
Verrassingsreis Chiro Meer 

Op zondag 1 september 2019 is het weer zover, dan gaan we een dagje weg met heel de 
Chiro. Naar waar we gaan, blijft natuurlijk nog een verrassing. 

Als je graag wil meegaan, moet je je inschrijven voor zaterdag 24 augustus. Dit door 
onderstaand strookje in te vullen en in de bus te steken bij Melissa Meyvis (Beulken 8) of 
Fleur Spitters (Meerdorp 36) in Meer. Dit dagje plezier kost € 35, betalen kan cash 
samen met het strookje of via overschrijving op BE48 75 10 0240 4327 (met duidelijke 
vermelding: verrassingsreis + naam en afdeling). 

Op 1 september verwachten we jullie om 08u00 aan de lagere school in Meer (Terbeeksestraat 6). Rond 18u30 zal 
onze bus terug zijn aan de lagere school (bij vertraging wordt dit gemeld op de facebook pagina). Vergeet geen 
lunchpakketje en eventueel wat zakgeld mee te nemen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik ………………………………………………………………………..………………. van afdeling ………………………………………………..wil op 
zondag 1 september 2019 heel graag mee op verrassingsreis en betaal hierbij € 35 via cash/overschrijving 
(doorstrepen wat niet past).  
Handtekening : 
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