Vol-au-vent avond 3 december 2022
CHIRO LOURDES JONGENS
Beste ouders, leden & sympathisanten
Net zoals vorig jaar organiseren we een vol-au-vent-avond. Hiermee willen we niet enkel onze eigen kas een
beetje aanvullen, maar schenken we ook een deel van de opbrengst aan een goed doel.
Dit jaar steunen we Tumult. Tumult brengt 'talent voor samen leven' in de praktijk. Met hun kampen, en andere
activiteiten creëren ze ontmoeting over verschillen heen. En ze creëren kansen voor kwetsbare kinderen en
jongeren om op kamp te gaan, een hobby en aansluiting bij een netwerk te vinden.. We schenken per persoon die
komt eten, 1 euro aan Tumult.
Waar en wanneer?
De vol-au-vent avond gaat door op zaterdag 3 december
2022 vanaf 18:00 in de eetzaal van Edugo Campus De Brug.
Wat?
U heeft de keuze uit:
❒ Vol-au-vent met frieten;
❒ Vegetarische burger met frieten;
❒ Glutenvrije stoverij.

Prijs?
Volwassen portie: 14 euro
Kinderen tot 12 jaar: 10 euro.
Leuke extra’s?
De lang verwachte diavoorstelling van de kampfoto’s van afgelopen zomer!
Voor de liefhebbers voorzien we lekkere aperitiefhapjes en ook de zoetebekken worden verwend met een
uitgebreid dessertbuffet.
Aangezien de Sint dan reeds in het land is, zou het wel eens kunnen dat hij ons een bezoekje brengt. Wie
jhhweet? Kleur de kleurplaat aan de ommezijde alvast in en breng deze mee!
Hoe inschrijven?
Inschrijven kan tot 27.11.2022 via het online-inschrijvingsformulier: bit.ly/3MVhH0U of door de QR-code te
scannen!
Wie problemen ondervindt, kan eventueel ook inschrijven door een mailtje te sturen naar tuur@chirolourdes.be,
met daarin duidelijk de vermelding van je naam, het aantal volwassenen en/of kinderen en de keuze van uw
maaltijd.
Vooraf betalen!
Betalen aan de kassa doen we dit jaar niet meer om zo alles vlotter te laten verlopen.
Wie vóór 15/11/2022 het correcte bedrag overschrijft op onze rekening, wordt verwend met een gratis
aperitief-bordje.
Gelieve bij het overschrijven duidelijk te vermelden onder welke naam werd ingeschreven.
Andere plannen?
Kun je echt niet komen, niet getreurd. U kunt onze overheerlijke vol-au-vent ook afhalen op 04/12/2022
tussen 13.15 u. en 14 uur op onze Chiro. Zo kun je ervan genieten wanneer u dat wilt. We vragen 10
Euro per volwassen portie vol-au-vent en 8 Euro per kinderportie.
We hopen op een talrijke opkomst. Niet alleen wordt het zo een gezellige avond, ook kunnen we dan een mooi
bedrag schenken aan Tumult
Graag tot dan!
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