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VOORWOORD
Dag iedereen!

Welkom bij het nieuwe chirojaar en dus ook een gloednieuwe editie
van de Flits! Hierin stellen we jullie de nieuwe leidingsverdeling
voor en delen we al wat informatie mee. 

Hopelijk is iedereen bekomen van ons spetterende kamp en klaar
voor een nieuw jaar vol spelplezier. We namen afscheid van Jarne,
Leen en Thomas, maar verwelkomen Jade, Margot, Amber, Niki en
Marieke in onze leidingsploeg. 

Wij hebben er alvast enorm veel zin in om er weer een knaljaar van
te maken! Hopelijk mogen we jullie stralende gezichten iedere
activiteit terugzien. 
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[ BELANGRIJKE INFO ]

p.4

Onze Chiroactiviteiten vinden zoals gewoonlijk plaats van 14u tot 17u. Om
14u begint onze vlaggengroet waar we samen in Chiro-uniform de
namiddag starten. Tegen 17u sluiten we af met onze avond-vlaggengroet
waarna de kinderen opgehaald kunnen worden. Doorheen het jaar zijn er
een paar uitzonderlijke activiteiten met andere uren (zoals bijvoorbeeld
halloween, kerst-activiteit, zwemmen,...) waarvoor tijdig gecommuniceerd
wordt via mail en facebook.

ACTIVITEITEN:

Om bij de Chiro te horen moet je natuurlijk ingeschreven zijn! Dit kan op
verschillende manieren. Bij voorkeur vragen we je je kind(eren) in te
schrijven via onze website; chirowilduraantjes.be. Je kan ook de eerste 2-3
activiteiten langskomen bij ons inschrijvingen/kleren standje aan de lokalen,
die voor en na de Chiro open is. Een inschrijving voor één kind voor één jaar
kost €30. Dit omvat een verzekering van de leden en een drankje + hapje
voor elke activiteit.

INSCHRIJVINGEN:

Je kan bij het inschrijven van je kind ook je UITPAS-nummer meegeven. De
UITPAS is een puntenspaar-systeem voor vrije tijd, waar je als inwoner van
Sint-Truiden met je UITPAS-kaart punten kan sparen door naar de chiro te
komen. Deze punten kan je dan inruilen voor leuke prijzen bij de stad Sint-
Truiden. Hierbovenop kan je met je UITPAS ook goedkoper naar de chiro
komen. Als je een kansenstatuut bezit, kan je door je UITPAS-nummer door
te geven je inschrijvingsgeld verlagen naar €6 per kind. Geef dat nummer
gewoon mee bij je inschrijving en wij zorgen voor de rest.

UITPAS:



[ BELANGRIJKE INFO ]

Als Chiro is het belangrijk om samen verbonden te zijn. Wij doen dit op veel
manieren, zoals onder andere het dragen van een gezamenlijk uniform!
Hierdoor vragen wij dat de jongste drie groepen (Ribbel, Speelclub, Rakwi) 
 zaterdag een chiro t-shirt en/of pull draagt. De drie oudste groepen (Tito,
Keti, Aspi) verwachten wij ook in een chiro-rok of broek. Een chiro t-shirt of
pull kan je bij ons aankopen aan ons inschrijvingen-standje. Dit voor de
democratische prijs van €6 voor een t-shirt en €15 euro voor een pull. Voor
shorten of rokken verwijzen we jullie graag door naar De Banier, de
chirowinkel die in zowat alle centrumsteden te vinden is (Hasselt of Leuven
zijn het dichtst bij). Meer info over de banier vind je op het Banier blad in
deze flits!

CHIRO-UNIFORM:

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING:

Op 21 oktober is het dag van de jeugdbeweging! Woehoe!! Op DvdJ tonen
we trots hoe super het is om bij een jeugdbeweging te horen. Dit doen we
door allemaal ons chiro-uniform aan te doen naar school en samen naar het
evenement van de stad Sint-Truiden te gaan. Dit is meestal een drink of een
ontbijtje, voor of na de school ergens in Sint-Truiden. Hier volgt later meer
info over!

KAMP 2023:
Ons bivak zal er dit jaar iets anders uitzien dan gewoonlijk. Van 12 tot 20
juli gaan we met de ribbels t.e.m. de tito’s op een ‘normaal’ kamp, waar spel
en plezier centraal staan! De locatie hiervan houden we nog eventjes
geheim. Hierna vertrekt de leiding op buitenlands kamp samen met de keti’s
en aspi’s. Van 24 juli tot 1 augustus zullen we verblijven in het mooie
Kroatië. Op de volgende pagina vinden jullie nog eens de algemene
informatie over het buitenlandse kamp! p.5



[BUITENLANDS KAMP]

Voor wie: Keti's en Aspi's
 

Datum: 24 juli - 1 augustus
 

Locatie: Skautski Centar, 51322, Fužine, Croatia
Prijs: 250 euro

 
 

Deadline inschrijven: 31 december
 
 

Heb je vragen of wil je je inschrijven: 
spreek de (groeps)leiding aan of stuur een mailtje naar

groepsleiding@chirowilduraantjes.be
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KIES JOUW GROEPSLEIDING

RIBBELS SPEELCLUB RAKWI'S

TITO'S KETI'S ASPI'S
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SPEELCLUBLEIDING

RIBBELLEIDING

Luna

Niels

Thibault

Amber

ArnoJade

Margot
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RAKWILEIDING

TITOLEIDING

Niki

Laurens

Aline

Marieke

Kylian

Arne V.



KETILEIDING
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ASPILEIDING

Kasper

Kobe

Arne B.

Karen

Jasper
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