
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018

Liefste leden en ouders,

4, 11 en 18 november zijn gewone Chirozondagen. Er is een foutje in onze Chirokalender 
geslopen, het is dus géén Chiro op zaterdag 3 november zoals op de kalender staat, maar 
wél op zondag 4 november.

Op 10 november is het weer I Love Chiro. We zetten die avond de Bemdhal op zijn kop op 
de beats van DJ Bami, Stormm, Da Twanniez en Skippy. Iedereen van harte uitgenodigd! 

25 november is het Christus Koning. We gaan dan eerst met z’n allen naar de mis, lunchen 
daarna met warme chocomelk en pistolets en gaan daarna op uitstap. 

We spreken af om 10 uur op de parking van de Bemdhal. We vertrekken dan allemaal  
samen naar de kerk, waar om 10.30 uur de mis begint. In deze mis worden de koorden van 
de nieuwe leiders en leidsters gezegend. Alle mama’s, papa’s, oma’s, opa’s en andere sym-
pathisanten zijn natuurlijk ook van harte welkom, dan maken we er een fijn samenzijn van. 
Na de mis trekken we terug richting Bemdhal. Daar kunnen we smullen van een heerlijke 
pistolet en lekkere warme chocomelk.  
 
De Pinkels, Sloebers, Speelclub, Kwiks en Rakkers vertrekken om half 2 met de bus naar de 
binnenspeeltuin ‘De Hooiberg’. De bus zal terug op de Chiro zijn om 17.30 uur. De  
Tippers, Toppers, Tiptiens, Kerels, Aspi’s, Aspiranten en Superaspi’s gaan klimmen in  
‘Klimrijk.’ Zij gaan hier met de fiets naartoe, zorg zeker dus dat de fietsen in orde zijn! Ook 
zij zullen tegen 17u30 terug op de Chiro arriveren. 
 
Belangrijk is dat je je dochter inschrijft vóór 11 november. Dit doe je op onze site onder het 
menuutje ‘Christus Koning’. Betalen doe je de 25e zelf, je geeft je dochter een envelopje 
met €10 mee en betaalt net voor ze de bus of fiets op gaat.

Alsof al dit leuks nog niet genoeg is voor één zondag, is het 25 november ook nog 
 Sinte-Katriena. Iedereen is tussen 18u00 en 20u00 welkom om een liedje te komen zingen 
op de jongenschiro. Een lekkere traktatie, ook voor mama of papa, is verzekerd! 

Zo, dat waren de nieuwtjes voor november. Wij hebben er weer zin in, tot zondag!
 
Veel liefs, 
De leidsters


