
NIEUWSBRIEF MEI 2019

Liefste leden en ouders,

Het Chirojaar loopt weer bijna op z’n einde en zoals elk jaar sluiten we dat af met een 
spetterend kamp van 1 tot 11 augustus. Inschrijven voor het kamp doe je door naar onze 
website te surfen (http://meisjes.chiro-arendonk.be/) en te klikken op ‘Kamp’. Daar kan je 
de medische fiche downloaden, afdrukken en invullen. Die ingevulde fiche geef je dan,  
samen met twee gele klevers van het ziekenfonds met je dochter op een zondag mee 
naar de Chiro. Voor ouders die graag even de leidsters van hun (b)engeltje ontmoeten, 
of gewoon wat extra informatie willen krijgen over hoe het kamp in z’n werk gaat, zijn er 
inschrijvingsmomenten gepland. Die gaan door op zondag 5 mei en zondag 7 juli, telkens 
vanaf 13u00 op de Chiro. Het tweede inschrijvingsmoment op 7 juli is tevens de laatste 
kans om je in te schrijven! Vanaf dan moeten alle inschrijvingen binnen zijn zodat wij  
materiaal en dergelijke kunnen beginnen aankopen. Let op: ook op de  
inschrijvingsmomenten zouden wij willen vragen de fiche thuis al in te vullen en mee te 
brengen samen met de twee gele klevers. Tenslotte zouden wij nog willen vragen de  
betaling in orde te maken vóór 20 juli. Deze moet gestort worden op rekeningnummer 
BE76 6528 3967 2195. Meer info over het te betalen bedrag en alle verdere details i.v.m. het 
kamp zijn te vinden in het infoboekje. Dat is op de website te vinden of te verkrijgen op de 
inschrijvingsmomenten. Hopelijk gaan we weer een talrijk kamp tegemoet! Wij hebben er 
alvast ONGELOOFLIJK veel zin in!

5 mei het dus het eerste inschrijvingsmoment en Crazy Sunday. Iedereen krijgt voor één 
dagje andere leidsters. Spannend!

Zondag 12 mei is het een gewone Chirozondag.

Het weekend van 17-19 mei is het Arendonk Zingt en Swingt. Ons veld wordt dan  
omgetoverd tot een festivalterrein en we hopen jullie daar allemaal tegen te komen! 

26 mei is opnieuw een gewone Chirozondag.

Zo, dat was het weer! Tot zondag!

Veel liefs, de leidsters


