
Evenemenetenblaadje 

 

In de maand juni hebben veel leiding examens waardoor de uren en dagen van de Chiro soms 

kunnen afwijken van de normale zondag. Kijk dus zeker altijd in je eigen afdelingsblaadje wat je gaat 

doen.  

 

5 juni is het een gewone Chirozondag. Kijk dus zeker in het afdelingsblaadje wat je gaat doen met je 

groep. 

Op 12 juni is het familiezondag. Jullie mogen dus thuis lekker genieten van het zonnetje. 

19 juni is het ouwe dag. Dit wil zeggen dat er ouders mee komen helpen met Chiro geven omdat veel 

leiding nog hard aan het studeren is. Zeker de moeite om te komen dus! 

 

Het chirojaar zit er weer bijna op, en zoals elk jaar gaan we op de laatste zondag van juni op 

daguitstap! 26 juni gaan we dus met de afdelingen van bengel tot aspirant zwemmen. Joepie! Dit 

doen we in het Netepark in Herentals.  

Hoe gaan we daar naar toe? 

De bengels, speelclub, rakwi’s en tito’s nemen de trein. Zij spreken af aan het station in Lier om 

11u45 en zullen daar terug arriveren om 17u30.  

De keti’s en de aspi’s gaan met de fiets. Zij spreken dus ook om 11u45 af aan de chirolokalen en 

zullen ongeveer terug daar zijn om 18u. 

Wat neem je mee? 

- Zwemgerief: opgelet, in dit zwembad mag je enkel zwemmen met een badpak, bikini of een 

aanspannende zwembroek zonder zakken. Dit is heel belangrijk want de regels worden strikt 

gevolgd! 

- Een lunchpakketje 

- Genoeg drinken en een koekje voor tussendoor 

- Een identiteitsbewijs 

- Centjes: We schatten in dat deze dag ongeveer 7 euro zal kosten. Omdat we in groep de 

trein nemen, zouden we graag op voorhand weten hoeveel leden er meegaan. Daarom 

vragen we jullie om ten laatste 15 juni in te schrijven op onze website via deze link: 

https://www.chirobroechem.be/administratie/ 

 We zullen daarna zo snel mogelijk het exacte bedrag laten weten, en we zouden willen 

vragen om dit gepast mee te nemen op de dag zelf.  

 

Dit was alweer de laatste maand van het jaar maar we zien jullie al snel weer op het kamp! 

Kusjes van de leiding xxx 

https://www.chirobroechem.be/administratie/

