
Evenementenblaadje 

September 

4 september: Het is de eerste chirozondag 

vandaag! Alle leden zijn welkom op de chiro 

van 14u tot 17u om hun leiding te weten te 

komen en hun groep te leren kennen! Een 

vieruurtje wordt door ons voorzien dus dat 

moet niet meegenomen worden. Om 17u zijn 

alle ouders, broers en zussen welkom op ons 

chirocafé. Dit is het ideale moment om de 

leiding van jullie kinderen meteen te 

ontmoeten. Er zullen drankjes, hotdogs, 

broodjes en soep verkrijgbaar zijn én de beste 

sfeerbeelden van het voorbije kamp zullen 

worden getoond. Ook kan je tijdens het 

chirocafé uniformen passen zodat je deze kan 

bestellen via onze website. (maar ook op 11 

september is dit nog mogelijk) Absoluut de 

moeite dus! We kijken ernaar uit om jullie te 

zien! 

 

11 september: Een normale chirozondag vandaag! Voor sloebers, bengels, speelclub, 

goemers en rakwi’s van 14u tot 17u. Voor tito’s, keti’s en aspi’s van 14u tot 18u. Je kan ook 

om 17u uniformen passen.  

 

18 september: Jammer genoeg is het familiezondag vandaag (en dus geen chiro) omdat de 

leiding dit weekend veel werk heeft om de megarommelmarkt te organiseren! Deze gaat 

door op 17 september aan de moervelden in Broechem. Als je zin hebt mag je altijd een 

kijkje komen nemen met je ouders en wie weet vind je er wel iets leuks! Het facebook 

evenement vind je hier.  

 

25 september: Vandaag is het feest! Want we vliegen het nieuwe chirojaar in met onze 

KNALDAG! Alle leden worden deze zondag op de Moervelden verwacht van 13u tot 

17u. Hier staan superleuke verrassingen voor jullie klaar. Iedereen krijgt van ons een 

vieruurtje. Om 17u kunnen ouders nog even gezellig blijven napraten, er zullen hapjes en 

drankjes verkrijgbaar zijn. Laten we er samen een knaller van maken! 

 

https://fb.me/e/1LGJFFisb


Oktober 

2 oktober: Het is een normale chirozondag vandaag, check zeker je afdlingsboekje voor 

wat jullie gaan uitspoken.  

7-9 oktober: Dit weekend gaan we met de hele chiro op GROEPSWEEKEND!! Dat wil je 

zeker en vast niet missen. Maar wat is dat nu juist een groepsweekend? Dit zijn twee 

fantastische dagen die lijken op een mini- kampje, we spelen spelletjes met onze groep, we 

genieten van de natuur, en we eten overheerlijk eten van onze kokjes.  

Om je kind in te kunnen schrijven zal er op 18 september een inschrijfformulier op de 

website te vinden zijn, we zullen dit dan ook op facebook plaatsten. Op deze dag zal ook alle 

verdere informatie op de website en op de Facebookpagina te vinden zijn!! 

16 oktober: Het is familiezondag vandaag.  

23 oktober: Het is voor sloebers, bengels, speelclub, goemers en rakwi’s een normale 

chirozondag vandaag. De tito’s hebben uitzonderlijk chiro tot 17u in plaats van 18u. Voor 

de keti’s en de aspi’s is het keasle. Dit is een afkorting voor “keti, aspi, leiding”. Van 14u 

tot 17u hebben ze dus een activiteit met hun eigen afdeling en van 17 tot 18u is er een spel 

voorzien om met keti’s, aspi’s en leiding samen te spelen. Superfijn om elkaar beter te leren 

kennen. Wie wil mag daarna ook nog frietjes op de chiro blijven eten, maar dit is geheel 

vrijblijvend en ook zelf te betalen.  

30 oktober: Weer een normale chirozondag met je eigen afdeling vandaag.  


