
Beste leden en ouders 
 
Zondag 20 november is het weer zover: Christus koning. Een dag 
die volledig in het teken staat van Chiro in zijn diepste betekenis. We 
gaan na 3 jaar geschaatst te hebben dit jaar eens iets anders doen. 
We gaan zwemmen! Na onze traditionele viering en de ‘ballekes 
met kriekskes’ trekken we er op uit naar het tropische zwembad 
Oceade in Brussel. 
 

Hier volgt even het programma: 
 
10.30 u: Verzamelen op de Chiro 
11.00 u: Viering in de kerk van Kalfort 
12.00 u: ‘Ballekes met kriekskes’  
13.00 u: Vertrek naar Brussel + zwemmen (ouders worden                   

  tegen 12.50u verwacht op onze Chiro terreinen.) 
16.30 u: Vertrek te Brussel naar de Chiro 
17.00 u: Aankomst op de Chiro 

Einde van de Chirodag voor de 3 jongste groepen 
(sloebers, speelclubs en rakkers; Ribbels, Kwiks en 
Mini-kwiks) 

18.00 u: Film 
20.00 u: Einde van weer een geslaagde Chirodag 
 
Aangezien onze bestemming niet zo ver is, zouden we graag de hulp inroepen van ouders die op deze 
dag even ‘taxi’ willen spelen. Ben je bereid om te rijden? Vul dan het strookje, dat je onderaan de 
brief vindt, volledig in en bezorg het zo snel mogelijk aan één van de leiders. Op die manier weten we 
of er genoeg auto’s zijn.  
 
Aangezien we dit jaar naar een subtropisch zwembad gaan, kost dit ons iets meer dan gewoonlijk. 
Hierdoor vragen wij aan elk kind 7 euro. Het eten en drinken zit niet mee in het budget en daarom 
zal de Chiro dit voor zijn rekening nemen. Gelieve dit geld met uw kind de dag zelf mee te geven. 
Wij verwachten alle leden om half 11 op de Chiro voor een spetterende dag. 
 
Wat mee te nemen?  

- Een grote handdoek 
- Een zwembroek 

Tot dan! 
 

Gelieve dit strookje in te vullen en zo snel mogelijk te bezorgen aan de leiding van uw kind. 
********************************************************************************** 
 
Ik,……………………………………………………………..………………...(ouder van het kind), geef toestemming aan  
 
…………………………………………...(naam van het kind) om op 20 november 2016 mee te gaan zwemmen. 
 
Ik,………………………………………………….……………..(ouder van het kind), kan rijden op 20 november 2016:  
 
Ο Heen: vertrek om 13u00 op de Chiro (samenkomst om 12.50u) 
O Terug: vertrek om 16u30 te Brussel 1020, Voetballaan 3.  
 
Handtekening van de ouders: 


