
2022-2023KALENDER
Hieronder een overzicht van alle ‘speciale’ zondagen van dit Chirojaar. Jullie 
krijgen voor elke activiteit nog een nieuwsbrief met meer informatie. Met dit 
overzicht willen we ervoor zorgen dat je alles goed op voorhand kan plannen zodat 
je geen enkele zondag hoeft te missen! De overblijvende zondagen is het gewoon 
Chiro van 14u tot 17u!

CHIROJAAR

SEPTEMBER ‘23
3 september : eerste chirozondag

zoals elk jaar begint het volgende Chirojaar 
op de eerste zondag van september! Dus 

zeker komen en breng al je vriendjes mee, 
want hoe meer hoe beter! Deze datum kan 

nog wijzigen maar dit zal op tijd 
gecommuniceerd worden naar de ouders 

toe!

OKTOBER ‘22
21 oktober : dag van de jeugdbeweging
op de ‘Dag van de Jeugdbeweging’ moet je 
laten zien dat je trots bent om in de Chiro 

van Tremelo te zitten. Draag je Chiro uniform 
die dag op school!

21-23 oktober : chiroweekend oudsten
tijdens dit weekend gaan de drie oudste 

groepen op Chiroweekend, meer 
informatie volgt in de nieuwsbrief. Voor de 

Mini’s, Speelclubs en Rakwi’s is het die 
zondag gewoon chiro.

NOVEMBER ‘22
20 november : Christus Koning 

op deze zondag vieren we Christus Koning 
en beginnen we de Chirozondag iets vroeger. 

We gaan eerst met z’n allen naar de mis, 
waarna we lekkere frietjes met stoofvlees 

eten en heel veel spelletjes spelen. Daarna 
nodigen we de ouders uit voor het Chiro-

feest. Elke groep zal een optreden voorbereid 
hebben en aansluitend tonen we de foto’s 

van het Chirokamp.

JANUARI ‘23
1 & 8 januari : Nieuwjaar

op deze twee zondagen is het GEEN Chiro 
want we vieren al genoeg feest! We wensen 
elkaar een gelukkig nieuwjaar op zondag 15 

januari!

DECEMBER ‘22
4 december : bezoek van Sinterklaas
op deze speciale Chirozondag krijgen we 

hoog bezoek van Sinterklaas en zijn 
roetpieten! Oefen dus al maar op liedjes 

zingen! 

18 december : Kerstfeestje
die zondag vieren we Kerstmis op de Chiro. 
Iedereen brengt dan een kleinigheidje mee 
zodat we allemaal met een verrassing naar 

huis kunnen gaan!

16 december : Kerstmarkt
dan staan we met een drankstand op de 
kerstmarkt van Tremelo en is iedereen 

welkom om iets te komen drinken! Jenever, 
glühwein, chocomelk, ... We hebben het 

allemaal!

25 december : Kerstmis
GEEN Chiro

FEBRUARI ‘23
23 februari : verrassingsactiviteit

we houden de activiteit nog even geheim 
maar het belooft de moeite te worden!

MAART ‘23
4 maart : Chirofuif 

op deze zaterdag organiseren we onze be-
faamde Chirofuif en is iedereen welkom om 

nog eens lekker door te zakken.

5 maart : GEEN chiro
omdat de leiding deze zondag nog druk bezig 
is met het opruimen van de leukste fuif ooit, 
kunnen we spijtig genoeg geen Chiro geven.

 17-19 maart : weekend jongsten
nu is het de beurt aan de drie jongste 

groepen om op weekend te gaan. 
De locatie ligt nog niet vast, maar schrijf de 

datum alvast in je agenda. Meer info volgt in 
de nieuwsbrief. Voor de Tito’s, Keti’s & Aspi’s 

is het die zondag gewoon chiro.

APRIL ‘23
2 april : GEEN Chiro

de leiding gaat dat weekend op voorkamp 
om de kampplaats te verkennen en om een 

fantastisch programma op te stellen voor het 
Chirokamp! Op zondag zijn we niet op tijd 

terug in Tremelo, dus kunnen we helaas geen 
Chiro geven.

9 april : Paaszondag
deze paaszondag is iedereen druk bezig met 
het rapen van paaseitjes en is het dus geen 

Chiro!

MEI ‘23
28 mei : laatste keer Chiro + BBQ

helaas, helaas, helaas… Zondag 29 mei is het 
al de laatste keer Chiro van dit Chirojaar en 

nemen we voor een paar weken afscheid van 
elkaar! Maar voor de laatste keer maken we 
er iets heel speciaals van. Daarnaast geven 

wij voor alle leden en ouders een spetteren-
de BBQ.  Mis deze zondag dus zeker niet!!!

JUNI ‘23
GEEN Chiro 

het einde van het schooljaar nadert en de 
leiding is druk bezig met het plannen van 

jullie super chirokamp!

JULI ‘23
11-21 juli : CHIROKAMP

gelukkig zien we elkaar al terug op 11 juli, 
want dan vertrekken we op Chirokamp naar 
Kaulille! Tien dagen lang de allerleukste spel-
letjes spelen, kampen bouwen en je vooral 

heel hard amuseren met al je Chirovriendjes! 
Voor de Mini’s duurt het kamp iets minder 

lang, zij vertrekken pas 15 juli op Chirokamp.


