Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes van Chiro
Coloma!

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Chiro Coloma

Beste chiro-ouder, -sympathisant, -vriend,
Het eerste trimester zit er op! Niet zo goud en glanzend als we allemaal gehoopt hadden, maar
we hebben toch ons best gedaan. We kijken alvast uit naar het moment dat heel onze chiro
terug samen kan komen, dat is onze nieuwjaarswens voor 2021.

Even opletten!
Zondag 20 december: GEEN CHIRO
Zondag 27 december: GEEN CHIRO
Zondag 03 januari: GEEN CHIRO
Zondag 10 januari: eerste chirozondag van 2021!
Heb je nog vragen of is er iets niet duidelijk, stuur dan gerust een mailtje naar
info@chirocoloma.be.

Prettige feestdagen
Graag wensen wij jullie vanuit de leidingsploeg prettige feestdagen toe! We hopen dat jullie
ondanks de huidige Corona-maatregelen de feestdagen met veel liefde en plezier kunnen
doorbrengen.
"Wij wensen iedereen een fantastisch en vooral gezond nieuwjaar!"

Uniform in orde!
Vanaf januari vinden we het belangrijk dat al onze chiroleden in uniform naar de chiro komen.
Truien en t-shirts van Chiro Coloma kan je elke zondag aankopen bij de leiding. Het rokje of
shortje vind je in de Banier (Onze-Lieve-Vrouwstraat, Mechelen). Doe daar nog effen witte,
blauwe, grijze, zwarte, rode of de nieuwe bonte chirosokken onder en een paar stevige
schoenen en je bent helemaal klaar voor alle mogelijke avonturen!

Nieuwbouw Chiro Coloma
Sinds augustus dit jaar zijn wij in samenwerking met TSM Mechelen begonnen met het bouwen
van nieuwe lokalen, met toegang voor rolstoelgebruikers, extra bergruimte en nieuw sanitair.
Bovendien kiezen we voor een milieuvriendelijke bouw met goede isolatie, zonnepanelen en
een warmtepomp. Zo zijn de lokalen aangepast aan een groot ledenaantal.
Een nieuw gebouw zetten, kost natuurlijk handenvol geld. Gelukkig zijn er veel mensen
betrokken en zijn we goed voorbereid om alles in goede banen te leiden. Een groot deel van de
middelen is toegezegd, maar we kunnen zeker nog wat hulp gebruiken om de laatste stukjes
samen te brengen. De perfecte manier om ons te steunen is via een fiscale gift, extra
voordeling door de coronacrisis: je krijgt 60% van je bedrag terug via de belastingen! Stort je
dus 100 euro, dan krijg je 60 euro terug. Een koopje, toch?

Meer info

Trooperactie
Met Trooper krijgen wij een percentje op het aankoopbedrag van jouw online aankopen. Je
koopt hetzelfde product, aan dezelfde prijs én bij dezelfde webwinkel. Voor Trooper hoef je je
niet te registreren, hoef je geen gegevens achter te laten en we komen nooit te weten wat je
gekocht hebt.
Iets online aankopen en ons steunen? Dat doe je in drie stappen!
Stap 1: Ga op zoek naar wat je wil bestellen, zoals je altijd al deed. Gevonden wat je zocht?
Bestel dan nog niet onmiddellijk!
Stap 2: Ga naar onze Trooperpagina (www.trooper.be/chirocoloma) en kijk of de webwinkel
waar je wilt bestellen in het lijstje staat. En die kans is groot, want Trooper werkt samen met
heel wat webshops!
Stap 3: Klik via de Trooperpagina door op het logo van de webwinkel, zodat Trooper weet dat je
daar iets gaat kopen ten voordele van onze chiro. Vervolgens plaats je de bestelling, zoals altijd,
bij de webwinkel zelf!
Op die manier kunnen we hopelijk veel centjes verdienen voor ons groot kamp!

Save the dates
Reserveer volgende data al in jullie agenda’s:
14 maart: Chirobrunch
Het lekkerste ontbijt in op en top chirosfeer: dat wil je niet missen!
16 mei: BBQ
Een vleesje op kolen gegaard, met heerlijke bijgerechten, in de circustent: het aftellen naar het
kamp begint traditiegetrouw op onze jaarlijkse BBQ. We maken dan ook het kampthema
bekend.

Wist je dat...
… we na de kerstvakantie online chiro activiteiten zullen organiseren voor de oudste groepen?
We zijn jullie zeker nog niet vergeten!

Nog vragen?
Als jullie nog vragen hebben, stuur dan gerust een mailtje naar info@chirocoloma.be.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@chirocoloma.be toe aan uw adresboek.

