
IN DE MARGE 
 
Hallo allemaal, 
Hier alle belangrijke en nuttige informatie voor de komende twee maanden.  
 
 
Christus Koning: zondag 12 november  
 

Dit groot Chirofeest zal ook dit jaar weer een hele dag duren. Praktisch wil dit 

zeggen dat we alle leden om 9u15 verwachten aan de kerk in piekfijn uniform. Rond 

de middag zetten we ons samen rond de tafel om onze buikjes te vullen. In de 

namiddag spelen alle afdelingen samen, een groot spel en smullen we van de 

lekkere koffiekoeken met chocomelk. Om 17.00 worden de kampfilm- en dia’s 

geprojecteerd in Zalen Ons Huis. Hierop nodigen wij van harte alle familie, vrienden 

en kennissen uit. Na de film kan er in het café nog iets gedronken worden en kunnen 

de leden (Speelclub, rakwi en tito) opgehaald worden in Ons Huis, rond 18.00. De 

keti’s en aspi’s spelen na de Film nog spelletjes en kunnen dan ook naar huis . 

Wij vragen een bijdrage van 3 euro per lid voor het lekkere eten. 

 
 
Spaghettifestijn 
 

Ons jaarlijks spaghettifestijn gaat dit jaar door op zaterdag 18 november in Zalen 

Ons Huis. Voor een schappelijke prijs kan u tussen 12u en 14.30u en tussen 18u en 

22u genieten van een overheerlijke spaghetti of lasagne (ook vegetarisch). Bijgevolg 

zal er op zondag 19 november geen chiro zijn, want de leiding en hopelijk alle 

leden genieten nog na van een overheerlijke spaghetti. Kan je er dit jaar niet bij zijn? 

Dan kan je steunkaarten kopen bij de leiding. 

 
 
Kerstmarkt 
 
Op zaterdag 16 december kunnen jullie de keti’s terug vinden op de kerstmarkt. Kom 

zeker langs om de keti’s te steunen. 

 
 
 



De feestdagen 
 

Op zondag 24 december en 31 december geven wij geen chiro, zodat iedereen 

ten volle van de feestdagen kan genieten.  

 

Op zondag 7 januari hervatten we het zondagse gebeuren en vliegen we er direct in 

om met iedereen drie koningen te gaan zingen, vergeet dus zeker geen 

verkleedkledij!  

 

Kamp 2018 
 

Dit jaar gaat het kamp door in Wuustwezel . Wij willen er zeker van zijn dat iedereen 

meekan, en daarom geven wij nu al de datum mee:  21 – 31 juli 2018 

Dit jaar zal er een bezoekdag zijn. 

 

We wensen alle leden en hun familie een leuke kerstavond, een spetterend Oudjaar 

en een schitterend 2017! 

 

De leiding 

 


