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Chiro is van 14u30 tot 17u30.
Tijdens ‘zomeruur’ is het voor Keti en Aspi van
14u30 tot 18u00.
Wij hopen alle leden minstens éénmaal per
maand te zien.
Het lidgeld voor één jaar bedraagt €25.
Iedere Chiro-zondag kunnen de leden tijdens de
pauze een drankje & koekje consumeren voor €1.
Er zijn ook drankkaarten beschikbaar voor €10 die
wij dan bijhouden voor de kinderen!
Wij verwachten dat leden iedere zondag hun
uniform (2 Stuks) aan hebben. Tenzij anders
vermeld natuurlijk.
Uniformen kunnen aangekocht worden in De
Banier of Tweedehands op de Chiro zelf!
In contact komen met de leiding van uw
kinderen? Dat kan via de mailadressen die jullie
terugvinden op de kalender.
Hoofdleiders Jente (+32 473 48 25 97) &
Ewoud (+32 474 08 33 18) zijn ook bereikbaar via
GSM.
Meer informatie kan u terugvinden op onze
website: www.chiroberkenbloesem.be

De Chirolokalen zijn niet goed bereikbaar met de
auto. Daarom vragen we u uw auto te parkeren op
de parking aan de kerk en uw kinderen vervolgens
af te zetten of op te halen aan de lokalen te voet!

Start Chirojaar
Het Chirojaar is eindelijk gestart met natuurlijk de overgang van de leden die
naar een hogere groep gaan en de leidingsverdeling. Benieuwd wie jouw
leiding is, of die van jouw kinderen? Lees dan zeker verder in het boekje

Startdag – Zondag 18 september

Op Startdag proberen we veel nieuwe leden aan te trekken. Iedereen tussen
zes en 16 jaar mag komen uitproberen wat dat nu eigenlijk is, Chiro! Daarom
vragen we ook aan jullie om zoveel mogelijk vrienden mee te nemen/aan te
spreken!
Doe dat gerust met één van de uitknipstroken op de volgende pagina en
nodig mensen uit …

---------------------------------------------------------------------------------------------------

GROEPSFEEST – ZATERDAG 29 OKTOBER
Het jaar 2022 betekent ook de terugkeer van ons Groepsfeest, ons 2-jaarlijks
eetfestijn in GC De Kam dat ondertussen al 4 jaar geleden is door de
alomgekende Coronacrisis…!
Toch blijft het de perfecte gelegenheid om, in een bepaald thema, te komen
genieten van een goede maaltijd die met
zorg is bereid door onze kookploeg. Maar
dat is niet alles …
Activiteiten voor jong en oud wachten op
jullie! Houd je e-mails in de gaten, er komt
meer informatie in de komende weken.
Geniet alvast van dit sfeerbeeld van de
laatste editie.

CHRISTUS KONING – ZONDAG 20 NOVEMBER
Deze zondag spenderen we een hele dag op de Chiro. Hoe ziet die dag er dan
uit? In de ochtend vroeg gaan we traditie-gewijs naar de kerk. Vervolgens
keren we terug naar de lokalen waar koffiekoeken en heerlijke warme
chocomelk te vinden is. In de namiddag spelen we dan een groot spel met
iedereen samen!

KLEDIJ
Als Chiro zijn we graag herkenbaar. Van de leden verwachten we daarom
twee stuks Chirokledij op zondagen en op kamp (tenzij anders vermeld
natuurlijk). Bij goed weer zien we graag de typische Chiroshorten/rokken,
aangevuld met Chiro-shirt en/of pull. In de winter snappen we dat het te
koud is voor een short of rok, maar doe dan zeker een pull aan! Hoe kom je
nu aan zo’n kledij? Enerzijds kan u naar De Banier gaan in Leuven of online,
anderzijds verkopen wij ook tweedehands én eigen kledij. Hieronder een
overzicht!
RODE PULL

CHIRO-BKB HOEDJE

Kindermaat - €20
Volwassenen - €25

Één maat - €10

GROENE T-SHIRT

TWEEDEHANDS

Alle maten - €10

T-shirts - €2
Rok/Short - €5
Truien - €5

TROOPER
Wij zoeken allerlei manieren om onze werking financieel haalbaar te houden.
Wisten dat jullie hieraan jullie steentje kunnen bijdragen zonder extra
uitgaven te doen, bijvoorbeeld voor kerstcadeautjes of bij het boeken van
een vakantie? Dit kan met Trooper!

Lees er alles over op de achterkant van dit informatieboekje!

HELP! Onze mascotte
zit vast in het
doolhof, vind jij een
weg naar buiten?
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Doop
GEEN CHIRO
Startdag
Ben jij een echte speelcluber ?
Spiderman vs Doornroosje
Kinderhoorgdag !
Help!!! Brand!
Pas op het spookt vandaag! (kom verkleed!)
Groepsfeest
GEEN CHIRO
GEEN CHIRO
Olympische spelen
Christus Koning
Reis rond de wereld!

Kunnen jullie de rebus oplossen?

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
September
4
Doop
11
GEEN CHIRO
Startdag Breng zoveel mogelijke vriendjes
18
mee!
25
Laat je oren thuis!
Oktober
Werelddierendag, kom verkleed als je
2
lievelingsdiertje!
9
Kinderhoogdag !
16
Niet wenen, of juist wel? #weektegenpijn
Pyjamaparty, doe je pyjama aan en neem
23
een kussen en slaapzak mee!
29
Groepsfeest
30
GEEN CHIRO
November
6
GEEN CHIRO
13
Lekker zoet, lekker ongezond!
20
Christus Koning
27
Op leeftijd en op stap!

September
4
11
18
25
Oktober
2
9
16
23
29
30
November
6
13
20
27

Zijn jullie klaar voor een Rakwastisch jaar!
GEEN CHIRO
Startdag
Eens testen of jullie Rakwiwaardig zijn
Boiten met Yalex :o
GEEN CHIRO
Gotta catch ‘em all!
Een Rakwisch leven
Groepsfeest
GEEN CHIRO
GEEN CHIRO
Wij gaan op Rakweekend!
Info volgt ;)
Christus Koning
Rakwasome, Sinterklaas komt!!! Ahnee toch
nog net niet…

Laura – Linus – Nina - Thomas

Jente – Rens - Sarah

Ilan – Jannes - Lars

Anouk - Pieter

Ewoud - Flo

Lucas - Olivier

Hey liefste Tito’s,
Het nieuwe chirojaar is begonnen,
joepieeee! Wij hebben er alvast mega
veel zin in om jullie een onvergeterlijk
jaar te bezorgen (en zelf ook te hebben)
☺
Om het jaar zo leuk mogelijk te maken zijn er 5 gouden regels:
1.
Zo veel mogelijk komen naar de Chiro zondagen want
niets is leuker elkaar mega goed te kennen tegen kamp ;)
2.
Altijd heel veel plezier hebben!
3.
Pieter heel veel plagen xp
4.
Leuke vriendjes meenemen (op Startdag of op andere
chirozondagen), want hoe meer zielen hoe meer vreugd!
5.
Vosbergleute winnen met een superleuk dansje
En vergeet niet:
Vele groetjes,
Pjetro & Snoekmans!
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Guess who’s back, back again?
GEEN CHIRO
Startdag
De trotse belg
Joepie Pieter is jarig, en graffiti fun
GEEN CHIRO
Let’s get WILDD (reserve kleding mag altijd!)
Run TITO Run!!!
Groepsfeest
GEEN CHIRO
GEEN CHIRO
BOBIJAAN VS BOBIJEFF
Christus Koning
Halloween schattentocht BOOOO

VINDEN JULLIE DE 6 VERSCHILLEN? EXTREME EDITION
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Doop!
GEEN CHIRO
Startdag: Breng je allerleukste vrienden mee!
Andrew Tate op de chiro…
Escape het boske!
GEEN CHIRO
Jij bent de m/v/x van mijn dromen!
Expeditie Ketison
Groepsfeest
GEEN CHIRO
GEEN CHIRO
Ketiweekend <3
Christus Koning
Ziek in de kliniek :(
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Kleine boompje worden groot …
GEEN CHIRO
Startdag
Racen door de woestijn
Catch me if you can !
GEEN CHIRO
Simon says en wat random dingen erbij
Cap or no cap ?
Groepsfeest
GEEN CHIRO
GEEN CHIRO
All aboard the Aspi Express
Christus Koning
Money Money Money $$$

