CHIROKRANTJE
Febr./Maart/April 2022
1. KALENDER
Chironamiddagen en speciale activiteiten:
• Zondag 13 februari: Chiro
• Zondag 27 februari: Chiro
• Zaterdag 5 maart: kampvuuravond
• Zondag 13 maart: Chiro
Weekends:
→ De leiding zal elke groep afzonderlijk contacteren.
(voor andere data, zie www.chiroadinkerke.be)
2. Weekend voor de leiding
Van 1-3 april trekt de leiding eropuit naar Rotem! We zullen een weekend
overnachten op de kampplaats van deze zomer om de omgeving al wat te gaan
verkennen en het TWINTIGSTE bivak voor te bereiden. Rotem doet bij de
oudsten wellicht een belletje rinkelen. We waren er al
eens op bivak in 2012 met 10 jaar Chiro Windekind, toen
was het thema de smurfen. Ook in 2015 zijn we daar op
kamp geweest met als het thema Het dorp (of beter
gekend als Windekerkeeuuh ☺ )

Wat zou het thema dit jaar worden? Spannend…

3. Kampvuur
Na een coronapauze van een jaar kunnen we dit jaar terug een
Kampvuuravond organiseren. Ook de streekbierenbar zal niet
ontbreken, om nog maar te zwijgen over de heerlijke
braadworsten! Dit jaar zullen onze lieve keti’tjes zorgen voor
overheerlijke verse pannenkoeken!
SAVE THE DATE: zaterdagavond 5 maart ☺

4. NachtWacht 2022
Dit jaar werken we opnieuw aan onze Chirofuif Nachtwacht, die hopelijk terug
mag doorgaan! Op 16 april zijn we te vinden in de Boare in De Panne. Komen
feesten kan van 21u tot 3u30. Onze laatste editie hadden we meer dan 1000 man
in onze 2 zalen. De Dj’s die er dit jaar voor zorgen dat de pannen van het dak
gedanst worden zullen binnenkort op facebook verschijnen! Dus de facebook
pagina in de gaten houden is de boodschap! Vergeet natuurlijk niet een ticket te
kopen! Dit kan bij alle leiding van onze Chiro.
▬▬▬▬▬▬▬ SOCIALE MEDIA ▬▬▬▬▬▬▬
Onze fanpagina: NachtWacht
Volg ons op twitter: @NachtWacht_DP
Volg ons op instagram: NachtWacht_DP

6. VRAGEN?
Hebben jullie onwetendheden of vragen over de Chiro? Aarzel
personen te contacteren.
Groepsleiding
Chelsea
gesquiere.chelsea@outlook.com
Febe
febetimmerman@gmail.com
VB
Hein Vanden Bulcke
Hein.vdb@proximus.be

dan niet om de volgende

0487/744025
0497/557969
0495/795451

