bereiden op de eerste schooldag. Geniet van de familiezondag!

2 september

Boekenkaftactie! Vanaf 15u45 tot 17u00 kan je je schoolboeken laten kaften 
door de leiding met echt Chirokaftpapier aan de lokalen. 

8 september

Vanaf 9u00 vind je de leidingsploeg en aspiranten met zelfbereide lekkernijen op
de Jaarmarkt in Broechem.

Het is vandaag de eerste Chirozondag. Alle leden hebben vandaag Chiro van 
14u – 17u. Elke groep komt te weten wie hun leiding wordt voor het komende 
jaar. Op deze speciale zondag krijgt iedereen een vieruurtje. 

Vanaf 17u00 openen we ons Chirocafé! Je kan na de Chiro nog even blijven 
plakken en genieten van een drankje tijdens het bekijken van de kampfoto’s. 

15 september

Het is vandaag een gewone Chirozondag. Kijk zeker eens in de afdelingsblaadjes 
op onze website om te weten wat je zoon/dochter vandaag gaat doen. 

Je kan vandaag ook een nieuw uniform passen en bestellen na de Chiro om 
17u00! Is het uniform dat jij wenst in voorraad en wil je het meteen mee naar 
huis nemen? Vergeet dan zeker geen cashgeld mee te nemen. 

23 september en 30 september

Twee gewone Chirozondagen.

OKTOBER

6 oktober

Hier is ie dan ein-de-lijk de langverwachte KNALDAG! Dit jaar een weekje later 
als andere jaren, maar daarom niet minder spectaculair! We spreken af om 
13u00 aan de Moervelden in Broechem. Na een aantal vette activiteiten zal 
deze dag om 17u00 eindigen. Tijdens dat de leden zich aan het amuseren zijn, 
kunnen (groot)ouders iets komen drinken. Ook na de activiteiten kan je samen 
met je zoon of dochter nog genieten van enkele zotte verhalen en een fris 
drankje. We maken er weer een knaller van formaat van! 



13 oktober 

Gewone Chirozondag.

18 oktober

Vandaag is het DAG VAN DE JEUGDBEWEGING! Voor één keertje mag je in je 
uniform naar school. In enkele steden (Lier, Antwerpen, Leuven, …) kan je 
genieten van een gratis ontbijt als je in uniform bent. 

20 oktober

Familiezondag

27 oktober

Gewone Chirozondag.

Voor keti, aspi en leiding is het van 17u – 18u KEASLE. Samen spelen we één 
groot spel om onze vriendschapsbanden te smeden. 

_______________________________________________________________________________

Hieronder vindt u een overzicht van de afdelingsweekends: 

- Sloeber: 25 – 26 – 27 oktober 2019
- Bengel: 25 – 26 – 27 oktober 2019
- Speelclub: 8 – 9 – 10 november 2019
- Rakwi: 25 – 26 – 27 oktober 2019
- Tito: Nog niet bekend
- Keti: 26 – 27 oktober 2019 
- Aspi: Nog niet bekend

Andere belangrijke data vindt u op onze website. 

__________________________________________________________________________________

Wij kijken alvast uit naar het nieuwe werkjaar! 

Tot binnenkort! 

Groetjes van de leidingsploeg, 

Wietse, Elias, Ben, Lode, Tijs, Jef, Rik, Mathijs, Yanne, Charlotte T., Charlotte D., 
Rune, Simke, Cato, Darién, Miechel, Tybo, Jesse, Katrien, Nele, Marieke, Rinus, 
Ceder, Wilm en Stijn

Groepsleiding 2019 – 2020

Cato Dens – Ceder Dens

Breughellaan 93, 2520 Broechem

0477/03.23.60 – 0471/24.59.12

catodens@hotmail.com – cederdens@gmail.com 
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