Allerliefste chirowietjes,
Start maar alvast jullie zoektocht naar jullie meest swingende dansschoenen, spectaculairste
danspasjes en mooiste kostuums, want ons jaarlijks chirofeestje komt eraan. Dit zal doorgaan op
zaterdag 23 februari 2019. Maar wie, wat, waar en vooral wanneer?
Aangezien het chirofeestje op zaterdagavond doorgaat, kunnen we de zaterdagvoormiddag dus volop
repeteren. De generale repetitie vindt plaats in zaal OCAR op zaterdag 23 februari en duurt van 8.30
uur tot 12.30 uur. Op de generale repetitie hoef je niet in chiro-uniform te komen, maar het is wel
belangrijk dat je alle kledij voor de avond zelf (genaamtekend !!) meebrengt in
een genaamtekende plastic zak!!! Een stuk fruit of een koek en een drankje kan altijd handig zijn om
de kleine honger en dorst te stillen. Indien mogelijk vragen wij of de muzikantjes die tijdens de
bezinning een liedje zouden spelen hun instrument reeds van ’s ochtends kunnen meebrengen gezien
wij hiervoor ook even tijd maken tijdens de generale repetitie.
We ontmoeten de chirowietjes zaterdagnamiddag om 16.15 uur aan de kerk in Oekene voor een
laatste repetitie. De ouders, grootouders, sympathisanten… zijn vanaf 17 uur welkom in de kerk. Alle
chirowietjes worden verwacht in uniform.
Om 18.00 uur verplaatsen we ons van de kerk naar zaal Den Hazelt. Hier kan u vanaf dan terecht
voor een overheerlijke aperitief om daarna aan te schuiven voor heerlijke kip en rib. Hieronder kan u
de afspraken omtrent de bestelling terugvinden!!
De deuren van zaal OCAR worden om 20.00 uur geopend en de show begint om 20.30 uur. Zoals
vorig jaar vragen we aan de mensen die geen kib&rib eten een ‘Symbolische Euro’ als inkom. Mensen
die wel blijven eten, mogen gratis binnen.
Het belooft alvast een spetterende dag te worden!
Veel liefs, de leiding
Het onderstaand strookje is het bestelformulier voor kip en rib. Dit jaar kan u op zaterdag 26
januari en 2, 9 en 16 februari VOOR en NA de Chiro kaarten kopen. Het is de bedoeling om uw
bestelling aan het kip&rib standje door te geven en u krijgt METEEN uw kaarten mee. Deze brengt u
mee op 23 februari naar Den Hazelt.

Chirowietje (voor + achternaam)……………………………………………………......................
Uit groep* ………………………………………………………………………………………………
bestelt hierbij

….. kind kip x € 10 = ………………...
…...kind rib x € 10 =…………………
…...volw. kip x € 12 =………………..
…...volw. rib x € 12 =………………...
…...veggie x € 10 =……………….…..

Totaal = €………………...

* Ter info:
1ste leerj.= pinkels
3de leerj.= speelclub I
5de leerj.= kwiks I
1ste middelb.= tippers I
3de&4de middelb.= tiptiens

2de leerj.= sloebers
4de leerj.= speelclub II
6de leerj.= kwiks II
2de middelb.= tippers II
5de middelb.= aspi’s

