
Beste ouders/KOL/Chirosympathisanten, 

Op zaterdag 29 juni vindt de allerlaatste chirodag van 2019 plaats.  

Zoals elk jaar gaan we dan met de ketten naar zee.  

's Avonds wordt er een BBQ georganiseerd waarop wij jullie graag zouden 

verwelkomen! 

 

Vanaf 18u30 staan de deuren van onze nieuwe lokalen open! Iedereen is welkom om samen met 

andere leden van onze chirofamilie te genieten van spijs en drank. 

 

Dus is nu ook de vraag: wat mag dat kosten?  

Wel, een grote portie van 8 euro bestaat uit drie stukken vlees of vege-specials, voor een kleine 

portie van 6 euro mag je twee stukken vlees of vege van de grill kiezen.  

Voor de vegetariërs hebben we een echte vegekok, en ook halal'ers zullen aan hun trekken komen! 

Verder een uitgebreid saladebuffet en de nodige portie sausen. En uiteraard zal en mag drank ook niet 

ontbreken!  

 

Om de organisatie vlot te laten verlopen, en niet met een te groot overschot aan eten te blijven zitten, 

zouden we wel willen vragen om op voorhand een seintje te geven via inedefieuw@hotmail.com . Of 

door het onderste strookje af te geven aan de leiding met volgende vermelding: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Familie .................................. komt met ........ personen naar de BBQ van Chiro Koekelberg, 

en bestelt ..... X grote portie vlees ……. X grote portie vege ...... X kleine portie vlees ……. X kleine 

portie vege. 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tot dan! 

 

De leiding 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste ouders en leden!                                      
 

29 juni is het Dag Aan Zee!                                              
 

 

Dit houdt in dat we met heel de Chiro een fantastische dag gaan beleven in Oostende. Dit is 

een hele dag en deze wordt afgesloten met een heerlijke barbecue! 

 

We spreken af aan station Brussel Noord om 10u15! Dit betekent dat we op dat uur dus 

zullen formeren en vertrekken, kom dus niet te laat. We zullen rond 18 uur terug op de lokalen 

zijn om samen te genieten van de BBQ. 

 

Houd die dag zeker de facebook-pagina in de gaten voor het exacte uur van terugkomst. 

 

Wat neem je allemaal mee? 
● UNIFORM! 

● €5 voor de trein 

● €5 zakgeld 

● handdoek 

● zwempak 

● zonnecrème 

● zonnebril of zonnehoed 

● eventueel een extra set kleren 

● boterhammen voor ‘s middags 

● drinken 

● abonnement  

 

Laat elektronica thuis! 

 

Tot dan! 

Groetjes, 

De leiding xxx 

 

  

 


