
 
 

 
Beste ouders,  

1. Einde winteruur en winteruniform 
 

Het winteruur en winteruniform eindigt op 2 februari. Voor Sloepi’s, Speelclub en Rakwi’s eindigt 
de chiro vanaf 16 februari opnieuw om 17u, de week voordien zal het geen chiro zijn. We 
verwachten vanaf dan ook alle leden vanaf Rakwi’s in volledig uniform. 

2. Leidingsweekend 
 

Het leidingsweekend gaat dit jaar door op 7, 8 en 9 februari. Hierdoor is het op zondag 9 
februari geen chiro. 

3. Groepsuitstap Efteling 
 

Op Paasmaandag 13 april gaan we op groepsuitstap naar de Efteling. Om praktische redenen 
vragen we u om uw zoon/dochter ten laatste op zondag 30 maart in te schrijven. Dit zal ook 
gebeuren via een digitaal inschrijvingsformulier die we in de loop van de komende weken zullen 
bezorgen. Indien uw zoon/dochter niet meegaat, dient u dit niet in te vullen. 
De prijs van de groepsuitstap bedraagt € 35 per lid en dient u te betalen via overschrijving op 
chirorekening BE03 7333 5509 3384 met vermelding van naam en afdeling. 
Het vertrek- en aankomstuur en meer praktische informatie bezorgen wij u in de volgende 
nieuwsbrief. 

4. Eetdag 
 
Op zondag 1 maart 2020 organiseren we voor de negende keer een eetdag. Deze zal doorgaan 
in het Ontmoetingscentrum van Zoerle, van 11u30 tot 13u30 en van 16u tot 19u. Naast 
al het overheerlijke eten en de unieke chirosfeer, is er voor de allerkleinsten een speelhoek. 
Inschrijven is niet verplicht maar wel aan te raden. Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier 
op onze website (www.chirodeketen.be) of via mail.  

5. Bivak 2020 
 

Dit jaar gaan we op bivak in Achel van zaterdag 1 tot en met zondag 9 augustus. De Sloepi’s 
gaan van woensdag 5 tot en met zondag 9 augustus. De prijs bedraagt € 100,00 per lid. Voor de 
Sloepi’s is dit € 70,00 per lid. Vanaf het derde kind krijgt u een korting van € 12,00 op het totale 
bedrag. 
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Enkel bij een geldige reden (bv. medische) wordt het geld terugbetaald indien uw zoon en/of 
dochter uiteindelijk niet kan meegaan. 
Wil uw kind er echt bijhoren op kamp, komt hij/zij best zo vaak mogelijk naar de chiro! 
 
 
Meer info over het bivak volgt later. Voor eventuele vragen kan u steeds terecht bij de 
groepsleiding: 
 Julie Eynhouts    0478 49 59 30  
 Stijn Gielis     0471 72 07 54  
 Inez Engelen    0497 63 43 95 
 Gust Voeten    0498 34 80 44 

6. Belangrijke data 
 

Zondag 9 februari 2020    GEEN chiro 
Vrijdag 14 februari 2020   Dropping oud-leiding (vertrek aan het chiroheem) 
Zondag 1 maart 2020    Eetdag (OC) 
Zondag 15 maart 2020    Sporthal (SL, SP, RA) 
Zondag 12 april 2020    GEEN chiro 
Maandag 13 april 2020    Groepsuitstap Efteling 
Zaterdag 25 april 2020    Chirofuif Beer Factor VII (OC) 
Zondag 26 april 2020    GEEN chiro 
Zondag 14 juni 2020    Zoelse Feesten (GEEN chiro) 
1 t.e.m. 9 augustus 2020   Bivak Achel 
 
  
De chiro bedankt jullie voor jullie vertrouwen!  

 
    Chirogroetjes, 

Leiding en VB’s  
 
 
 

 


