
  

 
 
 

Kalender  

 

    November 
ZO 03/11   Chiro vanaf 14u 

ZA 09/11  SOEJOES (TI/KE/LEI) 

ZO 10/11   Chiro vanaf 14u (RI/SP/RA) 

ZO 17/11   Chiro vanaf 14u 

    VR 22/11 & ZA 23/11   I ♡ SPAGHETTI 

ZO 24/11   GEEN CHIRO  

 

 

 

December 

ZO 01/12   Chiro vanaf 14u + Bezoek… ! 

ZO 08/12   Chiro vanaf 14u 

ZO 15/12  Chiro vanaf 14u  

ZO 22/12   GEEN CHIRO* 

ZO 29/12   GEEN CHIRO* 

 

 

 

  Januari 
   ZO 05/01        GEEN CHIRO* 

   ZO 12/01        GEEN CHIRO* 

   ZO 19/01        Chiro vanaf 14u (Aspi-leiding) 

  ZO 26/01        SCHAATSEN 

 
 

 

*De leiding heeft examens. Studeren, studeren, studeren! 

November – December – Januari  



Aankomende activiteiten 

Soejoes 

Op zaterdag 9 november, van 20 tot 22 uur, is het ‘Soejoes’. Tito’s, 

keti’s en leiding spelen samen spelletjes die door niemand minder dan 

onze aspi’s gemaakt worden. Dat belooft! 

We verwachten jullie aan het jeugdlokaal in Galmaarden (‘t Sportplein). 

De Chiro-zondag daarop, op 10 november, hoeven tito’s, keti’s en aspi’s 

niet naar de Chiro te komen. Die dag worden er enkel activiteiten voorzien 

voor de ribbels, speelclubbers en rakwi’s.  

 

I ♡ Spaghetti 

Bikkebikkebik… Hop, hop, hop!  

Aanvallen… ! Wie krijgt nu geen honger 

wanneer je hoort dat Chiro Albatros opnieuw  

(à volonté) voor lekkere croques en spaghetti 

zorgt op hun jaarlijks eetfestijn.  
Allen welkom op vrijdag 22 en zaterdag  

23 november in de Willem Tell in Tollembeek. 

 

 

Wanneer?  

→ Vrijdag 22 november van 17 uur tot 22 uur. 

→ Zaterdag 23 november van 11 uur tot 15 uur en van 17 uur tot 22 uur. 

 

 

Prijzen? 

 Spaghetti bolognaise  €10 

 Vegetarische spaghetti  €10 

 Kinderspaghetti  €8 

 

 Croque monsieur  €7 

 Croque hawaï    €7 

 Croque bolognaise   €8 

 Kindercroque   €4 

 

 

 



Kerstmarkt in Tollembeek  

Op zaterdag 7 december is 

het opnieuw Kerstmarkt in 

Tollembeek en ook onze Chiro 

zal er met een stand staan.  

 

Allen welkom voor een 

lekkere warme chocolademelk 

of jenever!  

Laat die Kerstperiode maar 

snel komen!   
 

•  
 

Schaatsen 

Op zondag 26 januari trekken we opnieuw naar de schaatsbaan in 

Liedekerke.  

 

Om hoe laat verzamelen we?  

Om 14.00 uur verzamelen we aan de schaatspiste in Liedekerke. 

Omdat we met velen zijn, raden wij aan om te carpoolen.  

We zien jullie in Liedekerke!  

Wat breng je mee?  

✓ Handschoenen en muts 

✓ Een extra paar sokken 

✓ Warme kleren 

✓ Indien nodig: extra kleren  

 

Moeten we centjes meenemen?  

Deze activiteit is inbegrepen in het inschrijvingsgeld, je hoeft dus niets te 

betalen. 

Om hoe laat keren we terug?  

Om 16.30 uur mogen jullie jullie kinderen terug ophalen aan de 

schaatspiste. Ook hierbij raden we carpoolen aan!  

 

 



What happened in Chiroland? 

Een startdag van formaat waarop zowel nieuwe gezichtjes als oude 

bekenden zich uitleefden en op zoek gingen naar hun nieuwe leiding, een 

leidingsweekend waar weer volop van genoten werd…  

September en oktober vlogen voorbij! Dat belooft voor de rest van het 

Chirojaar, tot Chiro!   

  

 

  

 

 

 

 

 


