ZINGEN, BIDDEN, SPELEN, DANSEN, ETEN, SCHAATSEN
Het grote chirofeest komt er weer aan. Jaja het is weer zover, Christus Koning! Dat is één van
de hoogdagen voor alle chiro’s uit Vlaanderen. Natuurlijk moet dit dan ook bij ons gevierd
worden. Op 21 november is het zover! Het concept is hetzelfde als altijd: eerst gaan we met
zijn allen naar een superleuke chiromis en daarna gaan we schaatsen.
Wij verwachten alle leden om 07:30 uur aan de kerk op ’t Veerle met de fiets. Geen
paniek, een chiromis is totaal niet hetzelfde als een klassieke eucharistieviering. We gaan
daar natuurlijk chiroliedjes zingen!
Voor je ouders, vrienden, familie, buren, … start de misviering om 08:00 uur. Zo kunnen wij
onze liedjes nog even inoefenen. Nodig dus zeker iedereen uit om mee te komen vieren. Na
de viering gaan we met de fiets naar het chirolokaal. Daar staat de oudleiding klaar met
lekkere hotdogs en warme chocomelk, en gaan we volksdansen. In de namiddag gaan we
met de bus naar de schaatsbaan. Daar kunnen we allemaal onze grootste schaatskunsten
laten zien. Ook de kindjes die niet kunnen schaatsen mogen zeker mee! Je bent nooit te
oud/ jong om iets bij te leren!
Ik ga mee op deze mega leuke dag en neem mee:
• Een rugzak met daarin …
•

Handschoenen of wanten (verplicht!)

•

Een extra paar dikke sokken

•

Een briefje met je schoenmaat op

•
•

2€ om iets uit de drank- of snoepautomaat te halen
Een koek en een drankje

Aan alle mooie liedjes komt een einde. Jullie ouders kunnen jullie terug ophalen aan de
chirolokalen om 17uur.
Wil jij graag meedoen? Breng dan voor 14 november onderstaand strookje binnen
bij Livia Elst (Heihoefke 36 Sint-Lenaarts) samen met 10€.
Erg belangrijk: Leden die niet in de mis zijn, mogen niet mee gaan schaatsen. De
sloebers, speelclub (en rakwi’s) mogen vanaf 15 november ook terug een lange broek
aandoen.
Tot zings en tot schaats! De chiroleiding

Ik ………………………………………(naam kind) van de ……………………………………… (naam groep) zou
graag meedoen aan Christus Koning en betaal daarvoor 10euro.
Handtekening ouders:

