
BRENG JE VRIENDJE MEE ACTIVITEIT 
 

Op zondag 2 oktober is het weer zo ver, op die dag mag je al je vrienden meenemen naar de Chiro! Als 

je een vriendje of een vriendinnetje uitnodigt kan je ze één van onderstaande strookjes meegeven. 

Vergeet ze daarbij niet te vertellen dat ze om 14u zeker aanwezig moeten zijn aan d’Arke en dat de 

Chiro gedaan is om 17u30. Het is ook belangrijk dat ze weten dat ze een vieruurtje kunnen kopen. Een 

drankje kost 50 cent en een wafel 20 cent. Moest je vriendje super proper zijn, vergeet dan niet te 

vertellen dat je al eens vuil kan worden in de Chiro. Tot dan!!! 

Kom jij met mij mee naar de 
Chiro op zondag 2 oktober? 
 
Vergeet dan niet dat: 

- De Chiro van 14-17u30 is 
op d’Arke. 

- Een wafel 20 cent, en een 
drankje 50 cent kost. 

- Je misschien wel eens vuil 
kan worden. 
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