Maandplanning Chiro Kester
Afdeling : Tippers
Juni 2019
2 juni

CHIRO

9 juni

CHIRO

16 juni

GEEN CHIRO
VOOR ALLE
AFDELINGEN

Examens / Kermis Kester / Café achter t’gat

15 – 17 juni

Café achter
t’gat / Kermis
Kester

Iedereen welkom !

23 juni

CHIRO

BIVAK-Inschrijvingen aan het lokaal !
Openingsuren inchrijvingen: 13.00u tot
14.00u!

30 juni

CHIRO

Aanwezig: Kwiks, Rakkers, Speelclub, Tippers
Niet aanwezig:
Onbepaald:

2 muziek-bandjes komen spelen op
zaterdagavond
1 muziek-bandje komt spelen op zondagavond
Zondag en maandag doorlopend terras en
springkasteel!

Juli 2019
7 juli

CHIRO VOOR
TIPPERS

14 juli

CHIRO VOOR
TIPPERS

21 juli

GEEN CHIRO
voor alle
afdelingen

Zondag 28 juli

GEEN CHIRO
voor alle
afdelingen

Maandag 29 juli

Valiezen binnenbrengen ! zaal on huis
Startuur: hou de website in het oog of volgend
krantje
Einduur: hou de website in het oog of volgend
krantje

Dinsdag 30 juli

Camion opladen door leiding, Kerels, Tiptiens en
Aspi’s
Uur van afspraak: zie krantje of hou de website in
het oog!

Woensdag 31 juli

Vertrek Bivak !! Verzamelen op het kerkplein, op
naar Dilzen-Stokkem !

Augustus 2019
Woe 31/07 !
zaterdag 10/08

BIVAK

Zondag 11 augustus

GEEN CHIRO voor
alle afdelingen

18 augustus

GEEN CHIRO voor
alle afdelingen

24 - 29 augustus:

Leidingscursus
Overijse

Zondag 25 augustus

GEEN CHIRO

Vertrek en aankomst: hou website in het oog!

Aspi’s en leiding die nog geen opleiding
hebben gehad, zullen tijdens deze 5-daagse
heel veel inspiratie opdoen, maar vooral HEEL
veel nieuwe mensen leren kennen en
ongelooflijk veel FUN beleven! Een goed
opgeleid leidings-team is de beste garantie
voor super-leuke zondagen!
En het strafste komt nog: deze hoog
aangeschreven cursus wordt VOLLEDIG
betaald door CHIRO KESTER, met de
opbrengst van Café achter t’gat! Kom dus
zeker een pintje drinken!

September 2019
1 september

CHIRO voor Tippers

8 september

GEEN CHIRO voor de
Tippers

15 september

CHIRO voor Tippers

21-22 september:

Leidingsweekend –
alles klaarstomen
voor een nieuw
werkjaar!

Laatste zondag met je afdeling !!
Deze zondag is de kers op de taart van
een mooi chiro-jaar!

28 & 29 september:

Start-weekend van
nieuwe CHIROJAAR

Zaterdag-avond 28/09 iedereen
welkom vanaf 16.00u !!

Voorstelling van de nieuwe afdelings-leiding
in combinatie met een streekbieren-avond,
in en rond de Pastorij.

Zondag 29/09: Startdag om
14.00u!!

