GROEPSWEEKEND 2019
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Good’day mates van de Chiro Jap!!
Jullie kennen mij misschien nog niet but i’m Banjo van The Land Down Under, van Australia dus.
Ik ben ooit is op nen holiday in Belgium geweest en zag hoe bloody ripper jullie Chiro was.
Back home zei ik tegen my father dat ik ook zo’n coole Chiro wil here in Australia.
Nu my problem is dat ik dat niet alleen kan stichten. Ik heb help nodig van alle Borsbeekse kids om
hier in Australia de ‘Aborochiro’ te maken. Zoals jullie hier above kunnen checken heb ik
the transport al geregeld. Het enige wat jullie moeten doen is 35 euro storten op de rekeningnummer van Chiro Jap: BE26 7895 7263 0929. Als mededeling vermeld je de naam en afdeling
van uw dochter of zoon.
Vrijdagavond, 8 februari spreken we af om 18u45 in de inkomhal van Berchem Station.
Zondagmiddag, 10 februari zijn we om 12u45 terug in Berchem.
Wat nemen jullie best mee op deze trip?
- Slaapzak, matje, hoofdkussen
- Tandenborstel/tandpasta
- Voldoende speelkledij (jas/trui/lange broek)
- Onderbroek en kousen
- Zaklamp

- 1 keukenhanddoek
- Chiro uniform (bij vertrek aanhebben)
- Knuffel
- Identiteitskaart of Kids ID af te geven aan de
leiding bij vertrek

Wat laten we best thuis?
Smartphone en andere elektronische apparaten
I hope dat ik jullie allemaal zie eight february!!
Hoooorooo Banjo van The Land Down Under
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