
BoBoBrief: Oktober 
 
Beste ouders en leden 
Dit is de eerste editie van de maandelijkse BoBoBrief 2019-2020. Hier zal al onze informatie 
over onze evenementen steeds verschijnen! 

 
 

● Zondag 13/10 - Geen Chiro 
Wij zullen jammer genoeg moeten meedelen dat het zondag 13 oktober geen Chiro is :( 
De leiding is op leidingsweekend! Wij zullen druk bezig zijn om het kamp van 2020 zo leuk 
mogelijk te maken. 
 

● Leefweek Oudsten 
De Keti’s en Aspi’s gaan op leefweek! Een enorm leuke week waar de leiding en deze 
oudste groepen samenleven voor een week. Deze week start zondag 20 oktober en eindigt 
op zondag 27 oktober. De informatie hiervoor zal jullie door de leiding van de oudsten 
bezorgd worden. 
 

● Winteruur - Zondag 27/10 
Op zondag 27/10 verandert het zomeruur naar het winteruur op de Chiro. Dit betekent dat 
de Chiro om 17 uur al gedaan is i.p.v. om 18 uur. 
 
 



 
● Ijzerophaling 

We gaan met onze leidingsploeg oud ijzer ophalen om onze kassa een beetje te    spijzen. 
Houd dus zeker uw oud ijzer langs de kant en verspreid deze info! Op zaterdag 2 november 
gaan we voor de eerste keer rond dit jaar. Indien jullie oud ijzer hebben, stuur ons zeker een 
mailtje of een berichtje! We waarderen jullie inzet!  
 

● Kamp 2020 
Zoals ieder jaar vertrekken we weer op kamp! 
Zet deze data al zeker vast in uw agenda: 21-31 juli 
Het totale bedrag van het kamp is 140 euro.Voor het kamp kan je meedoen aan 
kampsparen. Dit wil zeggen dat je elke maand 1/10 van het bedrag stort op onze rekening 
(BE72 0682 2685 2816). Zo heb je het totale bedrag gestort net voor we op kamp 
vertrekken. Als je dit graag wenst, dan laat je maar iets weten aan de leiding van je 
zoon/dochter.  
 
Ook voor andere informatie kan je steeds op onze website/facebookpagina terecht! 
Contact: 
Hoofdleiding Mattis Verstraeten 0479/87.26.73 
Volwassen Begeleidster Jolien De Smet 0474/97.81.95 
chirobobo.com 
chiro_bobo@hotmail.com 
 
 
 

 


