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Beste ouders, leden
De tijd vliegt onverbiddelijk voorbij en het is alweer november. Het leidingsweekend zit er op en
dus komt er een heleboel informatie uw richting uit. Onderaan deze brief vindt u een
overzichtelijk kader met de belangrijkste data.
Ten eerste geeft de leiding op zaterdag 18 november van dit jaar een spetterende fuif genaamd
Beerwarz. De daaropvolgende zondag is er daarom dan ook geen werking. Bandjes voor ons
evenement zijn verkrijgbaar bij de oudste leden van onze Chiro en bij alle leiding. Een
inkombandje kost €7 om op zaterdag 18 november de koer onveilig te maken. Die is voor de
gelegenheid omgebouwd tot een dubbele dansvloer.
Ten tweede verwachten we op zondag 3 december het allerhoogste bezoek. Nee, niet koning
Filip, maar de enige echte Sint komt naar de Chiro! Hij zal alle afdelingen aandoen en komt
kijken of iedereen flink is geweest. Als vieruurtje zijn er voor deze speciale gelegenheid
Klaaskoeken en geen cola, maar chocolademelk! Hoera!
Verder organiseren de Aspi’s in het eerste semester een pannenkoekenverkoop om hun aspikas
wat te spijzen. Specifieke briefjes hierover worden binnenkort meegegeven met de leden en
tegen 3 december bezorgen zij jullie dan overheerlijke pannenkoeken.
De Sint is nog maar net terug naar Spanje of Kerstmis is daar alweer bijna. In de kerstvakantie is
er GEEN WERKING. De laatste werking van 2017 is op zondag 17 december. We gaan in 2018
weer vol goede voornemens van start op zondag 14 januari.
In het tweede semester gaan we op groepsweekend. In dit super toffe weekend gaan alle
afdelingen van 16 tot 18 februari samen op pad. Dit jaar gaan we naar de De Schakel in
Nieuwkerken-Waas. Als uw kind mee wil, dan dient u vóór 2 februari €40 over te schrijven op
het rekeningnummer BE45 3850 0981 9089 met de vermelding ‘NAAM KIND + AFDELING KIND’.
¡Let op!: niet op tijd betalen = niet mee op weekend!
Meer informatie over dit weekend volgt nog. Hebt u toch al vragen, aarzelt u dan vooral niet
om ons aan te spreken voor of na een werking of een mailtje te sturen. Verder is er in de
Paasvakantie géén werking.
De laatste datum die u ten slotte met een dikke markeerstift in uw agenda moet aanstippen is
zaterdag 21 april. Dan organiseren we een feestdag in zowel de bovenzaal van het PeeCeetje
als beneden. We zullen ook heerlijke pasta en streekbieren voorzien. Over dit gezellige
evenement hoort u later meer.
Na het succes van onze wijnactie vorig jaar, bieden we dit jaar weer dezelfde wijnen aan. Meer
info hierover volgt nog!
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(Voorlopig) Overzichtelijk schema:

Zaterdag 18 november
Zondag 19 november
Zondag 3 december
Zondag 17 december
Zondag 14 januari
Vrijdag 16 tot zondag 18 februari
Zondag 18 maart
Zaterdag 21 april
Zondag 110 juni
Dinsdag 8 augustus
Woensdag 9 augustus
Donderdag 10 augustus
Vrijdag 11 augustus
Zaterdag 12 augustus
Dinsdag 15 augustus
Maandag 21 augustus

Emile kan ni zupn

Fuif Beerwarz
Geen werking
De Sint op bezoek
Laatste werking 2017
Eerste werking 2018
Groepsweekend
Geen Werking (Leidingsweekend)
Feestdag!
Laatste werking :’(
Fietsencontrole keti’s en aspi’s
Bivakwake
Vertrek kamp keti’s en aspi’s
Laden vrachtwagens
Vertrek kamp speelclub, rakwi en toti
Vertrek ribbels
Terugkeer Chirokamp

