
Weetjes 
Nog even over ons voorb!e kamp...

• Aan alle flossers die erb! waren op ons kamp: 
Heel erg badankt! Het was fantastisch dankz! 
jullie allemaal! We willen ook onze kookies nog 
eens extra bedanken! Kevin, Iris, Bas, Dorien, 
Uschi, Lore, Jano, Serena en Joke: een dikke 
merci voor alle goede zorgen en het lekkere 
eten! D-A-N-K-U, DANKU!

• Zoals ieder jaar hebben w! een aantal verloren voorwerpen vanop 
kamp: dus als je iets zou missen, kom het dan zeker eens vragen aan een 
leidster. 
• Jammer genoeg moeten we afscheid nemen van een paar lieve leidsters... 
Leidster Jewel, Marloes, Johanna, Liesa, Silke en Ines: we gaan jullie 
enorm missen! Bedankt voor jullie jarenlange inzet in de chiro en alle 
mooie chiromomenten! Dikke kus van ons allemaal!

Inschr!vingen 
• Nu het nieuwe chirojaar van start is gegaan, is het zeer belangr!k dat je 
je dochters inschr!". Dit is vooral van groot belang voor de verzekering 
van je kind. De inschr!ving bestaat uit 2 stappen. Een inschr!vingsfor-
mulier dient aan de leiding bezorgd te worden en het inschr!vingsgeld 
(40 euro)  en drankgeld (20 euro) mag gestort worden. Dit bedraagt in 
totaal 60 euro en mag gestort worden op het re-
keningnummer BE29 7370 0944 9964. Dit met 
de vermelding “Inschr!ving + Naam Kind”, vb. 
“Inschr!ving Soetkin Peeters.  We benadrukken 
normaals dat dit van groot belang is en zo snel 
mogel!k in orde dient te z!n. 

Uniform
• Zoals je misschien wel al gemerkt hebt dragen 
w! een chiro-uniform. Je kan je eigen uniform 
aanscha#en in de dichtsb!z!nde chirowinkel: 
De Banier - Molenstraat 65 - 9300 Aalst  
• B! ons zelf kan je een pull ("25) of een T-shirt 
("8) kopen met het logo van onze eigen chiro. Spreek hiervoor gerust 
een leidster aan voor of na de chiro. 
• We ze$en ook graag onze tweedehands eens in de k!ker. Heb j! oude 
chirokleren die je niet langer draagt? Breng ze dan gerust binnen! We 
werken met een ruilsysteem: oude of te kleine kleren kunnen omgeruild 
worden voor grotere exemplaren, indien we deze ter beschikking 
hebben. Heb je geen oude kleren? Dan kan je voor %5 een stuk uit de 
tweedehands kopen. 
• Heb je nog geen chiro-uniform? Dan is het belangr!k dat je zeker niet 
met je nieuwste kleren naar de chiro komt. Zorg er ook voor dat je steeds 
gekleed bent naar de weersomstandigheden, we spelen b!na alt!d 
buiten ook als het kouder wordt. Draag beste stevige schoenen waarmee 
je ongehinderd aan alle spelletjes kan deelnemen. 

Contactinformatie & Floskrantje 
• Op onze website staat steeds alle informatie in verband 
met activiteiten, evenementen en de contactinformatie 
van alle leidsters. Het is handig om deze site regelmatig 
eens te bek!ken, zodat jullie steeds op de hoogte z!n.  
www.chiroflosmeerbeke.be
• Ook onze Facebookpagina houden w! steeds up to date. 
Deze wordt vaak gebruikt voor alternatieve programma’s 
voor te stellen b! regenweer b!voorbeeld. W! posten ook al 
graag eens foto’s na onze zondagse activiteiten. 



• Het floskrantje met de programma’s zal vanaf heden online 
gepubliceerd worden op de site en de Facebookpagina. We kiezen 
hiervoor om papierverspilling tegen te gaan en onze drukkosten te 
beperken. Moesten jullie niet de mogel!kheid hebben om het boekje 
online te kunnen bek!ken, spreek dan gerust een leidster aan. 

Aankomende activiteiten 
• Zondag 18 september is het “Ninove speelt Voesj!” De Jeugdraad van 
Ninove doopt het centrum om tot een groot speeldorp met heel wat 
sprinkastelen en animatie. De jongste afdelingen (ribbels, speelclub en 
kwiks) worden verwacht om 13u aan de chirolokalen en brengen 5 euro 
mee. Ze kunnen terug opgehaald worden aan de chirolokalen om 17u. 
• Vr!dag 21 oktober is het Dag van de Jeugdbeweging, een dag waarop we 
allemaal laten zien hoe fier we z!n dat we in 
de chiro zi$en! Doe die dag zeker allemaal je 
chiro-uniform aan om naar school te gaan. 
Want als je ‘t ons vraagt... CHIRO FLOS!
• Vr!dag 28 oktober gaat de eerste editie van 
onze Wintergrill door op in de tent op het Gemeenteplein. Hou deze 
datum alvast vr!... meer info volgt binnenkort!
• Zaterdag 29 oktober is het FLOS FEVER, 
het allerleukste feestje van het jaar. Oudste 
leden z!n zeker welkom om mee te fuiven. 
Voor onze jongste leden en vriendjes is er 
opnieuw de kinderfuif na het succes van 
onze vorige edities. Ook alle ouders z!n 
welkom in de tent voor een drankje. Zondag 30 oktober zal er GEEN 
CHIRO z!n, aangezien alle leidsters de hele nacht gewerkt hebben. 

Trooper 
• Om elke zondag nog leuker te maken, gebruiken 
w! heel wat spelmateriaal. Jullie kunnen ons 
hiermee helpen door gebruik te maken van 
Trooper. Wanneer je via Trooper naar een 
webwinkel sur" kr!gen w! een percentje van 
jouw aankoopbedrag zonder dat jullie extra 
betalen! Voor de vergeetkousen onder ons is er de 
trooperbot. Eens je deze gedownload hebt, zal h! 
opbliepen telkens je shopt ine en Troopershop. 
Zo draag j! ook je steentje b! aan onze werking. 
Meer info op h$ps://www.trooper.be/nl/
trooperverenigingen/chiroflos. Alvast bedankt 
aan iedereen die ons al hee" helpen sparen! 

Groepsleiding 
• Dit jaar bl!" onze groepsleidster Soetkin Peeters. Je kan b! haar 
terecht voor alle belangr!ke vragen en opmerkingen in verband met 
onze werking. De andere leiding kan natuurl!k ook steeds jullie vragen 
beantwoorden. Aarzel zeker niet om ons te contacteren of aan te spreken.
• Onze financieel verantwoordel!ke is Elien Van De Velde. B! vragen 
in verband met inschr!vingen, fiscale a$esten en dergel!ke mag je haar 
steeds contacteren of aanspreken. 


