
IN DE MARGE 
 
Hallo allemaal, 
Hieronder vinden jullie alle nodige en praktische informatie voor de komende twee maanden. 
 
Groepsfeest 
 
Het Groepsfeest komt nu wel heel dichtbij! Om op 19 maart het beste van onszelf te geven is er een 
grondige voorbereiding nodig. We maken van alle zondagen gebruik om te oefenen voor ons optreden op het 
podium. Op twee data wordt er ook in de zaal geoefend: woensdagnamiddag 15 maart en zaterdag 18 
maart.  
 
Dit zijn de exacte uren van repetitie per afdeling: 
 

Woensdag,15 maart Zaterdag, 18 maart 

13u30 – 14u00:  Speelclub 10u – 11u : Speelclub 

14u00- 14u30: Rakwi 11u – 12u: Rakwi 

14u30-15u: Tito 12u30 – 13u30: Tito 

15u30-16u: Keti 13u30 – 14u30: Keti 

16u - 16u30: Aspi 14u30 – 15u30: Aspi 

 
Op 19 maart zelf verwachten we alle leden om 12u30 aan de hemen (Kleine Kerkstraat). Iedereen die onze 
podiumkunsten wil bewonderen is welkom in zalen Ons Huis voor de eerste voorstelling om 14 uur of de 
tweede voorstelling om 18 uur. Wij voorzien een drankje voor alle leden, maar neem ook misschien zelf nog 
iets mee om te knabbelen terwijl je wacht… Voor de jongste afdelingen is er de mogelijkheid om naar huis te 
gaan tijdens de pauze van de tweede voorstelling (rond 19u30) en zo toch nog op tijd in bed te liggen! (Aan 
Zalen Ons Huis) 
 
Feesten geblazen! 
 
Op 8 april organiseert de leiding een kidsfuif in Zalen Ons Huis. Vanaf 18u zijn alle chiroleden en hun 
vriendjes & vriendinnetjes uitgenodigd om op de dansvloer het beste van zichzelf te geven. De inkom is twee 
euro, met hun inkomsbandje krijgen ze ook een gratis drankje. Daarnaast kunnen ze een drankje/chipsje 
krijgen aan een schappelijke prijs. De leiding houdt een oogje in het zeil, maar wij nodigen graag ook de 
ouders uit om een glaasje te komen drinken. Wat later op de avond is het danscafé . Alle leden vanaf keti, 
maar ook ouders, oud-leiding, kennissen en sympathisanten zijn welkom in Ons Huis vanaf 21.00 uur! 
 
Paaszondag 16 april : geen chiro 
Wij wensen jullie allemaal een gezellig paasfeest in familiekring toe... met véél chocolade eitjes .  
 
Kamp 2017 
 
Dit jaar gaat het kamp door in Tiegem (Anzegem) van 21 tot 31 juli ! Wij hopen dat alle leden erbij zijn!  
 
Tot zondag,  
 
De leiding.  


