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

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Chiro Coloma

Zondag 24/04 zullen we na een lange paaspauze weer klaar staan om onze leden met open
armen te verwelkomen! Jammer genoeg wel nog steeds in beperkte groepen wegens de
huidige corona-maatregelen.

Heropstart chirozondagen
De regels die gelden voor het jeugdwerk laten ons nog steeds toe om chiro te geven aan al
onze leden. Met de leidingsploeg besloten we het systeem van voor de paasvakantie te
behouden tot het einde van het chirojaar
Zondag 25/04 en volgende: Chiro voor alle groepen, maar in twee shiften:
- 13u tot 15u ribbels en speelclub
- 15u30 tot 18u: Rakwi’s + Tito’s + Kespi’s
Als uw zoon of dochter er voor kiest even niet naar de Chiro te komen om andere hobby’s te
blijven doen, vernemen we dat graag via een mailtje aan info@chirocoloma.be

Patotterke 3de chiro-trimester
Download hier het patottekre

Kamp Café
Dit jaar gaat onze traditionele BBQ helaas niet door. Maar geen paniek: we hebben een leuk
alternatief voorzien, namelijk het kamp café. Dit zal doorgaan op zondag 16 mei (verdere info
volgt nog). We zullen hier (op een veilige manier) samenkomen om info te geven over het kamp!

Groot kamp
Het hoogtepunt van elk Chirojaar en een schat aan herinneringen is het groot kamp. We
houden een volledig tentenkamp (zowel slapen, spelen, koken als eten doen we in tenten) in de
Ardennen!
Datum van het groot kamp:
Onder voorbehoud van de coronamaatregelen
Kespi: 15 tot 29 juli
Rakwi en tito: 18 tot 28 juli
Ribbel en speelclub: 21 tot 28 juli
Voorkamp: 15 tot 17 juli
Nakamp: 29 juli

Geen koekjes & sapjes
De laatste tijd merken we dat veel leden zelf koekjes en sapjes beginnen mee te nemen naar de
chiro. Graag zouden we vragen jullie zoon/dochter geen koekjes & sapjes meer mee te geven
naar de chiro, we voorzien zelf sapjes tijdens onze pauze. Zo kan er onderling tussen onze
leden geen ruzie meer ontstaan uit jaloezie van een ander koekje of sapje.
Ook zit er in onze chiro een lid met een pinda-allergie, denk hier dus aan als je zoon/dochter
eventueel een traktatie wilt meegeven voor zijn/haar verjaardag.

Foodbag
Wil je de chiro steunen door eens lekker te eten. Probeer dan eens een maaltijdbox van
Foodbag uit en steun Chiro Coloma zonder dat het jou één cent meer kost. Foodbag schenkt de
verenigingen van de eerste 5.000 nieuwe klanten tot en met 19 mei maar liefst € 20
commissie.
Da’s dus goed voor € 100.000 commissie en Chiro Coloma kan daar kan een (groot) deel van
binnenspelen. Of anders gezegd: easy cooking met Belgische seizoensproducten én easy
monnies in één klap. En zonder meteen vast te hangen aan een abonnement, hé!
Bij Foodbag kan je elke week 3 of 4 gerechten uit de 16 mogelijke maaltijden uitkiezen en
daarna worden die verse seizoensingrediënten van Belgische bodem samen met een
makkelijke handleiding bij je thuis geleverd. Ideaal voor wie geen inspiratie heeft om te koken,
niet naar de winkel wil trekken of niet goed is in porties inschatten.

Meer info

Save the dates
Reserveer volgende data al in jullie agenda’s:
16 mei: Chiro Café
Dit jaar geen BBQ, wel een Kamp Café! Meer info volgt nog
18 – 28 juli 2021: Groot kamp
Groot kamp is het moment van het jaar waar iedereen naar uitkijkt! Zorg er zeker voor dat je
deze data vrij houdt!

Wist je dat...
… de ribbels ons trektouw kapot hebben getrokken tijdens het touwtrekken? Wat een kracht!

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.

