
 

 

 

Onvergetelijke 

zondagen:  

 

alle info voor 

de maand juni 

vind je hierin 

terug! 

Chiro Kaart 

Rustoordlei 85 

2930 Brasschaat 

Groepsleiding: 

Bert De Wit: 0474/74.81.65 

Paulien Stuer: 0483/70.42.20 

VB’s: 

Ivan De Naeyer: 0485/53.56.90 

Sandra Galifi: 0484/05.40.65 

vbchirokaart@gmail.com  

Rustoordlei 85  

2930 Brasschaat 

Juni 2018 

WIST JE DAT…  

- Ward geselecteerd is om mee te wer-

ken aan het spel van de museumnacht in 

augustus? 

- Sandra en Ivan met hun gezin op road-

trip gaan? 

- het groepsfeest een echt succes was?! 

- Wannes zijn DJ-kunsten mocht tonen 

onder de vleugel van een vliegtuig? 

- de roomsaus van Lotte Hellinckx op 

dikke champignonsoep lijkt? 

- we kunnen aftellen naar het kamp: nog 

49 dagen en we zijn weg, joepie! 

BELANGRIJKE DATA  

- 25 juni: deadline betaling kamp 

- zondag 1 juli: groepsuitstap 

- 21-31 juli: kamp 

Zaterdag 2/6 is het weer Zip-toernooi 

voor tito’s, keti’s, aspi’s en leiding. We 

gaan voetballen tegen andere Chiro’s! 

Jullie leiding laat het uur van vertrek nog 

weten. 

Zip-toernooi 

Chiro Kaart 

geprint door Drukwerken Cuypers 

Chiro en examens 

Omdat een deel van de leiding met hun 

hoofd in de boeken zit, hebben we de 

planning voor juni wat aangepast. Het 

zou kunnen dat je af en toe leiding van 

een andere afdeling bij uw kind ziet 

staan, of dat de uren worden aangepast. 

De info die je hier kan lezen is alvast up 

to date, let goed op de details (datum en 

uur)! 



Ribbels 

3/6: breng koekjesvormpjes mee 

10/6: we spelen een super tof spel! 

17/6: we spreken om 14u30 af aan kin-

derboerderij Mikerf! Je ouders mogen je 

daar oppikken om 17u.  

24/6: breng RESERVEKLEDIJ mee voor 

het bezoek aan de zesde planeet!! 

1/7: laatste zondag: groepsuitstap 

Speelclubs 

3/6: Lotte en Valesca zijn er niet, ver-

vangleiding staat paraat! 

10/6: ochtendchiro 10u - 12u 

17/6: waterspelletjes! Neem allemaal een 

handdoek en reservekleren mee! 

24/6: laat jullie verrassen vandaag! 

1/7: laatste zondag: groepsuitstap 

Rakwi’s 

3/6: the Dieter games 

10/6: het grote verrassingsbezoek 

17/6: estafettedag 

24/6: waterspelletjes, dus neem een 

handdoek en droge kleren mee 

1/7: laatste zondag: groepsuitstap 

Tito’s 

2/6: Ziptoernooi 

3/6: we leren sjorren van de besten! 

10/6: avondchiro 16u-18u: filmavond: 

neem je favoriete snack mee! 

17/6: avondchiro 16u-18u: tennisbal avond 

24/6: watergames 

1/7: laatste zondag: groepsuitstap 

Keti’s 

2/6: Ziptoernooi 

3/6: we leren sjorren van de besten! 

10/6: avondchiro 18u-21u 

17/6: avondchiro 18u-21u 

24/6: avondchiro 18u-21u 

1/7: laatste zondag: groepsuitstap 

Aspi’s 

2/6: Ziptoernooi 

3/6: we leren sjorren van de besten! 

9/6: avondchiro (zaterdag!) 18u - 21u:  

dude perfect  

16/6: avondchiro (zaterdag!) 18u - 21u: we 

go back to the chiroclassics  

24/6: paparazzi! Kom zeker met de fiets !  

1/7: laatste zondag: groepsuitstap 

Zoals altijd gaan we de laatste zondag 

van het Chirojaar samen op uitstap. Dit 

jaar is dat zondag 1 juli. We gaan naar de 

Mosten in Hoogstraten, het wordt een 

spetterende dag! Denk zeker aan je 

(verplicht) uniform vandaag! Je kan elke 

zondag een blauw Chiro t-shirt kopen 

voor €10. Een brief met alle info volgt. 

Groepsuitstap 

Programma juni Kampinfoavond 

Op zondag 3 juni om 17u organiseren we 

voor iedereen een kampinfoavond in de 

lokalen. Alle afdelingen hebben op 3 juni 

dus Chiro tot 17u! 

Zorg dat je er zeker bij bent: we geven 

jullie alle nodige info, je kan al je vragen 

stellen én je krijgt het kampboekje. 

We zoeken nog vrijwilligers om maandag 

30 juli de camion uit te laden tegen 13u: 

contacteer Dieter (0491 05 96 39) als je 

kan. Alvast bedankt! 


