
CHIROJAAR 2019-2020



Sloebers 



Speelclub meisjes 



Speelclub jongens 



Kwiks



Rakkers



Tippers



Toppers



Tiptiens



Kerels



Aspi’s 



Groepsleiding



Veebee’s



Inschrijven

• Medische fiche
Leidingsbezoek aan huis

Uitzondering: 
aspi’s (29 september oudercontact) 
sloebers (6 oktober oudercontact + huisbezoeken)

• Inschrijvingsgeld 
• 25 euro
• Vanaf  15 oktober 30 euro



Kern

• Tito’s – Keti’s - Aspi’s 

• Iedere zaterdag om 18u -18u45 (afhankelijk per afdeling) 

• Indien geen kern: wordt meegedeeld met ouders/leden



Algemene afspraken

• Geen GSM, alcohol, drugs of roken tijdens de chiro! 

• Uniform verplicht vanaf rakwi’s 
• Sloebers en speelclub doen hun Chiro T-shirt aan

• 1 euro voor een vieruurtje en een drankje

• Chiro op zondag 
• 14u – 17u voor sloebers, speelclub en rakwi’s
• 14u – 18u voor tito’s, keti’s en aspi’s



Belangrijke data

•Zondag 22 september
•Eerste keer Chiro

•Zondag 29 september
• Startdag (10u)

•Zondag 13 oktober
• Vriendjesdag



Belangrijke data

•Vrijdag 18 oktober
•Dag van de jeugdbeweging

•Zondag 20 oktober
•Dag van het jeugdwerk (in Waregem)

•Zondag 10 november
•Tito-gewestdag (een volledige dag)



Belangrijke data 

•Zondag 24 november 
• Sintfeestje (in het OC)

•Blok?

•Donderdag 24 december
• Kerstbezinning



Belangrijke data
•Zondag 9 februari

• Eetfestijn

•Vrijdag 14 februari tot zondag 16 februari
• Aspigewest

•Zondag 12 april 
• GEEN Chiro 



Belangrijke data

•Zaterdag 4 april
• Project XL

•Vrijdag 24 april tot zondag 26 april
• Ketigewest

•Eind mei en  een deel van juni geen Chiro wegens 
examens
•Komt op de site en facebook!



Belangrijke data

•Maandag 29 juni tot vrijdag 3 juli
•Werkweek (vanaf tito’s) 

•Vrijdag 3 juli tot maandag 6 juli
•Ommegang



Belangrijke data

•Zondag 12 juli
• Bivakzondag (met oudercontact)             

•Maandag 20 juli 
• Bananendozeninzameling

•Woensdag 22 juli tot vrijdag 31 juli
• Bivak Bocholt 



Uniformverkoop 

•Verantwoordelijke: Zara
• T-shirt €12,00
• Pull €25,00
• Rok of short: ‘De Banier’ 
• Kousen (voetbalkousen)

•Bestellen via de site

•Pasmomenten vandaag – 13 oktober



Marginale polonait 

• Vrijdag 20 september

• Geen alcohol

• Uren: 
• 20.30 tot 00.30 
• Uitzondering: 2e jaar aspi’s tot 1.30

• Dresscode: marginale polo! 



Trooper



Chiromarkt 15 september! 

• Verloren voorwerpen 

• Frietjes toppers (kasactie) 

• Uniform passen

• Warmste week 



Warmste week 2019

Balpennen – 1,5 euro 

5 + 1 gratis! 



Laten we er een geweldig jaar van maken!


