
Hallo iedereen! 

De feestdagen zijn in zicht, dat wil zeggen dat het er de 
komende weken op de Chiro een beetje anders aan toe zal 

gaan... 
 
Hier volgt de planning voor de rest van december en januari 
voor heel de Chiro: 

 
4 december: Gewoon Chiro voor de jongste groepen, voor de oudste 

groepen is het avondchiro van 18u tot 20u.  
 
11 december: Gewoon Chiro voor de jongste groepen, voor de oudste 

groepen is het avondchiro van 18u tot 20u. 
 
18 december: Gewoon Chiro voor de jongste groepen, voor de oudste 

groepen is het avondchiro van 18u tot 20u. 
Vandaag is het geen Chiro.  

 
25 december:  Omdat het bijna Kerstmis is, is het geen Chiro vandaag! Fijne 

Kerst allemaal! 
 
31 december:  Vandaag gaat de leiding naar jaarlijkse traditie door heel 

Achterbroek op pad om peperkoeken te verkopen!  

Wij wensen jullie alvast een gelukkig nieuwjaar! 
 
1 januari:      De leiding is nog heel moe van al de peperkoeken rond                                                                               
                        te brengen. Het is dan ook geen chiro vandaag. 
 
8 januari: Na de drukke feestdagen vliegen we er terug in! Gewoon 

Chiro.  
   
15 januari:  Zwemmen: We verzamelen op de Chiro in uniform. Rakwi’s 

tot en met Aspi’s rijden met de fiets naar het zwembad, zorg 
dat je fiets in orde is en een slot heeft. We zouden aan 
enkele bereidwillige pinkel- en speelclubouders willen 
vragen of ze ons naar het zwembad van Kalmthout willen 
vervoeren. Neem zeker je zwemgerief mee, en 1 euro voor 
het zwembad. De effectief tijden om hoe laat we gaan 
zwemmen worden nog meegedeeld via de whatsapp 
groepen!    



 
 
22 januari: Vandaag krijgen de Pinkels, Speelclub Rakwi’s en tito’s voor 

één dag nieuwe leiding. De Aspi’s laten vandaag zien wat ze 
in huis hebben! Voor de Tito's en Keti's is het gewoon Chiro.  

 
29 januari: Gewoon Chiro voor alle groepen! 
 
 

 
 

De leiding wenst jullie alvast prettige feestdagen 
en de beste wensen voor volgend (Chiro)jaar! 

 



P.s.: Schrijf alvast in jullie agenda dat op 11 en 12 maart onze Worldshake plaatsvindt! Meer 
informatie hierover volgt nog.  


