Start nieuw Chirojaar 2019-2020

’t boekske
Chiro-Berg

Beste jij-die-(nieuw)-bij-de-chiro-bent
Het nieuwe Chirojaar is begonnen het lijkt ondertussen al meer
dan honderd jaar geleden dat het nog eens vakantie was!
Sommigen onder jullie zullen dit niet erg vinden want dan zien jullie
je schoolvriendjes terug hoewel anderen misschien gehoopt
hadden op toch nog een extra maandje vakantie :-) Vakantie
of niet, iets waar iedereen ongetwijfeld naar uitkeek is ook van start
gegaan, namelijk het nieuwe Chirojaar! Op 8 september zijn we
van start gegaan, iedereen met zijn nieuwe leiding, misschien zelfs
in een nieuwe groep. Ook hebben we een heel aantal nieuwe
leden mogen verwelkomen! Welkom dus, niet enkel aan al de
nieuwe gezichten maar ook aan al de rest die mee in een nieuw
Chirojaar zijn gestapt!
In dit boekske vind je allerlei informatie over het komende Chirojaar
en datums die je alvast in je agenda kan noteren! Je kan
informatie vinden over je nieuwe leiding maar ook de verslagen
van het voorbije kamp. Verder staan er enkele spelletjes en een
kleurplaat in om je mee te amuseren op een regenachtige
herfstnamiddag als je eens niet op de Chiro bent ;-)
Bij eventuele vragen over onze Chiro, aarzel niet om de leiding of
hoofdleiding te contacteren, hun telefoonnummer vind je
verderop in dit boekske.
We hopen er alvast een heel fijn Chirojaar van
te maken!
Veel leesplezier!

Het kamp zit er jammer genoeg weer op!
Het nieuwe jaar kan van start gaan
dus zetten we heel de keet hier op zijn kop!
Oud wordt nieuw en eens zo plezant
want wij zijn immers de plezantste jeugdbeweging
van het land!
WANT CHIRO DAS PAS TOF !!!

Zoals altijd konden we de voorbije activiteiten weer rekenen op heel wat

Zoals altijd konden we de voorbije activiteiten weer rekenen op heel
wat helpende handen om alles een beetje in goede banen te
leiden.
Daarom dit bedankje aan alle mama’s, papa’s, oud-leiding en
sympathisanten die mee tenten zijn gaan opstellen, afbreken en
geholpen hebben op de smoutebollendag en andere
activiteiten. Al jaren kunnen we op hun rekenen en daarom
mogen we niet vergeten hen hiervoor te bedanken , dus…
BEDANKT!!!
We hopen dat jullie natuurlijk blijven helpen want we hebben jullie
steun hard nodig!
Wie we zeker ook niet mogen vergeten zijn onze geweldige
kookouders , die weer al maar eens zorgden voor het allerlekkerste op kamp.
DANKUWEL!!!

WAT IS CHIRO?
Al vele jaren komen elke zondag
tientallen kinderen en jongeren naar
Chiro-Berg om er zich een namiddag lang
rot te amuseren! Maar wat is het juist?
Chiro?
Over heel Vlaanderen zijn er zo’n 100.000 jongeren aangesloten bij de Chiro,
de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen. Op zaterdag of
zondagnamiddag komen zijn dan samen om hun spelletjes te spelen of
gewoon om leuke dingen te doen met hun leiding.
Op Chiro-Berg worden de leden onderverdeeld in 6 groepen die zowat
gelijklopen met de schooljaren:
1
2
3
4
5
6

Speelclub: 1ste-2de leerjaar
Flurkie: 3de-4de leerjaar
Rakwi: 5de-6de leerjaar
Tito: 1ste-2de middelbaar
Keti: 3de-4de middelbaar
Aspi: 5de-6de middelbaar

Iedereen is welkom! Je kan op een zondag gewoon eens een keertje
langskomen, een dagje meespelen met jouw leeftijdsgroep en als het je
bevalt kan je lid worden van de grote Chirofamilie! Het jaar wordt
traditioneel afgesloten met een groot Bivak, 10 dagen dolle pret (of 7
dagen voor de kleinste die nog niet zo lang van huis willen zijn) weg van de
bewoonde wereld.
Als je zin heb, kom gerust eens een kijkje nemen aan onze Chirolokalen. De
activiteiten starten om 14u en eindigen om 17u.

ZONDAGNAMIDDAG
Hoe zit een ‘gewone’ Chirodag er uit?

13u45

Opvang van de leden aan het Chiroheem

14u

Begin van de activiteiten:
▪ Het begint met een formatie, elke groep zingt zijn eigen

(Indien leden vroeger aanwezig zijn is de leiding niet verantwoordelijk voor
gebeurtelijke ongevallen)

afdelingslied en de leiding vertelt in het kort wat er gedaan
wordt die dag.

▪

17u

Dagactiviteiten: De leden komen naar hun leiding en de
activiteiten beginnen , dit kan 1 groot spel zijn of meerdere
kleinere spelen. Elke week is er een programma voorzien. Elke
Chirodag wordt ook een drankje voorzien (1 jeton
meebrengen).

Einde van de Chironamiddag

Indien er speciale activiteiten gepland staan of men
iets speciaals moet meebrengen worden de leden
daar op voorhand voor verwittigd.
Je fiets meebrengen is aangeraden!

LIEDJES
Elke groep heeft hun lied dat ze bij de aanvang van een Chirodag samen uit volle
borst en met massa’s enthousiasme zingen:

SPEELCLUB
Kiekeboe, wat ben ik blij,
Bij de speelclub, bij de speelclub.
Kiekeboe, wat ben ik blij,
Bij de speelclub hoor ik bij!

FLURKIE
Hopsasa tralala flurkies
overal Het is zo fijn om bij te
zijn Flurkies bovenal
Heuj!

RAKWI
Zet je groene bril maar
op Om de rakwiploeg te
zien.
Een verhaal, een lied van
een, Krijgt applaus van
iedereen.
We sluipen door het bos,
’t avontuur dat trekt ons aan.
Van indi-boy en cowboy-aan.
Hoy, hoy!

TITO
Bij de tito’s zit je goed,
Van je kikker wordt je kwikker,
Voel de kriebels in je
bloed.
Bij de tito’s zit je goed!

KETI
Blauw, wauw,
wauw Mêrretse
keti’s zijn we En onze
kreet is:
Gooi je baksteen niet weg!
Hevig intens en als
vriendenploeg vurig
Zijn we blauw-is-spelturig
Maar met ieder zijn
zeg!

ASPI
We beleven gekke spelen
Ook al staan we aan de
rand Van het grote
Chiroleven
Wij zijn immers aspirant!

LEIDING
Speelclub (1e en 2de leerjaar)

Daan Hus
Laagland 29
2450 Meerhout

Jasper Van Baekel
Rooiaarde 8
2450 Meerhout
0471/574288

0475779075

Nina Verheyen
Hoogstraat 12
2450 Meerhout
0468191448

Jitse Van Bael
Voortbossen 21
2450 Meerhout
0497-577572

Jinte Van Braband
Vlasstraat 18
2450 Meerhout
049974458

Flurkie (3de en 4de leerjaar)

Ben Nuyts
Neerstraat 2C
2450 Meerhout
0497772322
(HOOFDLEIDING)

Kenneth
machiels
Jagersweg 37
2450 Meerhout
0471849564

Robbe Cools
Sien Hus
Olmsebaan 56
2450 Meerhout
0490458878

Mirte Van de Ven
Weversberg 45
2450 Meerhout
0470604619

Burgemeester
Adriaensenlaan
36
2450 Meerhout
0489255609

Rakwi (5e en 6e leerjaar)
Siegen Mertens
Rooiaarde 14

Ward Belien

2450 Meerhout

Heesterweg 3

049/1111371

2450 Meerhout

(HOOFDLEIDING
)

0498850144

Giel Sprengers
Heesterweg 5
2450 Meerhout
0494044787

Julie Dockx
Rooiaarde 9
2450 Meerhout
(0468176832)

Toke
Liefhooghe
Boerenkrijglaa
n 70
2450 Meerhout
0477 35 79 47

Tito (1ste en 2de middelbaar)

Rob Lee

Bowin Cai

B.Adriaensenlaan
64

Stationstraat
155

2450 Meerhout

2440 Geel

0470088860

0499-737814

Tom Beckers
Kerkstraat 6
2430 Vorst
(Laakdal)
0491114640

Lente
Verheyen
Moenstraat
14A
2450 Meerhout
0490404647

Braam Smet
Heistraat 6
2450 Meerhout
2468228725

Keti (3de en 4de middelbaar)
Jorre Van Mechelen
Gestelsesteenweg 30
2450 Meerhout
0498548549

Cis Peeters
Gervoortstraat 9
2450 Meerhout
0492968592

Arne hus
Laagland 29
2450 Meerhout
0470657458

Aspi (5de en 6de middelbaar)
Toon Verheyen
Moenstraat 14 A
2450 Meerhout
0470080490

Niels Verheyen
Hoogstraat 12
2450 Meerhout
0468109517

Veebee
Jonas Van de Weyer
Gestelsesteenweg 30
2450 Meerhout
0474 13 51 10

Hoofdleiding

Siegen

Ondersteunende hoofdleiding
Lien Geukens
Heesterweg 45
2450 Meerhout
0471-43 10 64

Bram Fias
B. Adriaensenlaan 68
2450 Meerhout
0494-261289

Ben

WE NEMEN DIT JAAR
AFSCHEID VAN…
Niels

Kimberly
Robbert
Bram
(Hoofdleiding)

Robert
Lien
(Hoofdleiding)
Stijn
Sofie
Brent
Wout

Jordy
Silke
Jeroen
Janne
Cisse

Max

Veebee
Onze Chiro draait niet enkel op leiding en kookouders. Ook Veebees zijn
broodnodig in het mee draaiende houden van de Chiro.
We willen onze 2 Veebees van het afgelopen Chirojaar(en) dan ook enorm
hard bedanken voor hun steun, inzet & wijze woorden!

Een groot applaus dus voor Bob Dillen & Phillip Smeyers!

Op 15 mei 2019 kwam ons het nieuws ter ore dat onze pastoor Philippe van
Kuyck overleden was. Als priester was hij verbonden aan de abdij van
Aberbode en aan parochie Berg. Hij was een fervent Chiro-sympathisant op
wiens steun we altijd konden rekenen. Met dit tekstje willen even ons
medeleven betuigen bij het verlies van onze pastoor.

VERSLAG SLOEBERS

GI GA GROOT, ZIE MIJ GAAN, SLOEBER IS MIJN NAAM. En daar gingen we dan…
met 9 leden en 5 leiding op bivak. Wat een avontuur. Jullie eerste chirokamp zit
er weeral op. Hopelijk vonden jullie het even geweldig als ons!
We zagen jullie open bloeien vanaf het moment dat jullie aankwamen op de
kampplek. Van vele waterspelletjes tot nadenken bij cluedo… we deden het
allemaal! We dansten, zongen en snoepten op de leukste pyjamaparty van het
jaar. En we speelden een honkbalwedstrijd samen met de speelclub.
Dag 2 vertrokken we met z’n allen op trektocht waar we ons een hele dag
konden uitleven in een megacool zwembad, en oh, wat waren we moe als we
terug naar de kampplek moesten wandelen. Gelukkig hadden de cookies
lekkere frietjes voor ons gemaakt! Mmmmm… ’s Ochtends opstaan was voor jullie
geen enkel probleem… Maar ‘savonds op tijd stil zijn dat was een moeilijkere
opgave ;)
Om het fantastische kamp af te sluiten was er een supergroot kampvuur. Jullie
maakten hier de mooiste actjes voor. Van de kabouterdans tot Laura Tesoro…
Jullie hebben fantastisch gedanst.
Hopelijk hebben jullie de smaak van de chiro te pakken gekregen… Wij waren in
ieder geval heel blij dat wij jullie als groep hadden!
Groetjes Jappie, Giel, Bob, Kimberly en Janne.

VERSLAG SPEELCLUB
Hey beste speelclubbertjes en ouders,
Jammer zit het fantastische kamp er weer op, de speelclubbers hebben zich
echt bewezen als waterratten met de leuke trektocht naar het zwembad waar
ze zich hebben kunnen uitleven met glijbanen en een wildwaterbaan.
Met de oud-leidingsdag zijn de speelclubbers verdeeld in groepen, ze waren een
van de jongste in hun groep maar zeker niet de minste. Ze hebben uiterste best
gedaan om de beste boer/boerin te zijn.
Maar samen hebben we ook nog als echte indianen blaaspijpen gemaakt en
gejaagd op beren.
Dan hebben we als echte astronauten een jetpack gemaakt om in de ruimte te
vliegen en geleerd hoe we moeten overleven in de ruimte.
Dan hebben we nog onze beste outfit aan gedaan om een superleuke galaavond te hebben met een echte dj en lekkere snacks zodat het dak van de tent
er werd afgeblazen, Ze hadden ook hun beste dansschoenen aan gedaan.
De voorlaatste dag hebben de sloebers en speelclubbers onderling een
spannende honkalwedstrijd gedaan waar iedereen hun beste beentje had
ingezet.
De laatste dag hebben de speelclubbers mogen kiezen tussen verschillende
activiteiten maar deze werden verstoord door een heftige regenbui en een
beetje storm waardoor ze een beetje geschrokken waren maar achteraf hebben
ze hun beste beetje ingezet om hout te gaan sprokkelen voor het geweldige
kampvuur, waar de meisjes en jongen apart een fantastisch optreden hadden
gegeven met twee leuke dansjes.
Ook aan de ouders nog eens bedankt om vertrouwen in ons te hebben en ook
bedankt aan onze fantastische speelclubbers die van dit jaar een fantastisch
jaar te maken!

Groetjes,
De speelclubleiding
Bram, Kenneth, Robbert, Rob en Sien

VERSLAG FLURKI
Verslag flurkies
Op donderdag 11 juli vertrokken we op chirokamp met onze bende. we stopten
onderweg waar we een leuke fotozoektocht deden om het kamp op een leuke
manier te laten beginnen. Hier werden ze voor het goed zoeken beloond met
een lekker ijsje.
Wat later vertrokken we naar de kampplaats waar we meteen ontvangen
werden met wat lekkers om te eten. Het eten is altijd zeer lekker op kamp, onze
kookouders doen dat perfect.
We amuseerden ons met allerlei spelletjes, ravotten kunnen onze flurkies als de
besten. Maar van al dat spelen werden, we soms wel eens moe en dan speelden
we s’avonds wat rustigere spelletjes.
Dit jaar gingen we op onze trektocht zwemmen, de flurkies gingen samen met de
sloebers, speelclubs en rakwi’s en de oudere groepen gingen ergens anders
zwemmen.
Ook deden we dit jaar een nachtspel met onze flurkies, het grote drugsspel(geen
paniek, er kwam geen drugs aan te pas). Ze streden in team of apart om zo veel
mogelijk geld bij elkaar te rapen. Uiteindelijk werden ze allemaal beloond met
een snoepje omdat iedereen zo goed zijn best deed.
De oud-leiding kwam dit jaar ook op bezoek en we amuseerden ons deze dag
met oudere en jongere groepen samen. In de voormiddag speelden we even
pleinspelen en in de namiddag werden we in groepen van verschillende
leeftijden opgesplitst. We speelden verschillende spelletjes en werden beloond
met allerlei groenten. Op het einde van de dag werden deze groenten
gewogen op een schaal. De groep met het meeste gewicht was de winnaar.
Omdat we ons elke dag zo goed amuseerden liep het kamp ten einde, en het
werd al stilletjes aan tijd om naar huis te vertrekken. Dat vindt natuurlijk niemand
leuk, maar dit kamp waren wel 10 dagen om nooit te vergeten!

VERSLAG RAKWI
Omdat de vakantie soms een beetje lang kan duren en het niet elke dag chiro
kan zijn, hebben we jullie verslag eens in een andere taal geschreven zodat jullie
je zeker niet vervelen. Have fun!
Ġejna mill-ġdid kamp meraviljuż din is-sena. Matul il-kamp int sibt mexxej kbir ieħor, Arthur.
Aħna stajna nfarrku fil-boskijiet, lagħab logħba tal-belt super cool, int kollha ppruvat lilek
innifsek bħala superheroes, ... Allura għeżież ġenituri, tista 'tara x'tista' jagħmlu t-tfal tiegħek.
Wara dak kollu li rajna nistgħu nużaw doċċa, u
għalhekk aħna kollha maħsula waqt il-logħba tal-ħasil
waħda u unika, u xkupilja s-snien tagħna waqt ilbaseball brush-toothbrush. Wara kollox aħna kielu
tfakkira f'ċangatura biex naraw kemm għamilna
tajjeb.
Int ukoll esperjenzajt lejl tas-subien u bniet. Filwaqt li lirġiel iebsa marru sparati bil-lejżer fil-boskijiet, il-bniet
kellhom serata rilassanti mill-isbaħ. Int wera wkoll għal
darb'oħra kemm tista 'tispikka waqt il-logħba tal-lejl
tagħna. Fejn kulħadd wera li huwa rakwi siekta super.
Dażgur li kellna tifi tan-nar meraviljuż b’fajjel mill-isbaħ.
Matul dan il-kamp tal-lejl wera x'tip ta 'talent taż-żfin u laġir int.
Il-maniġment ħaseb li kien kamp kbir, u nispera li ħadt
gost ukoll

Groetjes Lien, Tom, Toon, Jorre, Arthur en Arne

VERSLAG TITO
“Bij de Tito’s zit je goed!” Dat hebben we
wel bewezen dit jaar. Want het was een
zalig jaar. Een de beste manier om zo
een jaar af te sluiten is een geweldig
kamp. En ook dat hebben we gehad.
Niet alleen met zotte activiteiten zoals
lasershooten, of door het showste
hoekske te maken, of door onverdiend te
verliezen met de honkbal. Maar gewoon
door de beste groep ooit te zijn. En het
jaar zit er nog niet op, want Walibi komt
er nog aan!
Dus nen dikke merci voor het beste jaar da we
ons konden wensen! Gelle waard geweldig!
Sofie, Ben, Siegen en Stijn

VERSLAG KETI
Welkom lezers! U hebt het beste deel in heel dit boekje ontdekt: het
KetiKampVerslag! Zet u in de zetel, schenk uzelf iets in & geniet van de avonturen
van de zotste groep van heel Chiro Berg!
11 juli was het zover: vertrekken naar Oudsbergen! Iedereen zat vol energie en
we waren allemaal verkleed als pionnen van gezelschapsspelletjes: UNO,
stratego, schaken, … Noem maar op! Enkel onze goede vriend Nal was zich
vergeten te verkleden! (Zij die Nal kennen, verschieten hier uiteraard niet van..)
De tocht begon! Nadat Kiana bijna stierf omdat ze zo snel fietste, kwamen we
aan in het exotische Leopoldsburg. Daar speelden we Scotland Yard: 3 Keti’s
moesten proberen zolang mogelijk rond te lopen in de stad totdat de rest van de
groep hen vond. De spanning was te snijden..
We vertrokken terug en na een epische fietstocht kwamen we aan in het verre
Oudsbergen. (Wonder boven wonder leefde Kiana nog!) Onder leiding van onze
vakkundige architect/fietsenmaker/klusjesman Jente bouwen we ons lavertje:
een soort indianentent van legendarische proporties!
In de daaropvolgende dagen beleefden we allerlei avonturen: op 2-daagse
streden we tegen die smerige Aspi’s tijdens het paintballen! We trotseerden wind
en regen om in Peer aan te komen. De Keti’s zochten verwoed naar een
slaapplek voor die nacht en vonden er uiteindelijk één: een gezellig Chirolokaal!
De held van onze 2-daagse was toch wel onze vaste fietsenmaker Jente: zowel
op de heentocht als de terugweg repareerde hij onze banden in sneltempo!
Soms met wat gemopper maar altijd met het hart op de juiste plaats!
Oké, die 2-daagse was cool. Maar wat deden we nog meer op kamp? We
bezochten Wout’s casino & leerden een levensles: gokken is slecht! Uiteindelijk
gaat Jordy toch altijd met je geld lopen!
We organiseerden een heuse rapperdag en schreven een diss track voor ons
actje op het kampvuur. We deden improvisatiespelletjes en hier kwamen de
rare trekjes in onze Keti’s naar boven.. (Hou Max weg van paarden alsjeblieft..)
Max en Wout wilden ook eens iets anders dan constant diezelfde kampplek en
trokken eropuit om een dropping voor te bereiden voor de Keti’s. De Keti’s
besloten om hun dropping te starten met het eten van koekjestaart en dan pas
de dropping te voltooien. Voor alle toekomstige Ketileiders: Liever koekjestaart
dan dropping!

Verder waren er dan nog de standaard kampactiviteiten zoals de
oudleidingsdag en het honkballen waarbij we immens veel plezier beleefden!
Zo, dat was het dan: ons kampverslag! We vonden het een superkamp! Bedankt
aan de cookie’s, de Veebee’s en aan de ander leiding! Maar vooral bedankt
aan de Keti’s, want zonder jullie zouden we gewoon 4 jongemannen zijn zonder
doel op zondag! Ik laat jullie achter met een foto van Jente als kerstman want
waarom niet?

VERSLAG ASPI
Na een geweldig Chiro-jaar met veel gelach en plezier, was het tijd om aan het
laatste hoofdstuk te beginnen, voordat onze kleine lil’ aspis leiding werden…
KAMP
We vertrokken met het peleton richting Oudsbergen, onze eerste etappe. De
kopmannen van de groep vertrokken met een bang hartje… 40km met deze
groep??? Ons bang hartje was nergens voor nodig, we vlamde richting de
eindstreep! Ons kamp was eindelijk begonnen. We settelde ons de eerste twee
dagen met enkele standaard spelletjes, omdat we ons moesten voorbereiden op
de twee daagse etappe. Om 07.00 stond het peleton gereed voor richting de
paintball vertrekken. Alles liep vlot op wieltjes , tot dat er iemand zei “ik verschiet
ervan dat niemand een platte band heeft” nog geen twee minuten later en het
was prijskamp! Net optijd voor de paintball maakten onze Aspi’s zich gereed om
de strijd aan te gaan tegen de Keti’s en uiteraard kwamen ze als winnaar uit de
bus! Vervolgens werd het tijd om richting Peer te gaan, om daar slaapplaats te
gaan zoeken. Terwijl de leiding een hele tijd met het liedjes van Eddy Wally in hun
hoofd zaten “ cherry, cherryyyyyyy,…”, zochten de leden vollenbak naar een
slaapplaats en met succes! Toen was het tijd voor ontspanning. Met een heerlijke
pizza zette we de avond goed in en erna
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
de dag nadien, het was tijd om te vertrekken en terug te keren naar onze
kampplaats. Een kleine pitstop bij onze vriend Geert en we waren terug in onze
natuurlijke habitat. Veel rust hadden onze Aspi’s niet. Het 12u stond die avond te
wachten en het was een succes! Na een paar zware daagjes was het even tijd
om rust te nemen. En erna? Gingen we weer er vollenbak tegenaan… HOP HOP
GAS EROP! Wist je dat: sporten niet gezond is? Sportdag… alles verliep vlot en
toen (trommelgeroffel)… Robbe met een sprint van jewelste en… spierscheur.
Gelukkig was er een (top) kiné aanwezig die de diagnose kon stellen. Samen met
zijn geweldige assistente vertrokken ze met de gewonde. We moeten wel
toegeven… het ziekenhuis van Maaseik is echt wel ferm! Met 7,5 leden waren de
allerlaatste dagen aangebroken. Om de laatste dagen kort te omschrijven: fiets
fiets, zwem zwem, eten eten, schuim schuim, waar is mijne ring ring?, slaap slaap,
vuur vuur en toen? Toen waren onze aspi’s nimmer de kleine aspi’s  Na jaren
een toffe bende te vormen slaan ze samen een nieuw pagina om… LEIDING. Wij,
laatste leiding van deze toffe bende… hebben alle vertrouwen in dat ze het
geweldig gaan doen en dat jullie kinderen (ja ouders , jullie kunnen opgelucht
adem halen) super zondagen gaan beleven met deze mannen!

ASPI-LEIDING OUT (MIC DROP)
Silke, Jeroen & Cisse
Ps:

T.L. jij blijft een put… ;)

UNIFORMVERKOOP
Uniformen zijn kleren die vuil mogen worden en tegen een stootje
kunnen. Met een uniform zijn de leden ook allemaal heel goed te
herkennen in een grote groep.
Het is helemaal niet de bedoeling dat ze in hun mooiste kleren
naar de Chiro komen. Een uniform aanschaffen is vrijblijvend.
Waar?
Er zijn twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is in de
Banier. Dit is een winkel waar je uniformen en andere
benodigdheden die te maken hebben met de Chiro kunt
kopen.
We bieden aan de ouders ook een ander alternatief:
Elk jaar houden we een uniformverkoop, dan kan je op de Chiro
een rok, T-shirt, broek of hemd komen passen en bestellen.
Dit zal doorgaan op 22 september en 29 september om13:00u
aan het heem.
Dit jaar willen we ook werk maken van een KOOPJESHOEK!
Ouders die de Chirokleding van hun zoon/dochter terug willen
verkopen, kunnen deze kleding (voorzien van een
vooropgesteld bedrag, hun naam en telefoonnummer)
binnenbrengen bij Vera Heylen, Heistraat 4 in Meerhout. Graag even
een belletje vooraleer je langs komt op het nummer 0474787793.

JETONVERKOOP
Beste leden, ouders
Sinds enkele jaren stijgt ons ledenaantal enorm.
Daarom werken we sinds vorig jaar met een nieuw drankgeld systeem.
De werking van de jetons is idem als het eurosysteem. Elke jeton komt overeen
met een drankje. Wanneer je 2 jetons geeft, geldt dit voor twee drankjes. De
prijs van één jeton bedraagt €1,20. De bedoeling is dat je bij ons op zondag
(aan onze lokalen) of online het aantal jetons aankoopt naar keuze.
Elke eerste zondag van de maand is er de mogelijkheid tot het aankopen van
jetons. Bestel je ze online en heb je je betaling online uitgevoerd, dan kan je je
jetons elke eerste zondag van de maand komen ophalen bij de leiding aan de
Chirolokalen.
Wees er dus altijd op tijd bij met het bestellen van je jetons.
Op andere zondagen is er niet te mogelijkheid tot aan koop van jetons. Let er
goed op dat je steeds voldoende jetons in huis hebt!
Een overzicht van de verkoopdagen vind je hieronder.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 september
15 september
22 september
29 september
13 oktober
10 november
1 december
12 januari
2 februari
1 maart
5 april
3 mei
7 juni

Heb je vragen? Stel ze gerust aan de leiding of via mail.

JAARPROGRAMMA
Beste ouders ensympathisanten,
Doorheen het hele Chirojaar zijn er ook nog vele andere activiteiten
dan de ‘gewone’ Chironamiddag. Hiervoor willen wij jullie graag
uitnodigen en daarom geven wij alvast volgende data met jullie mee:

22 sept en 29 sept

Uniformverkoop +
truienverkoop

6 oktober

Geen chiro
De leiding is op weekend

18 oktober 2019
20 oktober 2019

Dag Van de
Jeugdbeweging
Start wafelverkoop

24 november 2019

Christus Koning

22 december2019

Kerstdrink

16 februari 2020

Smoutebollennamiddag

05 april 2020

Paasontbijt + paasfeest

17 mei 2020

Infoavond kamp

16-26 juli 2020

Chirokamp naar ???

11-12 september 2020

Chirofeesten

13 september 2020

Startdag nieuw Chirojaar

Vele handen maken licht werk, alvast heel hard bedankt aan zij die
ons vorig en dit Chirojaar hebben geholpen en zullen helpen,
MERCI !

KAMP
Het kamp gaat volgend jaar door van 16 juli tot 26 juli 2020.
Voor Speelclub start het chirokamp met onze bezoekdag op 19 juli 2020.
Zet het nu alvast in je agenda!
Ons leden aantal stijgt enorm. En wij streven ernaar dat alle kinderen een
volledig kamp kunnen deelnemen. Daarom gaan we geen uitzonderingen
meer maken op het later instromen of vroeger komen ophalen van je kind
tijdens het kamp.
Bedankt voor jullie begrip!

BELANGRIJKE INFORMATIE
Na elk trimester vind je op onze
website ‘’t’ boekske’’ Hierin staat
informatie in over onze
evenementen, verslagen, etc.
Belangrijk, check af en toe eens je
email en de website
Zo ben/ blijf je telkens op de
hoogte bij nieuwtjes!

