Beste Chiroleden, ouders, oud-leiding en sympathisanten,
Ook in deze corona-tijden organiseert Chiro Bloemendaal een feestweekend!
Wat hebben we allemaal voor jullie in petto:

Bierbox
Dit jaar geen gezellig samenzijn, maar we zorgen er wel voor dat u kan
genieten van een lekker biertje. Bestel daarom 1 van onze bierboxen!
We bieden 4 verschillende boxen aan zodat er voor ieder wat wils is. In
elke box zitten 6 drankjes en 1 versnapering en kost 15€.

BOX 1- Blond

BOX 2 - Bruin

BOX 3 - Verrassing

BOX 4 - Zoet:

- Het lekske

- Stout Mokke

Laat u verrassen door

- Strongbow appel

- Blonde stoot

- Waldorph

ons gemengd bierpakket

- Finley

- Karmeliet

- Sint-Bernardus Prior

(blond-bruin-amber)

- Pecheresse

- Sint-Bernardus Trippel

- Ter Dolen Winterbier

- Liefmans Fruitesse

- Wolf 7

- Gulden Draak

- Gin

- Gouden Carolus Ultra

- Leutebok

- Tonic

U kan kiezen of u de bierboxen zelf afhaalt of u de bierboxen graag bij uw thuis hebt geleverd.
Afhaal (Jozef Jennesstraat 66):
- Vrijdag 12 februari 2021: u kan de bestelde boxen komen afhalen tussen 19u en 22u.
- Zondag 14 februari 2021: u kan uw bierboxen afhalen wanneer u ook een afhaalmaaltijd hebt
besteld in ons restaurant.
Levering:
- De levering zal gebeuren in de week van 13 februari -20 februari. Belangrijk! Er is enkel levering
mogelijk wanneer u op minder dan 10 km afstand van de chiro woont.
Hoe bestellen?
STAP 1
Mail je bestelling door naar restaurant@chirobloemendaal.be.
Vermeld zeker volgende gegevens:
- Naam
- Bestelling (BOX 1/2/3/4)
- Keuze voor afhaal of levering
		
o Voor afhaal: keuze tussen vrijdag of zondag (enkel bij bestelling eten)
		
o Voor levering: gelieve leveringsadres door te geven
Of vul bijgevoegd bestelformulier in en kom het in de bus steken
(Lotuslaan 35, Schoten)
STAP 2
Stort €15 per box op rekeningnummer BE67 7765 9894 4987 (=juiste rekeningnummer)
met vermelding: BIERBOX+NAAM
Bestellen kan tot vrijdag 6 februari 2021 dus wees er tijdig bij!

Chirorestaurant: afhaaleditie
Helaas geen restaurant op de chiro, maar wel een restaurant bij u thuis.
Ook dit jaar koken onze koks fantastische gerechten die enkel thuis
nog opgewarmd moeten worden.
U kan de gerechten komen afhalen op zondag 14 februari.
Om wachttijden te vermijden voorzien we 2 afhaalmomenten, één op
de middag (tussen 11u en 13u) en één ’s avonds (tussen 17u en 19u).
U kan zelf kiezen in welke tijdsblok u wil komen afhalen (’s middags of ’s avonds). Het exacte uur
van afhalen zal de week voor datum dan doorgemaild worden.
Menu:
Zie bijgevoegd bestelformulier
Hoe bestellen?
STAP 1
Mail je bestelling door naar restaurant@chirobloemendaal.be.
Vermeld zeker volgende gegevens:
- Naam
- Bestelling: * Vergeet bij het hoofdgerecht/kindergerecht geen bijgerecht te kiezen.
- Afhaalmoment: ’s middag of ’s avonds
Of vul bijgevoegd bestelformulier in en kom het in de bus steken
(Lotuslaan 35, Schoten)
STAP 2
Reken zelf het totaalbedrag uit en stort dit op rekeningnummer
BE67 7765 9894 4987 (=juiste rekeningnummer)
met vermelding: RESTAURANT+ NAAM
Bestellen kan tot vrijdag 6 februari 2021 dus wees er tijdig bij!

De blije bloemendaalse wandelzoektocht
Dit jaar organiseren we een ‘quiz in beweging’. U maakt, wanneer u
wil, een tocht in de mooie omgeving van chiro Bloemendaal en wordt
geanimeerd met vragen en opdrachten. De zoektocht is geschikt voor
jong en oud. Vanaf 12 februari kan u de deelnameformulieren gratis
downloaden via onze website www.chirobloemendaal.be
of op onze facebookpagina.
Heel veel liefs,
Leiding, VB, oud-leiding en alle Chirokindjes van Chiro Bloemendaal.

