
Inschrijvingsstrook: 
Periode 1   11u30—13u30 
Naam: .............................................................................  

 

Frikadellen met krieken (kl.): ................  x €4,00 = € .........  

Frikadellen met krieken (gr.): ................  x €6,00 = € .........  

Croque monsieur (kl.): ..........................  x €5,00 = € .........  

Croque monsieur (gr.): .........................  x €7,00 = € .........  

Croque bolognaise (kl.):........................  x €6,00 = € .........  

Croque bolognaise (gr.): .......................  x €8,00 = € .........  

Spaghetti (kl..): ....................................  x €6,00 = € .........  

Spaghetti (gr.): ....................................  x €8,00 = € .........  

Pudding: ..............................................  x €1,50 = € .........  

Chocomousse:......................................  x €2,00 = € .........  

Verse fruitsla:.......................................  x €2,00 = € .........  

 Totaal = € ........  

Op zondag 1 maart organiseren wij voor de 9de keer onze eetdag in het OC van Zoerle-Parwijs. De 
opbrengst wordt gebruikt voor de aankoop van nieuw kampmateriaal.  
 
Er zijn 2 periodes waarop wij u verwelkomen, van 11u30 tot 13u30 en van 16u tot 19u.  
 
Naast al het overheerlijke eten en de unieke chirosfeer, zal er randanimatie zijn!  
 
Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen kan u uw inschrijving voor vrijdag 21 februari bezorgen 
bij iemand van de leiding op zondagnamiddag, bij Stijn Gielis of via e-mail (info@chirodeketen.be). U kan 
vanaf dit jaar uw bestelling ook digitaal doorgeven via de link op www.chirodeketen.be.  
Betalen doet u bij voorkeur via overschrijving op chirorekening BE03 7333 5509 3384 (met vermelding 
‘Eetdag en naam’) of op de eetdag zelf. Indien u via overschrijving betaalt, gelieve dit voor zondag 23 fe-
bruari te doen.  
 

Inschrijven is niet verplicht, maar wel aan te raden! 

 
Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen! 

 
Leiding, VB’s, kookploeg en leden van Chiro De Keten Zoerle-Parwijs 

Periode 2   16u—19u 
Naam: .........................................................................  

 

Frikadellen met krieken (kl.): ................  x €4,00 = €……  

Frikadellen met krieken (gr.): ...............  x €6,00 = €…...  

Croque monsieur (kl.): .........................  x €5,00 = €…... 

Croque monsieur (gr.):.........................  x €7,00 = €…... 

Croque bolognaise (kl.): .......................  x €6,00 = €……  

Croque bolognaise (gr.): ......................  x €8,00 = €…... 

Spaghetti (kl..): ...................................  x €6,00 = €…... 

Spaghetti (gr.): ....................................  x €8,00 = €…... 

Pudding: .............................................  x €1,50 = €…... 

Chocomousse: .....................................  x €2,00 = €…... 

Verse fruitsla: ......................................  x €2,00 = €…... 

 Totaal = €…... 

www.chirodeketen.be 
 

of 
 

info@chirodeketen.be 

Chiro De Keten 
Vijfhuizenstraat 28 

2260 Westerlo 
elke zondag van 13u30 tot 17u 

Stijn Gielis 
Vijfhuizenstraat 57 

2260 Westerlo 
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Zondag 1 maart 2020—OC Zoerle-Parwijs 


