Liefste leden, beste ouders
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Nu dat de regels het terug toe laten, kunnen we eindelijk weer samen met alle Laakdalse
Chiro’s Christus Koning vieren. Dit jaar zal de viering doorgaan op zondag 21 november.
LET OP: op zaterdag 20 november is het dus geen Chiro.
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Praktisch:
- Schrijf je in via onze website
- Zondag 21 november 2021 van 09:00 uur – 17:00 uur
- Een hele dag vol plezier, inclusief warm middagmaal
- Prijs: €3,00 (CASH mee te brengen)
- Zeker mee te brengen door alle leden:
o Drinkbus
o Mondmasker
o €3,00 cash
o Goed humeur !
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We verzamelen om 9:00 op onze Chiropleinen.
De Sloepies en Speelclubs zullen veilig met de auto tot in Vorst worden gebracht.
De Rakwi’s tot en met Aspi’s met de fiets richting Vorst voor de viering. Het is dus héél
belangrijk dat al deze leden een fiets bij zich hebben die in orde is.
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Om dit alles organisatorisch haalbaar te maken, werken we met inschrijvingen voor
deze hoogdag. LET OP: niet ingeschreven = niet mee.
Inschrijven kan via: https://chiroeindhout.be/christuskoning.html
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Graag herinneren we er jullie ook nog aan dat onze Chiro heerlijke wafels en
truffels verkoopt. Deze kan je kopen via
https://wafeltjesshop.be/wafelverkoopchiroeindhout/informatie/ of via de
link op onze website!

Graag herinneren we er jullie ook nog aan dat onze Chiro heerlijke wafels en
truffels verkoopt. Deze kan je kopen via
https://wafeltjesshop.be/wafelverkoopchiroeindhout/informatie/ of via de
link op onze website!

