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Beste ouders,
1. Kwarekkendag
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Gewest Kwarekken weer een Kwarekkendag. Deze zal
plaatsvinden op zondag 23 april in De Beeltjens in Westerlo.
Sloepi’s en Speelclub worden met de auto gebracht. Ouders die willen rijden, kunnen contact
opnemen met iemand van de leiding van deze groepen. Alvast bedankt!
Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s rijden met de fiets, gelieve er dus voor te zorgen dat de fiets
van uw zoon/dochter volledig in orde is.
De chirozondag zal eenmalig om 9u15 beginnen (gelieve stipt te zijn!) en zal eindigen om 17u
aan De Beeltjens. De jongste leden worden met de auto terug gebracht naar de chiro. Er
wordt een vieruurtje voorzien, boterhammen en drinken moet je zelf meenemen (geen
snoep).
2. 60 jaar Chiro De Keten
Op zondag 28 mei vieren wij de 60ste verjaardag van onze chiro. We maken er dan ook een
speciale chirozondag van. De chiro begint uitzonderlijk om 15u en ook alle ouders en
broertjes en zusjes zijn van harte welkom om (nog) eens een chironamiddag te beleven.
We gaan van start met een korte terugblik op de afgelopen 60 jaar. Hierna spelen we met zijn
allen enkele typische chirospelletjes. We sluiten de chironamiddag rond 16u30 af met een
heerlijke barbecue. Inschrijving voor de barbecue is verplicht en kan via bijgevoegde
inschrijvingsstrook. Gelieve je inschrijving ten laatste vrijdag 19/05 te bezorgen aan de leiding
op de chiro, in de brievenbus bij Anneleen Goossens (Begijnenland 14) of via e-mail
(info@chirodeketen.be). Ter plaatse bestellen is niet mogelijk. Betalen gebeurt bij voorkeur
via overschrijving (BE03 7333 5509 3384) of op zondag 28/05. Hopelijk tot dan!
3. Zoelse Feesten
Op zondag 18 juni organiseren wij samen met de KWB van Zoerle-Parwijs de Zoelse
Feesten. Je kan er iets drinken en er zijn ook dit jaar weer gratis pannenkoeken. Voor de
allerkleinsten is er een springkasteel en de kermis is ook open. Je kan er ook genieten van
enkele gratis optredens. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom!
Vanwege de Zoelse Feesten zal het op zondag 18 juni geen chiro zijn.
4. Meespeeldag
Zondag 25 juni wordt een meespeeldag georganiseerd voor iedereen die van onze chiro wil
proeven. Kinderen vanaf de derde kleuterklas zijn welkom aan de chirolokalen. We starten om
13u30 met een leuk programma en de chironamiddag zal eindigen om 17u. Er wordt voor een
lekker vieruurtje gezorgd, dus je hoeft geen eten of drinken mee te geven.
5. Sparen Joyvalle, Appelsientje en Lotus
Ook dit jaar kan via Joyvalle, Appelsientje en Lotus gespaard worden voor melk, fruitsap en
speculoospasta op bivak. Indien u flapjes of codes hebt, kan u deze afgeven bij iemand van de
leiding. De codes van Lotus kan u ook zelf online ingeven.
Alvast bedankt!
6. Bivak 2017
Dit jaar gaan we weer 9 dolle dagen op bivak in Neerpelt en dit van dinsdag 1 augustus tot
en met woensdag 9 augustus. De prijs voor dit bivak bedraagt € 90 per persoon. Voor
Sloepi’s is dit € 65; zij gaan van zaterdag 5 augustus tot en met woensdag 9 augustus.
Vanaf het derde kind krijgt men een korting van € 12.

Betalen kan enkel via overschrijving op volgend rekeningnummer; BE66 7333 5504 0743, op
naam van Chiro Zoerle-Parwijs met vermelding van naam en afdeling. Gelieve uw betaling
voor 30 juni in orde te brengen.
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!
1 augustus is opnieuw een ‘breng’dag, m.a.w. de kinderen komen met de ouders/vrienden naar
de kampplaats (er wordt dus geen bus voorzien). Als het voor u niet mogelijk is uw kind
naar de kampplaats te brengen, laat dan zo snel mogelijk iets weten aan de afdelingsleiding
van uw kind.
We verwachten ouders, familie en vrienden vanaf 17u in Neerpelt (en niet vroeger). Je kan
dan al genieten van een overheerlijke barbecue. Om 20u wordt het bivakthema voorgesteld.
Om 20u30 keren alle familieleden en vrienden terug huiswaarts. Alhoewel onze Sloepi’s
pas op kamp vertrekken op zaterdag 5 augustus (zij worden door ons die dag opgepikt aan de
chirolokalen) zijn ook zij samen met hun ouders van harte welkom op onze barbecue en op de
startdag van ons bivak. Meer info en de reisweg volgen later.
Om onze leidingsploeg de nodige tijd te geven om het bivak zo goed mogelijk voor te bereiden
zal het op zondag 30 juli geen chiro zijn!
7. Inschrijving en medische fiche
Een chirobivak is een hele organisatie en het is bijgevolg ook belangrijk dat we vooraf weten
wie er mee op kamp gaat. Extra aandacht voor het inschrijven, want ook dit jaar
organiseren we 2 inschrijvingsdagen, telkens op een zondagnamiddag vanaf 17u tot
17u30. Enkel op deze namiddagen kan u uw kinderen inschrijven voor het bivak! De
inschrijvingsdagen zullen doorgaan op zondag 28 mei (tijdens 60 jaar chiro), zondag 4 juni
en zondag 11 juni.
Wij hebben bij deze brief ook een medische fiche gevoegd; vul deze a.u.b. zeer ernstig en
correct in. Rekeningnummer en zelfklevers van de mutualiteit zijn nodig voor een
verzekeringsformulier dat eventueel moet worden ingevuld bij een ongeval. Zo kunnen
problemen snel opgelost worden en komen wij niet voor verrassingen te staan. De medische
fiche en de klevers brengt u mee op één van de inschrijvingsdagen
8. Uniform
Het bivak is meestal ook de ideale gelegenheid om het chiro uniform terug in orde te brengen,
indien nodig: zo snel mogelijk bestellen of aankopen bij Maria De Ryck, Renderstraat 136
(tel: 014 26 43 29).
Naast het uniform hebben we ook nog onze eigen t-shirt en trui die vrijblijvend zijn.
Wij vragen hier ook de medewerking van de ouders om er op te letten dat uw zoon/dochter ’s
zondags in uniform naar de chiro komt (vanaf Rakwi’s is dit verplicht!).
9. Belangrijke data
Zondag 23 april
Zondag 28 mei 2017
Zondag 28 mei 2017
Zondag 4 juni 2017
Zondag 11 juni 2017
Zondag 18 juni 2017
Zondag 25 juni 2017
Zondag 30 juli 2017
1 t.e.m. 9 augustus 2017
19 en 20 augustus 2017

Kwarekkendag
60 jaar Chiro De Keten met barbecue
Inschrijvingen bivak
Inschrijvingen bivak
Inschrijvingen bivak
Zoelse Feesten (GEEN chiro)
Meespeeldag
GEEN chiro
Bivak Neerpelt
Chiroterras door de oud-leiding (aan het chiroheem)

De chiro is blij met uw belangstelling en medewerking.
Chirogroetjes, Leiding en VB’s

