Het Informatiefke

Welkom
Beste chirovrienden,
Binnenkort is het weer zover. De zondag waar je al een heel jaar naar
uitkijkt. Zeker de oudere afdelingen weten al waarover we het
hebben, binnenkort is het Kristus Koning! Van ’s morgens vroeg samen
zijn met je beste vrienden, jezelf volproppen met het lekkere eten
gemaakt door onze koksploeg, plezier maken tijdens de spelletjes en
jezelf weer eens goed laten gaan tijdens de volksdans. Er is niets zo
leuk als dat en wij hopen dat jij er ook bij bent!
Veel leesplezier!

Data
21 oktober
6 november
20 november
4 december
24 december
19 maart
7, 8, 9 juli
22 juli tot 1 augustus
2 tot 12 augustus

Dag van de jeugdbeweging
Kristus Koning
Ontbijtactie
Sinterklaas komt
Middernachtmis en krakmoment
Eetdag
Chirofeesten
Jongenskamp*
Meisjeskamp*

* De miniclub gaat 7 dagen op kamp, dit komt dus overeen met
25 tot 1 augustus voor de jongens en 5 tot 12 augustus voor de meisjes.

Kristus koning
Op zondag 6 november is het weer de leukste zondag van het jaar.
Een hele dag samen zingen, eten en natuurlijk ook spelletjes spelen.
Jullie supertoffe en creatieve leiding heeft een groot spel in elkaar
gestoken zodat het weer een onvergetelijke dag gaat worden!
We spreken af om 10u00 op de meisjeschiro in uniform. Van hieruit
vertrekken we in stoet onder begeleiding van de leuke melodieën van
ons fantastische klaroen- en trommelkorps richting de kerk.
Iedereen is van harte welkom in de misviering. Daarna vertrekken we
verder in stoet naar Zaal de Zwaan waar ons een heerlijke maaltijd
staat te wachten. Nadat we onze buikjes hebben rond gegeten
kunnen we nog genieten van een toneeltje van de Aspi’s en daarna
starten we met het grote spel.
Het is een ingekleed spel en daarom is het ook belangrijk dat je je
verkleedkleren niet vergeet. Voor de veiligheid zouden we graag
hebben dat elk lid ook een fluovestje meepakt en vanaf rakwi mag je
ook zeker je fiets niet vergeten. Voorzie genoeg warme kledij!
Al deze spullen moet je naar Zaal de Zwaan brengen voor 9u45!
Mini’s, speelies en rakwi’s mogen worden afgehaald op 17u30 aan Zaal
de Zwaan. Voor alle andere afdelingen is er nog een leuke volksdans
voorzien die gedaan is om 20u30.

Miniclub/Speelclub
Rakwi’s/Tito
Keti’s/Aspiranten

Verkleedkleren
Eskimo’s
Cowboys en indianen
Callboys

Chiro-uren
Na Kristus Koning veranderen de uren van de chiro. We starten nog
altijd om 14u met de chiro-activiteiten, maar we stoppen een half
uurtje vroeger. Deze zijn dus:

Miniclub
Speelclub
Rakwi’s
Tito’s
Keti’s
Aspi’s

Jongens
17u00
17u00
17u30
18u30
19u30
20u00

Meisjes
17u00
17u00
17u00
18u00
19u00
19u30

Aangezien de koudste maanden er aankomen is het ook altijd
aangeraden dat de leden zich goed warm aankleden.
Sinterklaas
Ben jij braaf geweest? Zo niet, dan kan je nu nog het beste van je
laten zien want op zondag 4 december komt de Sint met zijn pieten
naar onze Chiro met heel wat lekkers! Alle leden worden op 14u00
aan de parking van het CC Zwanenberg verwacht. Daarna trekken we
in stoet naar de jongenschiro om met z’n allen leuke spelletjes te
spelen. We gaan ook per afdeling eens langs bij de Sint zodat we nog
iets lekkers mee naar huis krijgen. Op deze dag hebben de meisjes
vanaf kwiks een halfuurtje langer chiro en kan iedereen afgehaald
worden op de jongenschiro.
Ontbijtactie
Zondag 20 november organiseren we weer onze jaarlijkse
ontbijtactie! Je hoeft die dag niet vroeg uit je bed, want je kan
overheerlijke ontbijtpakketjes bestellen bij onze chiro. Van
‘s morgens tot ‘s middags zetten wij alles op alles en komen wij een
lekker ontbijtje bij jou aan huis leveren. Inschrijven kan via een
formulier dat met de leden meegegeven zal worden. Smakelijk!

Middernachtmis met Krakmoment
Op de nacht van 24 december zal de gezelligste nacht van het jaar
zich bevinden in de kerk van Heist-op-den-Berg. Namelijk de
middernachtmis! Wat houd dit allemaal in? Ten eerste zal je om
middernacht begeleidt worden door ons eigen chirokoortje. Na deze
mis kan je zoals elk jaar weer genieten van een warm drankje terwijl
je gezellig aan de vuurkorf staat. Genoeg redenen dus om te komen!
Lidgeld
Ook dit jaar blijft ons lidgeld ongewijzigd. Ook al heeft de regering
dit verhoogd, toch willen wij het zo goedkoop mogelijk houden. Dit
betekent €25 + €5 voor Kristus Koning. Dit mag gestort worden op
de chirorekening 733-2140613-47 voor de jongens en 7332141852-25 voor de meisjes met vermelding van naam en afdeling.
Voor gezinnen met een laag inkomen zijn er ook de opties van
gespreid betalen, tussenkomst van de ziekenkas en de
Vrijetijdskaart.
Gespreid betalen kan u regelen met leider Swa of leidster Jozefien
Bunkens. Dit zal dan 3 maanden lang, 10 euro per maand zijn.
Tussenkomst van de ziekenkas kan u regelen met uw ziekenkas en dan
de nodige documenten afgeven aan de leiding van uw kinderen.
Spelletjes

Zoek de 8 verschillen

Wist je dat…
• Kristus Koning super tof gaat worden en dat er ook lekker eten
gaat zijn?
• diegene dat dit eten gaan maken, afwassen enzovoort dit
allemaal vrijwillig doen en dus super hard bedankt zijn?
• de Sint binnenkort een bezoekje brengt aan onze chiro?
• hij misschien wel cadeautjes voor ons mee brengt?
• het juiste adres om in België een brief naar de Sint te sturen
‘Spanjestraat 1 – 0612 Hemel’ is?
• rood en paars de lievelingskleuren van Sinterklaas zijn?
• dat vroeger de schoen werd gezet in kerken? En dat de
opbrengst aan de armen werd gegeven die het hard nodig
hadden?

