
 

KAMPINSCHRIJVINGEN 

Dit jaar organiseren wij 2 inschrijfdagen voor het groot kamp in juli. Er kan uitleg gevraagd worden 

aan de leiding met een hapje en drankje erbij, het kampboekje kan ingekeken worden enz… U kan 

vrijblijvend komen voor wat info, maar u kan uw kind(eren) ook inschrijven. Wij hopen alvast op een 

topkamp met veel chirowietjes mee! 

De 2 inschrijfdagen: 

- Zondag 8 april van 14u tot 17u. 
- Zaterdag 5 mei van 17u tot 20u. 

(p.s. dit is ter vervanging van de huisbezoeken van voorgaande jaren) 

Data van het kamp (Westerlo 2018) 

Pinkels: 25 t.e.m 31 juli 

Speelclubs en rakwi’s: 23 t.e.m 31 juli 

Tito’s, keti’s en aspi’s: 21 t.e.m. 31 juli (vertrek keti-aspi op 20 juli) 

KALENDER MAART-MEI 

Na 6 mei houdt de leiding een algemene examenstop. Na onze examens kan je nog een activiteit verwachten. 

Daar verspreiden we op tijd info over. Voor de rest wordt het aftellen naar het spetterende kamp eind juli!!!!  

CINEMA-AVOND 4 APRIL 

Op woensdag 4 april toveren wij de chiro om tot een heuse cinema! Alle pinkels, speelclubs en 

rakwi’s zijn welkom in het chirolokaal van 17u tot 18u30. Voor de tito’s, keti’s en aspi’s gaat de 

activiteit door van 19u tot 21u in de chiro. Je zal kunnen kiezen tussen 2 ‘zalen’ met elk een keitoffe 

film! Hapje en drankje zullen ook niet ontbreken 😊 Hopelijk tot dan! (p.s. hiervoor moet niet betaald 

worden)  

EXTRA WEETJES 

 4 maart   CHIRO 

11 maart  CHIRO 

18 maart CHIRO 

25 maart GEEN CHIRO 

 1 april Fuif ROCK IT  geen chiro 

Woe 4 april cinema-avond  

 8 april  inschrijfdag (geen activiteit) 

15 april CHIRO 

22 april GEEN CHIRO (wegens Levend Tafelvoetbaltoernooi 21 april: altijd 
welkom om eens langs te komen op het chiroplein om te supporteren!) 

Zat 28 april 
Zon 29 april 

 

afdelingsdag voor pinkels-speelclub-rakwi’s 
afdelingsdag voor tito-keti-aspi 

 Info volgt 

6 mei CHIRO 

INFOBRIEF MAART 2018 

- Ook dit jaar sparen flapjes van Joyvalle! In ruil voor flapjes krijgen we gratis flessen melk op kamp. 
Je kan ze afgeven bij de leiding op een chiro-activiteit . Hopeljik hebben we terug veel lekkere melk ! 
 

- Heb je thuis oud (speel)materiaal dat toch weg mag? Kom ze gerust afzetten bij de chiro, vaak 
kunnen we dit nog gebruiken! #chirorecycle   



 

 


