
Beste leden en ouders 
 
Zondag 24 november is het weer zover: Christus Koning. Na onze traditionele viering en de ‘ballekes 
met kriekskes’ trekken we erop uit naar het ijsstadion Antarctica om te schaatsen! Begin dus maar al 
snel je beste schaatskunstjes in te oefenen…  
 
Hier volgt even het beknopt programma: 
10.30 u: Verzamelen op de Chiro 

11.00 u: Viering in de kerk van Kalfort 

12.00 u: ‘Ballekes met kriekskes’  

13.00 u: Vertrek op de Chiro naar ijsstadion Antarctica  

16.30 u: Vertrek te Antarctica naar de Chiro 

17.00 u: Aankomst op de Chiro 

Einde van de Chirodag voor de 3 jongste groepen  

(sloebers/ribbels, speelclubs en rakkers/kwiks) 

18.00 u: Film 

20.00 u: Einde van weer een geslaagde Chirodag 

 
We zouden graag een warme oproep doen aan alle lieve ouders die op deze dag even ‘taxi’ zouden 
willen spelen. Ben je bereid om te rijden? Top! Vul dan onderstaand strookje volledig in en bezorg het 
zo snel mogelijk aan één van de leid(st)ers. Op die manier weten we of er genoeg auto’s zijn.  
 
Ook vragen we een kleine vergoeding van 5 euro voor het schaatsen en het eten. Gelieve dit geld 
gepast met uw kind de dag zelf mee te geven. Bovenop heeft iedereen die schaatsen moet huren 3 
euro cash in zijn of haar portefeuille. Voor het huren van schaatsen neem je ook je (Kids-) ID mee. 
 
Wij verwachten alle leden om half 11 stipt op de Chiro voor een spetterende dag. 
 
Wat nemen we zeker mee? 

• Verplicht: (Kids-) ID en handschoenen 

• Kousenbroek, warme/dikke sokken, een sjaal, een warme jas… 
 
Tot dan! 
 
Gelieve dit strookje in te vullen en zo snel mogelijk te bezorgen aan de leiding van uw kind. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Ik,……………………………………………………………..………………...(ouder van het kind), geef toestemming aan 

…………………………………………...(naam van het kind) om op 24 november 2019 mee te gaan schaatsen. 

Ik,………………………………………………….……………..(ouder van het kind), kan rijden op 24 november 2019:  

Ο Heen: vertrek om 13u00 op de Chiro  -   ………… plaatsen 

O Terug: vertrek om 16u30 te Antarctica, Moerelei 119  2610 Antwerpen - ………... plaatsen 

 

Handtekening van de ouders: 
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