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Beste ouders en leden
We zijn al weer begin november, het leidingsweekend zit er op en nu komt er een heleboel
belangrijke informatie jullie richting uit. We leggen in deze brief een aantal evenementen uit en
onderaan deze brief vinden jullie een overzichtelijk schema met de belangrijkste data.
Ten eerste geeft de leiding op zaterdag 24 november een spetterende fuif, Beerwarz. De
daaropvolgende zondag is er daarom dan ook geen werking. Bandjes voor ons evenement zijn
verkrijgbaar bij de oudste leden van onze Chiro en bij alle leiding. Een inkombandje kost €7 om
op zaterdag 24 november Depart onveilig te maken.
Ten tweede verwachten we op zondag 2 december het allerhoogste bezoek. De Sint komt naar
de Chiro! Hij komt langs bij alle afdelingen en zal kijken of iedereen flink is geweest. Als
vieruurtje worden er voor deze speciale gelegenheid klaaskoeken en chocolademelk voorzien
voor iedereen.
Verder organiseren de Keti’s in het eerste semester een pannenkoekenverkoop om een extra
centje te hebben voor extra leuke activiteiten doorheen het jaar of op kamp. Bestellen kan
zowel via onderstaande brief als via het Google document hiervoor bedoeld, terug te vinden op
de Facebookpagina van onze Chiro.
De Sint is nog maar net terug naar Spanje of Kerstmis is daar alweer bijna. In de kerstvakantie is
er GEEN WERKING. De laatste werking van 2018 is op zondag 16 december. We gaan in 2019
weer vol goede voornemens van start op zondag 13 januari.
In het tweede semester gaan we op groepsweekend. Op dit super toffe weekend gaan alle
afdelingen van 8 tot 10 maart samen op pad. Als uw kind mee wil, dan dient u vóór 27 februari
€40 over te schrijven op het rekeningnummer BE45 3850 0981 9089 met de vermelding ‘NAAM
KIND + AFDELING KIND’. ¡Let op!: niet op tijd betalen = niet mee op weekend!
Meer informatie over dit weekend volgt nog. Hebt u toch al vragen, aarzelt u dan vooral niet
om ons aan te spreken voor of na een werking of een mailtje te sturen.
De laatste datum die u ten slotte met een dikke markeerstift in uw agenda moet aanstippen is
zaterdag 6 april. Dan organiseren we een feestdag in de Chiro. Over dit gezellige evenement
hoort u later meer.
Na het succes van onze wijnactie vorig jaar, bieden we dit jaar weer wijnen aan. Meer info
hierover volgt nog!
Verder willen wij nog eens een oproep doen om alle vernieuwde medische fiches binnen te
krijgen, samen met de strookjes voor de privacywetgeving. Zelfs al hebben wij een medische
fiche van jullie kind van vorige jaren, toch hebben wij echt dit nieuwe exemplaar nodig. Vinden
jullie de briefjes niet meer terug? Spreek dan gerust iemand van de leiding aan of stuur een
berichtje naar onze Facebookpagina.
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Het doel van de Chiro is om een leuke tijd te beleven met leeftijdsgenoten en dit moet mogelijk
zijn voor iedereen. Lidgeld, een uniform, weekends, kamp… Er hangt een prijskaartje aan en dit
beseffen wij heel goed. Mochten er problemen met betalingen zijn, aarzel dan niet om contact
op te nemen met onze groepsleiding Korneel. Wij bieden een aangepaste regeling aan waar
nodig en gaan hier in alle discretie mee om.
Dit was het dan! Veel informatie in een keer, dat weten we. Aarzel niet om bij vragen de leiding
aan te spreken voor of na de werking of eens een berichtje naar onze Facebookpagina te
sturen.
Groetjes,
De leiding
(Voorlopig) Overzichtelijk schema:
Zaterdag 24 november
Zondag 25 november
Zondag 2 december
Zondag 16 december
Zondag 13 januari
Vrijdag 8 tot zondag 10 maart
Vrijdag 22 maart
Zondag 31 maart
Zaterdag 6 april
Zondag 7 april
Zondag 14 april
Zondag 21 april
Zondag 16 juni
Vrijdag 9 augustus
Zaterdag 10 augustus
Zondag 11 augustus
Maandag 12 augustus
Donderdag 15 augustus
Woensdag 21 augustus

Fuif Beerwarz
Geen werking
De Sint op bezoek
Laatste werking 2018
Eerste werking 2019
Groepsweekend
Aspifuif
Geen Werking (Leidingsweekend)
Feestdag!
Geen werking
WEL werking
Geen werking
Laatste werking :’(
Bivakwake
Vertrek kamp keti’s en aspi’s
Laden vrachtwagens
Vertrek kamp speelclub, rakwi en toti
Vertrek ribbels
Terugkeer Chirokamp

Beste ouders, leden en sympathisanten
Wij als jonge en bruisende ketigroep willen graag een centje ophalen om onze ketikas te spijzen. Zo
kunnen wij super leuke activiteiten beleven op kamp en in de werkingen. We willen dit doen door
overheerlijke pannenkoeken van Dries te verkopen. Eén pak pannenkoeken kost 7 euro. Koopt u een
hoeveelheid van 3 pakken of meer, betaalt u maar 6,50 euro per pak.
Eén pak pannenkoeken weegt ongeveer 1 kg met 12 pannenkoeken in verpakt.
U kunt nog digitaal (link staat op facebook) bestellen tot 28 november 2018.
Bestellen (via bijgevoegd strookje) op papier kunt u tot 23 november 2018.
Betalingen kunt u overschrijven op het rekeningnummer BE02 9531 4659 3540 (BIC:CTBKBEBX) met
als mededeling "naam + achternaam + aantal pakken". U kunt ook het gepaste bedrag cash meegeven
met een ketilid of aan de leiding van Chiro Knipoog. Pas op: uw bestelling is pas geplaatst als we het
bedrag ontvangen hebben. Graag willen we u op de hoogte houden via e-mail zodat we de bestelling
zo snel als mogelijk kunnen leveren.
Alvast bedankt en met vriendelijke groeten!
De voltallige ketigroep van Chiro Knipoog
+32471384525 (nummer Leider Emile Vanooteghem)
+32478818904 (nummer leidster Louise Devos)

Naam:
……………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres:
……………………………………………………………………………………………………………
Aantal pakken pannenkoeken: ……………………….
Totaal bedrag: ………………………… Euro
Ik betaal via:
⃝

⃝

Overschrijving (op het rekeningnummer BE02 9531 4659 3540 (BIC:CTBKBEBX) met als
mededeling "naam + achternaam + aantal pakken")
Cash (het gepaste bedrag meegegeven aan een ketilid of aan de leiding van Chiro
Knipoog)

