
Beste ouders, 
Liefste leden 
 
Hopelijk zijn jullie bekomen van de 10/7 geweldige dagen begin juli en hebben jullie al met 
volle teugen kunnen genieten van de vakantie!  
We komen met leuk nieuws! Binnenkort zal onze startwerking namelijk doorgaan. Zet 01/09 
maar al in jullie agenda want dan verkennen we met onze fiets de muziekwereld.  
Van hiphop tot reggae, van rock tot pop we beleven het allemaal! Die dag zullen jullie ook 
aan de hand van verschillende opdrachten te weten komen wie jullie leiding voor het 
werkjaar 2019-2020 zal worden, en verwennen we jullie graag met een lekkere maaltijd, 
reden te meer om te komen dus!  
 
ENKELE PRAKTISCHE ZAKEN:  
De fietstocht zal zo’n 15 km lang zijn en kan gestart worden tussen 13u en 14u aan de 
Flabuit.  
(De leidingsbekendmaking zal rond 17u doorgaan) 
 
Achteraf maken we er nog een gezellige avond van en kunt u bij ons genieten van een 
heerlijke croque monsieur en groentjes naar keuze, ook zal er een bar zijn waar je gezellig 
nog iets kunt drinken! 
 
Voor de fietstocht + eten vragen we 12 euro 
Voor de fietstocht alleen vragen we 5 euro 
Voor enkel eten vragen we 8 euro  
Inschrijven kunnen jullie via volgende link, en kan nog tot en met 26/08 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMNtkoo-tdbbv_Jztf-
7xnNKnWowCRHt_gn4x7REFJMKfDeQ/viewform 
 
OPGELET! Uw inschrijving is pas volledig afgerond wanneer wij uw betaling hebben 
ontvangen. Betalen kan op volgend rekening nummer: BE 32 7370 1549 6502 
 
Belangrijk is dat u volgende mededeling gebruikt:  
NAAM VAN PERSOON RESERVATIE + AANTAL INGESCHREVEN PERSONEN 
 
Mocht u nog vragen hebben stuur dan gerust een mailtje naar info@chiro-ierlinck.be  
 
Graag vermelden we ook nog even dat de data van het eerste deel van het nieuwe werkjaar 
online staat, deze kunt u vinden op onze website onder INFO-wanneer, of via onderstaande 
link:  
https://www.chiro-ierlinck.be/info/wanneer.html  
 
Hopelijk zien we jullie allemaal dan!  
 
Groetjes, 
De leiding 
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