Wat staat er allemaal te gebeuren?
Zaterdag 10 maart:
Geen Chiro wegens gewestweekend voor de
leiding.

Zaterdag 17 maart:
Wij gaan schaatsen! We verwachten iedereen
op tijd op de chiro om daar samen om stipt 14u
met de bus naar schaatsbaan De Schaverdijn
te vertrekken. Vergeet zeker je handschoenen
niet! De ouders kunnen jullie terug oppikken om
17u30 op de Chiro. Deze activiteit is inbegrepen
in het lidgeld en is dus gratis voor alle leden.
LET OP! Inschrijven is verplicht voor 14 maart via
http://tiny.cc/ChiroSchaatsen
(Indien je eigen schaatsen hebt, mag je deze
zeker meenemen)

Zaterdag 24 maart:
De paashaas komt langs op de chiro!
Chiro voor alle groepen van 14u tot 17u.

Zaterdag 31maart:
Chiro voor alle groepen van 14u tot 17u.
Wil je net zoals de leiding een supercool Chiro-uniform?
Chiro T-shirt en pull: verkrijgbaar bij Chiro Hoepertingen
Chiro broek, rok, schoenen en nog veel meer:
verkrijgbaar in de Banier of via
http://www.debanier.be/

Maart
Dag allerliefste Chirovrienden,
Na een spetterend februari met de mooiste carnavalkostuums, is het tijd
voor maart. De komende maand is er alweer heel wat te beleven bij Chiro
Hoepertingen. Jullie kunnen genieten van fantastische Chironamiddagen,
een heuse ledenuitstap en als kers op de taart komt de paashaas!
Om de winter mooi af te sluiten maken we ons warm voor een super
leuke, mega toffe Chironamiddag op de schaatsbaan. Steek die mutsen,
sjaals en handschoenen dus nog niet te snel weg want deze gaan zeker
nog van pas komen. Om mee te genieten van deze leuke activiteit vragen
we jullie om je in te schrijven via deze link: http://tiny.cc/ChiroSchaatsen
(deze link is ook terug te vinden op Facebook en op
http://www.chirohoepertingen.be )
In april zullen we bovendien jullie hongerige maagjes vullen, want het is
weer tijd voor onze traditionele Italiaanse dag op 22 april! Hou je
brievenbus in het oog, want binnenkort valt het inschrijvingsformuliertje
binnen!
And don’t forget:
WE ALL ♥ CHIRO HOEPERTINGEN

Maandelijkse kamptip:

+

Enkele leuke foto’s van februari

