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Belangrijke informatie 
september-oktober

Aankoop chiro uniform en inschrijvingen
Ons uniform bestaat uit een beige broek/rok, een rode t shirt 
of een trui van onze eigen chiro. In de
winkel van de chiro; de Banier, kan u broeken, rokken, t 
shirts, truien, hemden en nog verschillende
andere chiro attributen kopen. Deze zijn echter nogal aan de 
prijzige kant, daarom bieden we ook
onze eigen t-shirts en truien aan. Deze zijn doorheen het jaar 
te verkrijgen en zijn te betalen via
overschrijving op de chiro rekening BE64 77 65 94 65 40 52. 
Er is ook een beperkte
tweedehandsstock aanwezig,vraag ernaar bij Sara.

30 euro voor een trui
12,5 euro voor een t shirt

Inschrijven kan via onze site onder het vakje inschrijven. Het 
lidgeld bedraagt nog steeds 40 euro en
is ook over te schrijven op BE64 77 65 94 65 40 52.

Pizzafestijn zaterdag 21 september (geen chiro 
zondag 22 september)
We trappen het jaar feestelijk af en nodigen een charmante 
pizzabaker uit die ons tijdens de middag
wilt voorzien van A VOLONTE pizza’s! Vanaf 11u zijn jullie 
welkom, vanaf 12u zullen de pizza’s
gebakken worden en kan het smullen beginnen. Omdat we 
niet oneindig veel pizza’s kunnen
voorzien werken we wel met inschrijvingen die zullen 
afgesloten worden op dinsdag 17 september.
Inschrijven kan het juiste bedrag over te schrijven op de 
rekeningnummer: BE64 7765 9465 4052 met
als vermelding: pizzafestijn, naam, aantal volwassenen en 
kinderen. Last but not least hebben we nog
een springkasteel geregeld woopwoop!

Onder de 12 jaar vragen we 7 euro per persoon
Boven de 12 jaar vragen we 11 euro per persoon
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Kampfoto avond 29 september
Vandaag werpen we nog eens een blikje in het verleden en 
gaan we gezellig terugkijken naar de
foto’s van ons afgelopen zomerkamp. We sluiten de chiro al 
iets vroeger af, om 17u waarna we
allemaal in het lokaal zullen plaatsnemen om lekker terug 
weg te dromen naar tessenderlo.

Dag van de jeugdbeweging 18 oktober
Vandaag is het feest van de jeugdbeweging! Dat betekent 
dat je in uniform naar school mag gaan en
lekker pronken met je chiro uniform! Voor de oudere leden, er 
is een ontbijt in antwerpen (vorig jaar
was dit op de groenplaats) waar je vanaf 6u ongeveer al 
terecht kan, er zal ook wat leiding naar het
ontbijt gaan dus als je gaat laat zeker iets weten.

Info avond 27 oktober
Om onze werking nog eens uit te doeken te doen, uitleggen 
wat we dit jaar allemaal van plan zijn en
om alle vragen van ouders te beantwoorden organiseren we 
een info avond vandaag. We sluiten de
chiro werderom om 17u af en houden daarna in onze lokalen 
een gesprekje waarbij iedereen
welkom is. 
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Speelclub-programma
Zondag 15 september:
RA RA RA... wie wordt mijn superleuke leiding?

Zaterdag 21 september:
Pizzafestijn!!! Kom samen met heel de familie pizza’s smullen! 
Inschrijven kan tot maandag 16 september. 

Zondag 22 september:
Helaas vandaag geen chiro. 

Zondag 29 september:
Vandaag gaan we elkaar beter leren kennen, en superleuke 
kennismakingsspelletjes spelen. Vanavond is het kampfoto-avond 
dus stopt de chiro om 17u. 

Zondag 6 oktober:
Vandaag toveren we ons lokaal om tot de allercoolste plek op aarde! 
Neem wat knutselgerief mee (vlaggetjes, wc-rolletjes,...) om deze 
plek nog cooler te maken! 

Zondag 13 oktober:
We spelen een superleuke laddercompetitie. Wie kan er het hoogst 
klimmen?

Vrijdag 18 oktober:
Dag van de jeugdbeweging!! Doe allemaal jullie chiro-uniform aan op 
school!

Zondag 20 oktober:
Neem je wapen en je helm, want vandaag gaan we het slagveld op! 
AANVALLEEEN!!! 

Zondag 27 oktober:
Trek je sportieve kleren maar al aan want we gaan eens goed 
sporten! Vanavond is het info-avond dus stopt de chiro om 17u
 
Dikke kusjess van jullie superleuke leiding!!!
Andy: 0477 05 44 15
Jitse: 0499 45 71 32
Robin: 0470 47 66 59
Melissa: 0479 55 15 58
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Rakwi-programma
Zondag 15 September:
HOHOHOHOHO als je dit leest weet je het al maar wij zijn jullie 
leiding dit jaar! We kijken er ennoooooorm hard naar uit om dit jaar 
met jullie te ravotten! Tot volgende week! 

Zaterdag 21 september:
Deze zaterdag trappen we het chirojaar af met een middagje pizza’s 
eten. 
Geen chiro op zondag 22 september
 
Zondag 29 september:
De laatste chirozondag van september al en we hebben nog geen 
eens normale chiro spelletjes gespeeld! Daar maken we nog snel 
verandering in sé. Chiro eindigt om 17u omdat we vanavond kampfoto 
houden. 

Zondag 6 oktober:
We laten de chiro voor wat het is en trekken er op uit vandaag, als je 
wil weten waar we naartoe gaan kan je best komen!  

Zondag 13 oktober:
Vandaag mogen jullie jullie creatiefste kant komen tonen. We gaan 
dingentjes in elkaar steken en bekladen, (extra knutselgerief is altijd 
welkom, schortje is aan te raden maar niet verplicht)

Zondag 20 oktober:
Nu de bladeren nog half aan de bomen hangen gaan we nog eens 
goed in het bos spelen! 

Zondag 27 oktober:
We doen echt eens zot vandaag en we spelen gewoon minecraft in 
het echt. Chiro eindigt om 17u waarna we een ouder-info moment 
houden in het speelclub lokaal. 

Zondag 3 november:
Vandaag gaan we op stap in kapellen om eens te testen hoeveel een 
appel en een ei feitelijk waard zijn. 

Groetjes van jullie leiding!
Conrad: 04 85 22 53 78 
Yarno: 04 77 26 05 29 
Michiel:04 74 25 00 33
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Tito-programma
Zondag 15 september:
RA RA RA... wie wordt mijn superleuke leiding?

Zaterdag 21 september:
Pizzafestijn!!! Kom samen met heel de familie pizza’s smullen! 
Inschrijven kan tot maandag 16 september. 

Zondag 22 september:
Vandaag is het helaas geen chiro .

Zondag 29 september:
Vandaag gaan we elkaar beter leren kennen voor de nieuwe leden 
onder ons en gaan we superleuke kennismakingsspelletjes spelen 
en ons lokaal inrichten. Dus knutselgerief, vlaggetjes, wc-rolletjes, 
decoratie, etc. meenemen!

!! Vanavond is het kampfoto-avond dus stopt de chiro om 17u !!

Zondag 6 oktober:
Teambuilding, dus wees elkaar maar goed te vriend want anders 
loopt het niet goed af deze zondag! 

Zondag 13 oktober:
Vandaag gaan we onszelf één maken met de natuur doormiddel van 
een bospel in het rood! 

Zondag 20 oktober:
Leiding is moe van een vermoeiende leefweek dus rustige spelletjes 
op de chiro!

Zondag 27 oktober:
Trek je sportieve kleren maar al aan want we gaan een groot 
nerfgeweren spel spelen! Als je zelf nerfgeweren hebt liggen thuis 
raden wij aan die zeker mee te nemen.

!! Vanavond is het info-avond dus stopt de chiro om 17u !!

Groetjes van jullie nieuwe leiding!
Nathan: 0474 96 14 69
Mats: 0476 05 66 46
Tim: 0475 27 02 63
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Keti-programma
Zondag 15 september:
De eerste chiro dag is al voorbij en jullie leiding is bekendgemaakt. 
Het jaar kan beginnen!!!

Zaterdag 21 september:
Vandaag is het het grote pizzafestijn vanaf 11u zijn jullie welkom.
Vergeet jullie niet in te schrijven!

Zondag 29 september:
Om elkaar beter te leren kennen gaan we vandaag een picknick 
houden. Neem allemaal iets lekkers mee om te eten en we spreken 
af aan de chiro om 12u en we zijn terug om 15u. Vergeet niet dat het 
daarna ook kampfotoavond is om 17u

Zondag 6 oktober:
Vandaag gaan we onze commune versterken

Zondag 13 oktober:
Wie heeft het grootste intellect onder ons

Zaterdag 19 oktober:
We verwachten jullie om 19:45 aan de chiro en we zijn terug om 
22:00. Bush heeft jullie vannacht terug nodig om de terroristen te 
bestrijden.

Zondag 27 oktober:
Vandaag gaan we onze kas bij spijzen. De chiro is gedaan om 17:00 
voor de infoavond

Zondag 3 november:
Vandaag gaan we de sfeer opsnuiven in Antwerpen de uren volgen 
nog

Groetjes van jullie nieuwe leiding!
Quinten: 0471 40 28 25
Louis: 0495 47 45 85
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