
          INFO CHIRO ISERNA  
De leidingsploeg en de hoofdleiding 

Dit jaar zal een leidingsploeg van 24 man jullie elke zondag graag verwelkomen op de Chiro. Dit jaar 

neemt Rozelien Nauwelaerts het hoofdleidingsschap voor haar rekening. Hier zal Emma Sageot haar 

een handje bij helpen. Bij mogelijke vragen kan je dus steeds terecht bij Rozelien of Emma. Alle 

contactgegevens van de (hoofd)leiding kan je terugvinden op de website.  

 

De zondagen op de Chiro  

Vanaf 6 oktober spreken wij elke zondag om 14u af aan de kerk en om 17u kunnen de 

kinderen daar terug opgehaald worden. Het kan eens zijn dat er een chirozondag weg valt, 

maar dat zal altijd nog gecommuniceerd worden via e-mail, de website of facebook.  

 

Het uniform  

Het is verplicht om in volledig uniform naar de 

Chiro te komen.  

Waarom? Eerst en vooral is dit gemakkelijk als we 

ergens op uitstap zijn om te zien wie bij ons 

hoort. Ten tweede zijn dit kleren die vuil mogen 

worden en tegen een stootje kunnen.  

Waar kan je deze kledij kopen? In de Banier vind 

je een broek/rok en een trui van de Chiro. Dit is 

dé chirowinkel waar je het uniform kan kopen, 

maar ook spelmateriaal, knutselmateriaal…. Er is een Banier in Brussel en Leuven. Ons 

uniform bestaat uit een broek/rok, een trui en een T-shirt. Deze T-shirt is eentje van onze 

Chiro en die koop je bij ons. Op onze rok/broek dragen wij de emblemen die je elk jaar van 

de leiding krijgt. Meer informatie kan je vinden op de site bij de rubriek uniform.  

 

De inschrijving  

Je kan je inschrijven op ons eetfestijn “Chiro Iserna heeft ballen” via de link die je kan terugvinden op 

onze website. Ben je nog niet zeker of je je wil inschrijven, mag je ook eerst drie zondagen komen 

uitproberen. Als je dan toch graag wil verder doen, kan je je alsnog inschrijven via de website.  

Je schrijft je kind in zodat hij/zij verzekerd is, in het geval dat hij/zij iets voor heeft op de Chiro. Ook is 

het handig omdat wij dan al jullie gegevens hebben zodat we jullie op de hoogte kunnen houden van 

al onze evenementen, activiteiten, … Heb je ook nog vrienden of vriendinnetjes die graag eens zouden 

willen proberen om in onze Chiro te komen? Dat is dan geen probleem (Dit kan in elke groep). Je hebt 

recht op 3x proberen, daarna ben je verplicht om je kind in te schrijven. 

 

Je vult het elektronisch inschrijvingspapier in en stort het bedrag van 30 euro op de Chiro-rekening 

met vermelding “NAAM KIND + Groep” (BE77 7341 5711 4242).  



 

 

 

 

 


