
Brief startdag: Chirojongens Loenhout 2019-2020 

Inschrijven bij de Chirojongens Loenhout 

Hallo Chirovriendjes! 

Heb jij zin om samen met al je leuke vriendjes en leiders te komen spelen en eens lekker uit de bol te 
gaan? Dan zijn de Chirojongens van Loenhout echt iets voor jou! Met een heleboel nieuwe leiders, 
spelletjes en een gloednieuw Chirojaar zal dit zeker lukken! 

Schrijf je zo snel mogelijk in via het inschrijvingsformulier op www.chiroloenhout.be (neem zeker het 
formulier van de Chirojongens).  

Het lidgeld voor een heel Chirojaar bedraagt €20, graag dit bedrag overschrijven op het 
rekeningnummer BE48 7509 3329 1827  met vermelding van naam + afdeling. 

Opgelet : je inschrijving is pas definitief na inschrijving en betaling lidgeld! 

Winter BBQ 

De laatste jaren was er traditiegetrouw onze Breughel. Maar net zoals een leidingsploeg, kan een 
eetfestijn ook wel eens vernieuwing krijgen. Daarom lanceren we vanaf dit jaar een nieuw concept: een 
heuse Winter BBQ op 20 oktober vanaf 15u t.e.m. 24u. Op onze winter BBQ zijn bij elk menu warme en 
koude groenten, aardappelgratin, mini-krieltjes en champignon-/ pepersaus inbegrepen. 
 

U hebt de keuze uit volgende menu's:  
Kindermenu's (tot 12 jaar): 
1) Pipoworst + mini-hamburger (10 euro) 
 
Volwassenmenu's (vanaf 12 jaar): 
1) BBQ-worst, kipfilet, varkenshaasje en spek (18 
euro) 
2) BBQ-worst , scampi's en kipfilet (16 euro) 
Inschrijven kan via deze link https://forms.gle/KyNP4whnr9bwXf7RA  
Dit is mogelijk tot en met zaterdag 12 oktober 2019. Betalen zal bij aanvang plaatsvinden.  
 
Jullie zijn welkom vanaf 15.00u voor een aperitief en de Winter BBQ start vanaf 16.00u, rond 19.00u 
sluit het buffet.  
 
Voor sfeer en gezelligheid voorzien we enkele vuurkorven en wat muziek.  

 



50 Jaar Chiro Loenhout – stickerboek 

Chiro Loenhout bestaat dit jaar al 50 jaar en dat moet gevierd worden natuurlijk! Meer info hieromtrent 
volgt later dit jaar. 

Om dit feest meer in de verf te zetten, brengt Chiro Loenhout een stickerboek (i.s.m. de Spar van 
Loenhout) uit met daarin al onze leden en leiding in het komende Chirojaar. Foto’s hiervoor worden 
genomen op woensdag 25 september tussen 18 & 20 uur in het Chirolokaal, alsook tijdens de Chiro op 
zondag 29 september.  

We vragen dat iedereen zich op 1 van deze dagen laat fotograferen.  

Chirokalender  

Zoals vele van jullie al wel zagen, is er dit jaar veel tijd gestoken in de sociale media van onze Chiro. 
Omdat we jullie graag ook de mogelijkheid willen geven om van deze digitale ook een fysieke 
herinnering te maken, gaan we dit jaar een heuse Chirokalender aanbieden. Deze kalenders zullen door 
de Kerels van onze Chiro verkocht worden. De opbrengsten zullen dan ook integraal naar hun kas gaan. 
Deze kan gebruikt worden voor het kerstfeestje en Chirokamp. Verdere informatie omtrent de 
kalenderverkoop zal meegedeeld worden via de Chiromail! 

 

 

Extra 

Vergeet ons zeker niet te volgen op onze sociale media om op de hoogte te blijven van alle laatste 
updates over onze Chiro! 

Bij vragen kan u steeds terecht bij hoofdleiders Jef Verhoeven (0479/610 821) en Thijs Vermeiren 
(0498/544 040) of bij VB Jan Segers (0478/556 482). Mailen kan ook altijd naar 
chirojongensloenhout@gmail.com. 

Vele plezante/ ondeugende/ toffe Chirogroetjes , 

Jullie leiding en VB. 

 

PS : kleine herinnering : een normale Chirozondag begint 
steeds om 13.30u en eindigt op 16.30uur. 

 


