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Inschrijvingsstrook Barbecue Chiro Lier 

 

Beste leden, ouders, oud-leiding en sympathisanten van de chiro,  

Naar jaarlijkse traditie organiseert onze chiro een barbecue. Deze zal dit jaar doorgaan op 21 
september op ons chiroheem (boomlaarstraat 72, 2500 Lier). 
 
Zoals elk jaar voorzien wij naast het lekkere vlees ook een aanbod voor vegetariërs. Het geheel zal 
afgewerkt zijn met een verscheidenheid aan groenten, patatjes, rijst, couscous, brood en allerlei 
sauzen. Tevens zal er aan de dorstigen gedacht worden. Naast al dat lekkers zal er ook plaats voor 
ontspanning zijn voor de jongsten onder ons – dit in de vorm van verschillende spetterende 
spelletjes. Verder is er voor iedereen die de gebeurtenissen van het kamp wil herbeleven een hele 
hoop kampfotoʼs voorzien. 

Voor de barbecue kan men zich inschrijven via een strookje dat tijdens de eindformatie op zondag zal 
worden uitgedeeld doorheen september of via het e-mailadres bestellingchirolier@hotmail.com. De 
betaling kan cash op de barbecue zelf gebeuren of op voorhand op de volgende rekeningnummer: 
BE76 7310 2886 9595. Gelieve bij overschrijving steeds duidelijk de familienaam en “BBQ 
FEESTWEEKEND” te vermelden. 

De inschrijvingen dienen ten laatste binnen te zijn op zondag 15 september.  

Ook nodigen wij jullie uit om op vrijdag 20 september gezellig iets te komen drinken in het chiro-café 
in onze lokalen. 

Tot dan! 
De leidingsploeg  

 

Wij ..................................... komen op zaterdag 21/09/19 naar de BBQ van Chiro Heilig-Hart en Sint-
Gummarus. Wij zullen met ...... personen aanwezig zijn om  17 uur             18 uur              19 uur. 
 

Hamburger   ….. stuks à te betalen x €5 = € ….  
Worst    ….. stuks à te betalen x €5 = € …. 
Saté    ….. stuks à te betalen x €5 = € …. 
Kip    ….. stuks à te betalen x €5 = € …. 
Spek    ….. stuks à te betalen x €5 = € …. 
Vegetarische hamburger ….. stuks à te betalen x €5 = € …. 
Vegetarische worst  ….. stuks à te betalen x €5 = € …. 

 
 
In de prijs van het vlees zijn brood, groenten en sauzen inbegrepen. 

De inschrijvingen dienen ten laatste binnen te zijn op zondag 15/09  bij iemand van de leiding 
of via bestellingchirolier@hotmail.com. De betaling kan cash op de barbecue zelf 
gebeuren of op voorhand op volgend rekeningnummer: BE76 7310 2886 9595. Gelieve bij 
overschrijving duidelijk de familienaam en “BBQ FEESTWEEKEND” te vermelden. 

Totaal te betalen € …. 


