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Foto van de maand

Kalender
Zondag 4 april

Geen Chiro

Zondag 11 april

Chiro

Zondag 18 april

Chiro

Zondag 21 april

Chiro

Zaterdag 8 mei

Fietstocht
Take-away spaghettiavond

Vrijdag 14 mei

Inschrijvingsavond kamp

Voorwoord van de redactie
Jammer genoeg was onze vreugde voor een leuke
paasvakantie van korte duur. Maar laat ons dat niet
tegenhouden om des te meer te genieten van deze zonnige
(zon)dagen! En vooral niet getreurd, want onze kalender staat
weer vol met leuke activiteiten. Naast de zalige Chiro
zondagen kunnen jullie volgende maand ook genieten van
een Chiro fietstocht! En voor diegenen die al bijna
afkickverschijnselen hadden door een jaar zonder
spaghettiavond, wij hebben goed nieuws voor jullie! Jullie
zullen kunnen genieten van een take-away spaghettiavond!
En laat ons nu vooral genieten van de zon en warmte en
overdosis chocolade eieren!

Iva

Babette

Floor
Fons

Arnout

Elise
Mylan
Goedele

Marie

Fietstocht
Kruis zaterdag 8 mei maar dubbel zo hard aan
in jullie agenda want we brengen dubbel
zoveel goed nieuws! Want zijn jullie al dat
lopen, wandelen en slenteren ook beu?
Zaterdag 8 mei organiseren wij een heuse
fietstocht! Jullie stalen ros zal jullie langs
verschillende stops brengen waar allerlei
vormen van animatie
voorzien zullen worden.
Een activiteit, een hapje, een
drankje,... voor elk wat wils!
Een inschrijvingslink
hiervoor kunnen jullie later verwachten. Hou
dus zeker onze Facebook-pagina en jullie
mailbox in de gaten.

Take-away spaghettiavond
Dit jaar hebben we helaas geen fysieke spaghettiavond kunnen organiseren. Om toch die heerlijke
spaghettisaus niet te moeten missen, bereiden we deze alsnog met veel liefde! De spaghettiavond werd altijd
georganiseerd ten voordele van ons bivak om ervoor te zorgen dat dit voor iedereen betaalbaar blijft. Na het
financieel moeilijke jaar hopen we dan ook dat jullie -van op een afstand deze keer- ons nu ook blijven steunen
en ondertussen lekker genieten van een heerlijk bord spaghettisaus!
Net zoals de afgelopen jaren hebben we een ruim assortiment aan keuze.
Een klassieke bolognaisesaus die zowel bij jong als oud in de smaak valt.
Daarnaast ook onze geliefde kip-broccoli saus.
Tot slot is de broccoli saus ook in vegetarische versie de verkrijgen.
De sauzen worden verpakt in potten waarvan zo'n 3 tot 4 personen kunnen eten. Een maaltijd voor het hele
gezin dus voor slechts 12 euro per pot! Onze sauzen worden vers gemaakt en zijn dus ideaal om in te vriezen,
zo kan je er extra lang van genieten!
Op zaterdag 8 mei tussen 13u-20u kan je doorlopend je bestelling ophalen in onze lokalen van de Koude
Keuken - Legeweg 269c. Je hoeft hiervoor niet op voorhand te verwittigen. We vragen wel om de geldende
coronamaatregelen in acht te nemen en voldoende afstand te houden. Graag tijdig betalen indien u voor
overschrijving (rekeningnummer: BE55 0689 3144 4244) kiest. Indien u cash betaalt, graag gepast geld
meenemen.
Bestellen kan via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/1oz9ug_teEzzsWUYSBQpayBZbP4vcmFlus9rCzDR8MmU/viewform?fbclid=IwA
R0mrTXc3IN7RAbz-nRkcLuOTm89V_6YUHpE9lht69vOrPXbmBT1ym0qDVY&edit_requested=true
We danken jullie alvast voor jullie steun!

Spaar met ons mee!
Van 11 tot en met 21 juli gaan wij met z'n allen op kamp (laat ons hopen!). Om ons kamp zo goedkoop mogelijk
te maken, doen wij mee met enkele spaaracties waarbij we jullie hulp goed kunnen gebruiken.
1. Drinken jullie thuis veel Joyvalle melk? Dan kan je ons helpen met de Joyvalle spaaractie! Knip de actieflapjes
die aan de melkfles hangen af (zie foto) en geef ze op zondag mee met jouw leiding. 10 actieflapjes = 1 liter gratis
melk op kamp!
2. Eten jullie thuis veel pasta van Soubry? Dan kan je ons helpen met de Soubry spaaractie! Spaar alle barcodes
van jullie Soubryproducten en geef ze op zondag mee met jouw leiding!

