
Weetjes September - Oktober  
 

- Eerst en vooral een dikke dankjewel aan alle Flossers die erbij 
waren op kamp; Het was geweldig dankzij jullie allemaal. Ook 
aan onze kookies nogmaals bedankt voor het lekkere eten: Iris, 
Kevin, Bas, Uschi, Lore, Dorien en Rik  

D-A-N-K-U, DANKU! 
 

- Zoals elk jaar hebben we ook verloren voorwerpen op kamp. Als 
je iets mist, vraag het dan zeker eens na bij de leidsters.  
 

- Helaas moeten we ook afscheid nemen van onze lieve leidsters 
Chloë, Sarah, Jozefien en Paulien. Nog eens bedankt voor jullie 
mooie inzet en de vele mooie herinneringen. We gaan jullie 
superhard missen. 
________________________________________ 

 
- Nu het nieuwe chirojaar begint, is het belangrijk dat je je 

dochter(s) tijdig inschrijft. Dit is vooral belangrijk voor de 
verzekering van je kind. Wij hopen dat we dit jaar op een tijdige 
inschrijving kunnen rekenen. Dit jaar gebeurt het in 2 stappen:  

 
Het invullen van het inschrijvingsformulier + het storten van het 
inschrijvingsgeld (40 euro) + drankgeld (20 euro) dus 60 euro op 
het rekeningnummer van Chiro Flos(BE29 7370 0944 9964) 
 

- Dit met vermelding: “inschrijving naam van het kind”, bv. 
“Inschrijving Myrte De Vidts”. Wij vragen met aandrang om 
dit tijdig te doen, we herhalen nogmaals dat dit zeer belangrijk is. 

-  Naast dit Floskrantje, waarin jullie tweemaandelijks 
kunnen lezen wat er jullie allemaal te wachten staat in de chiro, 
hebben wij ook een website, waarop regelmatig 
nieuweinformatie te vinden is.Deze informatie zal soms recenter 
zijn dan in je Floskrantje (bv. een alternatief programma bij 
regenweer,...), het kan dus handig zijn onze site af en toe eens te 
bekijken. www.chiroflos.be. 



Ook op onze facebookpagina (Chiro Flos 
Meerbeke) verschijnen dikwijls berichten in verband met de chiro. 
 
-  Zoals je misschien wel al gemerkt hebt, dragen wij het chiro-

uniform. Je kan niet alleen een chiropull 
/ tshirt kopen met het logo van onze 
chiro (vraag hiervoor informatie bij 
de leidingsploeg), maar je kan ook 
een volledig uniform aanschaffen in 
de dichtstbijzijnde chirowinkel: 
De Banier: Molenstraat 659300 Aalst 
Ook willen wij een oproep doen 
om oude chirokleren te doneren aande 
chiro. Chirokleren die niet meer 
gedragen (kunnen) worden dooruw 
kind kunnen op deze manier aan een prijsje verkocht worden aan 
andere kinderen. We werken ook met een ruilsysteem; oude of te 
kleine chirokleren kunnen omgeruild worden voor 
grotere exemplaren, indien we deze ter beschikking hebben. Meer 
info hierover kan je vinden bij alle leidsters! 

- 	Heb je nog geen chiro-uniform? Dan is het belangrijk dat je zeker 
niet met je nieuwste kleren naar de chiro komt. Zorg er ook voor 
dat je steeds warm genoeg bent gekleed, want we spelen ook veel 
spelletjes buiten. Draag best gemakkelijke schoenen, waarmee je 
ongehinderd aan alle spelletjes kan deelnemen. Als er een 
activiteit wordt gedaan waarbij je heel vuil zal worden, wordt dit 
normaal in dit krantje bij je eigen afdeling extra vermeld!  

-  Vrijdag 22 oktober 2021 is het Dag van de Jeugdbeweging, 
een dag waarop we allemaal laten zien hoe fier we zijn dat we in 
de chiro zitten! Doe dus die dag zeker allemaal je chiro-uniform 
aan om naar school te gaan. Want: als je ‘t ons vraagt... CHIRO! 

- Normaal organiseert Chiro Flos ook de tofste fuif van het land: 
Flos Fever! Aangezien er nog onzekerheden zijn over 
evenementen en Covid 19, komt er een alternatief. Dit alternatief 
zal doorgaan in het weekend van 30 en 31 Oktober. Meer info 
hierover volgt nog.  
 



-  Bij verdere vragen: aarzel niet om iemandvan onze leidingsploeg 
te contacteren! Je vindt onze gegevens in dit krantje en op de 
website. Op zondag zijn we voor en na de chiro ook te vinden aan 
de chirolokalen. 
 

- Om elke zondag veel plezier te kunnen maken hebben we 
uiteraard ook materiaal nodog. Dit alles kost natuurlijk veel geld 
en wij kunnen alle steun gebruiken. En het goede nieuws is: 
JULLIE KUNNEN ONS DAARBIJ HELPEN! Wat moet je 
doen? Gewoon op volgende link 
klikken: https://www.trooper.be/chiroflos en doorklikken op de 
winkel(s) of website(s) die jou interesseren. Wanneer je een 
bestelling plaatst, gaat een deel van jouw bedrag naar onze 
jeugdbeweging en dit ZONDER dat jij ervoor moet 
BIJBETALEN 
Ook voor de nieuwelingen onder ons is er iets nieuws: 
de TROOPERBOT. Eens je deze gedownload hebt, zal 
hij opbliepen telkens je shopt in een Troopershop en hoef je 
zelf nooit meer te denken om eerst via Trooper je 
favoriete webshop aan te klikken!! Meer info op:  

https://trooper.be/trooperbot. 
 

- Alvast bedankt aan iedereen die ons al geholpen heeft om een 
mooi bedrag bij elkaar te sparen! D-A-N-K-U, DANKU!! 

- Dit jaar zijn er 2 hoofdleidsters namelijk Soetkin Peeters en Ines 
Vanderveken, je kan voornamelijk bij hen terecht 
voor belangrijke vragen over de chiro, opmerkingen,...maar 
bij de andere leiding natuurlijk ook. Op de volgende pagina zie je 
een overzichtje van alle leiding, en bij welke afdeling zij staan. 
 
 

 
 


