Maandbrief
Liefste Chirogangers
Dit is alweer de laatste maandbrief (wel eigenlijk een duo-maandbrief) van
het jaar! Wat vliegt de tijd toch voorbij wanneer je je amuseert! Maar geen
nood, de Chiro laat nooit lang op zich wachten, hé! Want 15 juli begint alweer
een fantastisch kamp! Wij kunnen alvast niet wachten hoor!

Als je ’t mij vraagt: CHIRO FONSKE

April-mei
Zondag 25 maart: Geen Chiro! De leiding is dan op weekend om het kamp voor te bereiden.
Zondag 1 April: Geen Chiro! Iedereen is te druk bezig met paaseieren te rapen in de tuin!
Zondag 8 april: Chiro! Vanaf vandaag hebben de rakkers terug tot 18u chiro!
Zaterdag en zondag 14-15 april: Geen Chiro! Dit weekend vindt onze heerlijke,
wereldberoemde PIZZA AL FONSO plaats en nodigen wij u uit om te komen proeven van
deze in houtoven gebakken pizza’s aan schappelijke prijzen! Dit evenement wordt
georganiseerd door leiding en aspiranten en zal doorgaan in onze Chirogebouwen. Ons
restaurant opent beide dagen om 14u en reserveren kan door een mailtje te sturen naar het
e-mailadres onderaan.
Zondag 22 april: Chiro! Maar het is geen gewone Chirozondag!
Vandaag gaan we namelijk naar WALIBI jeeeuujjj!! We gaan met de trein naar daar, dus moet
iedereen stipt om 8h30 aan het Station te Lier zijn, zodat we op tijd de trein halen richting
Walibi. Omstreeks 18h is deze supertoffe dag gedaan en zijn we terug in het Station te Lier.
Voor deze uitstap vragen we 35 euro (voor de inkom en het vervoer) en een lunchpakket
voor ’s middags mee te nemen. Wij voorzien wel een koekje en een drankje voor iedereen!
Tot dan!!
Zondag 29 april: Geen Chiro!
Zondag 6 mei: Chiro! Vandaag zal ook onze kampvoorstelling doorgaan, hierbij nodigen wij
alle ouders uit om 14 u om te komen ontdekken wat ons kampthema is en waar we op kamp
gaan!
Zondag 13 mei: Chiro!
Zondag 20 mei: Het is vandaag Gewestdag! We spreken om 14u af aan de moervelden te
Broechem. Daar spelen we dan grote groepsspelen met de Chiro’s vanuit de buurt. Om 17u
mogen de ouders hun kinderen hier terug komen ophalen.
Zondag 27 mei: Chiro! Dit is ook meteen de laatste Chirodag! Tot op kamp!

Kamp: Hierbij de datums voor het kamp van 2017-2018:
Fonskes en Speelclub: 15-22 juli 2018
Rakkers en Keto’s: 15-25 juli 2018
Aspiranten: 12-27 juli 2018
vragen of meldingen? Chiro Fonske is overal, hebt u een vraag dan kan u op tal van
plekken terecht:
De site: www.chirofonske.be : Daar staat de agenda, informatie over de Chiro en alle
contactgegevens van de leiding.
Facebook: www.facebook.be/chiro.fonske : Wordt onze vriend en volg talloze leutige
statusupdates en foto albums.
Mail: Heb je een vraag die alle leiding aan gaat? Stuur deze dan naar
leiding@chirofonske.be

Chiro Fonske
Sint-Gummarusveld 5
2520 Emblem
[Tel] 0495 94 58 63
[E-mail] info@chirofonske.be
[Site]
http://www.chirofonske.be

