Wat staat er allemaal te gebeuren?
Zaterdag 14 oktober:
Chiro voor alle groepen van 14u tot 17u.
Vrijdag 20 oktober:
Trek allemaal jullie Chirokleren aan om naar school te gaan
want het is:

Zaterdag 21 oktober:
Geen Chiro wegens onze Chirofuif.
Halloweenparty van 18:30u tot 20:30u
Fiësta De La Noche van 21:30u tot …

Zaterdag 28 oktober:
Chiro voor alle groepen van 14u tot 17u.
Zaterdag 4 november:
Chiro voor alle groepen van 14u tot 17u.

Oktober
Hallo Chiromensjes
Het nieuwe Chirojaar is weer van start gegaan en het belooft weer een
geweldig jaar te worden. Spelen, ravotten, gillen, lachen… allemaal
ingrediënten die van onze zaterdagen iets onvergetelijks zullen maken.
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van enkele fantastische
leiders, maar jullie hoeven niets te vrezen! Ons geweldig Chiroteam staat
vanaf vandaag weer elke zaterdag voor jullie klaar!
Een nieuw Chirojaar betekent ook weer een nieuwe ‘Dag van de
Jeugdbeweging’. Wie vindt het nu niet super-mega-fantastisch-sjiek om in
zijn Chiro-uniform achter de banken te kruipen? Vergeet alvast geen foto’s
te nemen wanneer jullie naar school vertrekken! Post deze op de
facebookpagina van Chiro Hoepertingen of tag ‘Chiro Hoepertingen’ in
jullie foto! Zo kan iedereen zien hoe cool jullie er uitzagen ☺!
Onze eerste grote activiteit van dit jaar is natuurlijk de fantastische chirofuif!
Fiësta De La Noché vindt dit jaar al voor de 15e keer plaats! Voor de kleinste
fuifbeesten is er naar jaarlijkse gewoonte een kinderfuif. Het thema dit jaar
is Halloween! We verwachten jullie allemaal in jullie griezeligste outfit om
18u30 in het Panishof.
And don’t forget:
WE ALL ♥ CHIRO HOEPERTINGEN

De nieuwe leidingsploeg :
Sloebers:
Jessica Droogmans

Aspi:

0498/65 06 70

0477/45 46 18

Marlien Milisen

Bert Vanoirbeek

04/95 79 84 91

0494/60 65 59

Jolien Vanlangenaker

Jens Pire
04/94 20 55 37

Speelclub:
Jelle Cremers

Hoofdleiding
Jens Pire

0471/53 45 08

04/94 20 55 37

Bert Nauwelaerts

Jolien Vanlangenaker

0496/88 25 74

0477/45 46 18

Kaatje Notermans

Naomi Vanlangenaker
0471/73 92 66

0471/38 36 04

Rakwi:
Freya Payne
0472/37 45 28

Sam Thierie
0493/18 71 19

Jarne Vanherck
0468/23 90 25

Tito:
Korneel Claessens
0492/99 41 22

AANDACHT-AANDACHT-AANDACHT-AANDACHT-AANDACHT-AANDACHT!!!
Indien je vragen hebt, kan je altijd terecht bij een van onze enthousiaste
leiders. Ook de hoofleiding Jens, Jolien en Naomi staan met veel plezier
klaar om een antwoord te geven op uw vragen.
Je kan ons ook altijd vinden op facebook ‘Chiro Hoepertingen’,
www.chirohoepertingen.be of
via info@chirohoepertingen.be
Mag je afdelingskenteken niet ontbreken op je Chirokledij en moet het
jaarthema ook schitteren op je wekelijkse outfit? Dan kan je dit bestellen
bij je leiding voor slechts €2 per embleem!

Naomi Vanlangenaker
0471/73 92 66

Keti:
Dries Nauwelaerts
0491/07 21 82

Lien Souvereyns
0479/05 71 91

Bij een Chiro-uniform hoort natuurlijk ook een bijpassende broek of rok.
Deze verkopen wij niet op onze Chiro, maar hiervoor kunnen jullie wel
terecht bij de Chirowinkel!
Breng daarom zeker eens een bezoekje aan ‘De Banier’,
Vaartstraat 14, 3500 Hasselt.
Of neem eens een kijkje op www.debanier.be

