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Zondag 14/04 

Gewoon chiro.  

Vandaag gaan de Rakwi’s zwemmen. Neem allemaal 5 

euro en jullie zwemgerief mee naar de chiro. We 

spreken om 13u af op de chiro. Ouders die 

willen/kunnen rijden komen dan best ook mee zodat 

we zeker daar geraken. Terugkomst is verwacht rond 

17u. 

Voor de tito’s kan het uitlopen tot 19 uur aangezien we 

gaan werken op het fuifterrein voor de enige echte 

chirofuif 2019. 

 

Zondag 07/04 

Vanaf vandaag verkopen de pinkels paaseitjes om 

wat geld in te zamelen om nog meer leuke 

activiteiten te kunnen doen op kamp. 

Je kan ze vanaf deze zondag kopen aan de ‘poort’ 

om 17u. 

De Keti's gaan op pensioen! kom verkleed als oud 

mensje. 

Andere groepen gewoon Chiro. 

Vrijdag 19/04 

!KINNEKESFUIF! 

 Het is eindelijk zover! De chiro kinderfuif! 

Aangezien het dit jaar de 10de editie is van onze 

jaarlijkse chirofuif mogen ook de kleinsten delen in 

de feestvreugde! Heb jij zin om te dansen, zingen 

en springen? Dan verwachten wij jullie 19 april! 

Ohjaaa, de paashaas komt langs! Kom meedoen 

met de egg hunt en onze andere leuke animatie! 

Ook als je (nog) geen chirolid bent. Neem dus al je 

vriendjes, vriendinnetjes, familie, mama's en papa's 

mee om er een superleuke avond van te maken!  

Prijs: €5/kind (incl. egg hunt)  

Uren: 17u-19u  

Zondag 21/04 

Geen chiro, het is Pasen. 

Zondag 28/04 

Vandaag is er iets heel vreemd aan de hand…. 

Zondag 05/05 

Pinkels, vandaag hebben wij de beste speurneuzen 

nodig want wij gaan op fotozoektocht! 

Speelclub gelieve jullie fiets mee te brengen! 

Andere groepen gewoon Chiro. 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

Zondag 12/05 

Pinkels, jullie mogen vandaag verkleed komen als sporter want 

wij houden pinkel olympische spelen. 

Dit weekend zijn de Speelclub op weekend meer info volgt via 

de leiding. 

Rakwi’s mogen vandaag goed schoeisel aandoen… 

Tito’s, vandaag gaan we zwemmen. Neem allemaal 5 euro en 

jullie zwemgerief mee naar de chiro. We spreken om 13:00h af 

op de chiro. Ouders die willen/kunnen rijden komen dan best 

ook mee zodat we zeker daar geraken. Terugkomst is verwacht 

rond 17:00h. 

Andere groepen gewoon Chiro. 

Zondag 19/05 

Vandaag houden we een grote familiedag. We spelen met alle 

groepen samen een groot spel in het Bloso domein te Hofstade. 

Iedereen wordt om 14u verwacht aan de ingang van het Bloso 

domein. Om 17u is deze familiedag voor iedereen weer 

afgelopen. 

 

Vrijdag 18/05 

Kaas- en wijnavond Vanavond organiseren 

de tito’s hun kaas- en wijnavond. Jullie 

worden om 16:00h verwacht op de chiro 

 zodat we alles in orde kunnen zetten. 

Inschrijven kan via volgende link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS

fgDT3LkVB8TPde4SKWXd3UXCAKEBiwF9E5FX

sNGERb160Nmw/viewform?usp=pp_url. 

Nodig zeker al je vrienden en familie uit om er 

allen samen een gezellige avond van te 

maken. 

 

Zondag 26/05 

Geen chiro voor de pinkels. Zij zijn gisteren gaan bowlen. 

Tito’s komen vandaag met de fiets 

Bij goed weer gaan de Keti's naar het meer van Rotselaar! 

Breng zwemkleren, handdoek en een zakcentje mee. 

Vandaag verkopen de Rakwi’s koekjes aan het gemeentehuis. 

Om zo nog meer leuke activiteiten te kunnen doen op kamp. 

Wanneer je komt stemmen kan je dus gerust een koekje komen 

eten. 

Andere groepen gewoon Chiro. 

Zaterdag 25/05 

Liefste pinkels, vandaag worden jullie om 18u 

in de bowling van Keerbergen verwacht. Om 

20u mogen jullie daar weer opgehaald 

worden. Hiervoor vragen wij een kleine 

bijdrage van 3 euro.  

 

Vrijdag 31/05 

Ook de Rakwi’s houden een casino avond. 

Ook bij de Rakwi’s hoort er gepaste kledij bij, 

dus trek je mooie kleren maar aan en kom een 

gokje wagen. Vanaf 19u opent het casino zijn 

deuren en helaas sluiten wij om 21u. 

leiding heeft examens, de Keti's hebben chiro 

van 19u tot 21u. 

 
Zondag 01/06 

Geen Chiro voor de Rakwi’s en Keti’s.  

Tito’s komen vandaag met de fiets. 

Andere groepen gewoon Chiro. 



                                                                                                                                                                                    

 

 

Vrijdag 7/06 

Om 18u gaan de deuren van het pinkelcasino open tot 20u. 

Bij deze avond horen natuurlijk chique kleren. Wij voorzien 

een hapje en een drankje. 

De Rakwi’s worden verwacht van 19u tot 21u. 

De speelclub wordt verwacht van 18u-20u. 

Tito’s worden  om 19u verwacht op de chiro. 

 

Zondag 9/06 

Geen chiro voor de pinkels, Speelclub, Rakwi’s, en  

Tito’s. 

Voor de Aspi’s gewoon Chiro. 

 

 Vrijdag 14/06 

Speelclub wordt verwacht van 18u-20u. 

Tito’s worden om 19u verwacht op de Chiro. 

BBQ weather voor de Keti's! Neem je eigen vleesje 

mee. 

Zondag 16/06 

Bij goed weer, spelen de pinkels waterspelletjes. Voorzie 

dus aangepaste kledij en een handdoek! 

Geen Chiro voor de Speelclub, Tito’s en Keti’s. 

Andere groepen gewoon Chiro. 

 

INSCHRIJVINGSDAG CHIROKAMP 

Vandaag kan je je kind(eren) komen inschrijven voor het 

chirokamp. Dit gaat door aan onze lokalen van 17u tot 17u 

30.  

Wat breng je mee en welke gegevens heb je zeker nodig? 

- 2 gele klevers 

- Telefoonnummer huisarts 

- Jaar van inenting tegen tetanus 

Zondag 23/06 

Vandaag gaan we met heel de chiro naar Kessel-lo. 

Meer info volgt via maiL 

 

INSCHRIJVINGSDAG CHIROKAMP 

Vandaag kan je je kind(eren) komen inschrijven 

voor het chirokamp. Dit gaat door aan onze 

lokalen van 17u tot 17u 30.  

Wat breng je mee en welke gegevens heb je zeker 

nodig? 

- 2 gele klevers 

- Telefoonnummer huisarts 

- Jaar van inenting tegen tetanus 
Zondag 30/06 

Geen chiro. Het is Rock Werchter. 

 Zondag 07/07 

Geen chiro. De leiding bereidt het kamp voor. Zondag 14/07 

Geen chiro. De leiding bereidt het kamp voor. 

Zondag 21/07 

Geen chiro. De leiding bereidt het kamp voor. 



 

 

Zondag 28/07 

Geen chiro. De leiding bereidt het kamp voor. 

Woensdag 31/07 – zaterdag 10/08 

Joepie! Wij gaan op kamp! Meer info volgt via het 
kampboekje. 
Voor de pinkels begint het kamp op 4 augustus.  

Zondag 11/08 

Geen Chiro. De leiding rust uit van het kamp. 
Zondag 18/08 

Geen Chiro. De leiding rust uit van het kamp. 

 
Zondag 25/08 

Gewoon Chiro. 

 

Zondag 01/09 

De pinkels worden vandaag om 14u verwacht aan de 

hooiberg. Ze mogen daar weer opgehaald worden om 

17u. 

Gewoon Chiro. 

Zondag 08/09 

Gewoon Chiro. 

Zondag 15/09 

Gewoon Chiro. 
Zondag 22/09 

Geen chiro, de leiding is op weekend om het nieuwe 

chirojaar voor te bereiden. 

 Zondag 29/09 

Groot chirofeest! Het is overgang. Iedereen is welkom 

vanaf 14u op de chiro. Ben jij ook zo benieuwd naar je 

nieuwe leiding? 


