Beste chiroleden en ouders
Wat vliegt het chirojaar voorbij! Maar niet getreurd, er staan nog heel wat leuke chiroactiviteiten
op het programma. Hieronder de kalender met alle informatie.

Zondag 31/03:

CHIRO: 'CHIRASMUS' VOOR PINKELS, SPEELCLUBS, RAKWI'S EN TITO'S
Al onze jongere afdelingen gaan een massaspel spelen met hun leeftijdsgenoten van chiro’s uit
de buurt waarbij elke afdeling dan ook op een andere locatie een spel gaat spelen. De
afdelingsleiding heeft hiervoor afzonderlijk een mail gestuurd met een inschrijflink, vergeet dus
niet in te schrijven! Om 13u15 verzamelen we op onze chiro om te carpoolen naar de
verschillende locaties en rond 17u30 zullen we terug zijn aan onze lokalen. Breng ook €1 mee
voor een vieruurtje. Voor de keti's en aspi's is er gewone chirowerking op onze terreinen.

Zondag 7/04:

CHIRO
Wij starten de paasvakantie goed met een toffe chiromiddag.

Zondag 14/04:

CHIRO

Zondag 21/04:

GEEN CHIRO
Op Pasen zal er geen chirowerking zijn.

26-27-28/04:

AFDELINGSWEEKEND VAN ASPI'S
De aspi's gaan zich amuseren op hun weekend.

Zondag 28/04:

CHIRO + KAMPBOEKJE + INFOMOMENT + EERSTE MOGELIJKHEID TOT INSCHRIJVEN
CHIROKAMP
Na de activiteit wordt het kampboekje uitgedeeld met alle info over onze bivak te Amel (11-21
juli, voor pinkels 14-21 juli). Heb je vragen of zit je met grote of kleine zorgen over het kamp
aarzel dan niet om ze te stellen. Wij geven na de chiro met plezier een woordje extra uitleg.
Bovendien starten vanaf dan onze inschrijvingen voor het chirokamp.

Dinsdag 30/04: Bar T
Deze avond organiseren we voor de 6de keer op rij Bar T: een gezellig samenzijn met
chiroleden, -ouders, en -sympathisanten aan ons chiroheem in zetels en rond kleine vuurtjes,
met een smakelijk aanbod aan versnaperingen en verschillende drankjes. Iedereen is welkom
vanaf 18u tot 's avonds laat. Aangezien de dag erop een feestdag is, hopen we op een talrijke
opkomst! Dan zal er opnieuw de mogelijkheid zijn om in te schrijven voor het chirokamp.

Opmerkingen
 Aangezien wij een groeiende jeugdbeweging zijn met meer en meer leden en wij nog steeds
graag dezelfde 'chirokwaliteit' willen bieden, zijn wij aan het overwegen om een oudercomité
op te starten. Wat zou dit zoal inhouden: helpen met organiseren van onze grote evenementen,
herstellingen van onze lokalen, zoeken naar bivakplaatsen, komen op onze 'kampdag' (dag waar
we al ons materiaal klaarzetten voor kamp), nadenken over goede subsidiebesteding,
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teambuilding activiteiten organiseren... Indien je geïnteresseerd bent om de last op onze
schouders wat te verminderen mag je een mailtje sturen naar info@chirotiejamo.be.
Afhankelijk van de respons zullen we dan een moment organiseren om meer concrete zaken te
bespreken.
 Zoals elk huis hebben ook onze lokalen eens een lentekuis nodig. Hiervoor doen wij graag
beroep op jullie hulp. Kom op zaterdag 13/04 vanaf 14u naar ons chiroheem om samen met ons
er voor te zorgen dat onze lokalen weer spik en span zijn.
 Zoals jullie weten zit ook onze jeugdbeweging bij TROOPER. Vanaf nu staat ook Bol.com op
www.trooper.be/chirotiejamo. Joepieee!
 We herinneren jullie graag nog eens aan het sparen van de barcodes op de verpakking van
SOUBRY. Hoe meer barcodes, hoe meer lekkere gratis pasta op kamp! Alvast bedankt :-)
Wij hebben alvast zin in de maand april, jullie hopelijk ook!
Chirogroetjes van Fran, Lotte, Louise, Isa, Emmie, Judith, Lisa, Willem, Justine, Kobe, Margot, Jarno, Kilyan, Vincent,
Helena, Lore, Hannah, Ruth.
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