
 
 
 
Beste ouders, beste kindjes 
 
Op zondag 2 oktober is het eindelijk weer tijd voor onze inlijvingsdag. 
Dit betekent dat er een hele dag Chiro zal zijn. Deze dag zit boordevol leuke activiteiten die je de 
kans geven volledig in het chiro avontuur te stappen samen met je vrienden.  
We starten om 9u met jullie verwelkoming. Daarna zullen we om 10u onze befaamde toer van 
Rekkem doen waarbij we laten zien (en uiteraard ook horen) wat een plezante bende Chiro 
Pendoender is.  
’s Middags word je verwend met een overheerlijke maaltijd dat wordt bereid door onze uiterst 
getalenteerde kookploeg. Om 17u volgt dan een slotmoment waarmee we de dag afsluiten. 
 
Dit spetterend Chirofeest bieden we aan voor de schappelijke prijs van €8. 
Inschrijven kan via bericht tegen 25 september aan leiding of via onderstaand strookje tegen 25 
september. Hierna is het niet meer mogelijk om in te schrijven. 
Samen maken we er een onvergetelijke dag van dus zorg dat je erbij bent! 
 
Chiro Pendoender 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam: 
Afdeling: 
Zal aanwezig zijn op inlijvingsdag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders, beste kindjes 
 
Op zondag 4 oktober is het eindelijk weer tijd voor onze inlijvingsdag. 
Dit betekent dat er een hele dag Chiro zal zijn. Deze dag zit boordevol leuke activiteiten die je de 
kans geven volledig in het chiro avontuur te stappen samen met je vrienden.  
We starten om 9u met jullie verwelkoming. Daarna zullen we om 10u onze befaamde toer van 
Rekkem doen waarbij we laten zien (en uiteraard ook horen) wat een plezante bende Chiro 
Pendoender is.  
’s Middags word je verwend met een overheerlijke maaltijd dat wordt bereid door onze uiterst 
getalenteerde kookploeg. Om 17u volgt dan een slotmoment waarmee we de dag afsluiten. 
 
Dit spetterend Chirofeest bieden we aan voor de schappelijke prijs van €8. 
Inschrijven kan via bericht tegen 25 september aan leiding of via onderstaand strookje tegen 25 
september. Hierna is het niet meer mogelijk om in te schrijven. 
Samen maken we er een onvergetelijke dag van dus zorg dat je erbij bent! 
 
Chiro Pendoender 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam: 
Afdeling: 
Zal aanwezig zijn op inlijvingsdag. 


