
Hallo Chiroliefhebbers

Wij wensen jullie een speels, gezond, avontuurlijk en Chirorijk 2020! 

Er staan weer 2 leuke maanden op jullie te wachten. Januari zal er iets anders uit 
zien dan de andere maanden, want de leiding heeft examens. Ondanks dat 
hebben we toch fantastische zondagen voor jullie klaarstaan. 

JANUARI

Zondag 5 januari 

Familiezondag! 

Zondag 12 januari

Het is Aspi in leiding. Vandaag nemen de Aspiranten de taak van de leiding 
even over. Onze oudste leden voorzien een namiddag vol plezier! 

Zondag 19 januari 

We halen onze leukste massaspelen nog eens boven. Vandaag spelen we 
allemaal samen. Oud-leiding neemt onze taak over. Het is Old-school-Chiro! 

Op zaterdagavond 25 januari organiseren onze Moekes en 
Vokes opnieuw hun wandeltocht. Vergeet niet om je tijdig in 
te schrijven (via: moekenvok@hotmail.com) voor deze 
spannende wandeling doorheen Broechem. Leden en kinderen 
jonger dan 18 jaar mogen gratis deelnemen. Oudere deelnemers 
betalen €2. Omdat wij houden van veiligheid, neem je best een 
zaklamp en fluohesje mee. Iedereen is welkom! Trommel dus 
maar snel al je vrienden, familie, buren,… op en beleef een super 

gezellige avond! 

Zondag 26 januari

Joepie! We gaan weer naar de cinema met heel de Chiro. Zoals vorige jaren gaan 
we naar de Variétés in Lier. Onze jongste leden (Sloeber, Bengel, Speelclub en 
Rakwi) mogen afgezet worden in Lier op het Renaat Veremansplein om 
13u15. De oudste leden (Tito, Keti en Aspi) worden verwacht om 13u00 aan 
de Chirolokalen met hun fiets. Zij fietsen samen met hun leiding naar Lier en 
zorgen ervoor dat ze een fluohesje aan hebben. Om 16u00 mogen de jongste 
leden in Lier worden opgehaald op dezelfde locatie. De oudste leden fietsen 
samen met hun leiding terug naar de lokalen. Zij zullen aankomen rond 16u30u 
in Broechem. Voor deze uitstap vragen wij €7 per lid. (Gelieve gepast te 
betalen indien mogelijk.) Ook dit jaar mogen we zelf geen eten en drinken 
meenemen voor tijdens de film. Ter plaatste mag er ook niets gekocht 
worden! Wij zullen dit dan ook controleren bij alle leden. De fietsers mogen 
natuurlijk wel een flesje water meenemen voor na hun fietstocht. 

mailto:moekenvok@hotmail.com


FEBRUARI

Zondag 2 februari en 9 februari

Na enkele ongewone Chirozondagen is het nog eens tijd voor een zondag met je 
eigen leiding in je eigen groep. Kijk in je afdelingsblaadje wat de leiding voor jou 
in petto heeft. 

Zondag 16 februari

Dit weekend bereidt de leiding het kamp al wat voor. Het is daarom vandaag 
Familiezondag. 

Het kamp zal dit jaar plaatsvinden van 20 - 30 juli 2020. Voor Sloeber en Bengel 
begint het kamp op 23 juli. 

Zondag 23 februari

Vandaag kunnen jullie eens kennismaken met andere leiding, want het is 
leidingswissel. 

Op vrijdag 28 februari vindt onze jaarlijkse quiz plaats. Noteer dit alvast in je 
agenda! Verdere info in verband met inschrijving en dergelijke volgt later. 

Op zaterdag 29 februari organiseren wij onze beroemde kaas-en-wijn-avond.
Hierover zal binnenkort ook meer informatie komen. Hou zeker onze website 
en/of facebookpagina in de gaten. 

Voor zowel onze quiz en kaas-en-wijn-avond zal er vanaf dit jaar een online-
inschrijvingssysteem op onze website komen. Dit kan je binnenkort vinden 
via deze link: www.chirobroechem.be/evenementen. 

Zondag 1 maart

Iedereen heeft na een zwaar weekend wel wat rust verdiend. Vandaag is het 
familiezondag! 

Graag maken wij nog
even reclame voor
onze Retrofuif. Deze
zal plaatsvinden op 
zaterdag 28 maart 
2020! Trommel dus
al je collega’s, buren,
familie en vrienden
op om een avondje
te ontspannen na
een drukke
werkweek. 

http://www.chirobroechem.be/evenementen


Tot zondag!

Groetjes vanuit de hele leidingsploeg! 


