
  Chiro Hermelinde en Chiro Juventa organiseren… 

 
 

   CHIROBAL 2021 
 “American high school” 
Zaterdag 30 oktober  
      Parochiecentrum  
 Molenstraat – Kemzeke 

 

Eethuis "the tumbling"  
Alle bezoekers van eethuis “the tumbling” kunnen lekker genieten van een heerlijke 
feestmaaltijd. Die wordt bereid door ons eigenste oudercomité en met plezier geserveerd 
door onze cheerleader girls en rugby boys. Inschrijven kan door onderstaand strookje, voor 
24 oktober, in te dienen bij Marianne Zaman. Men kan het uitgebreide feestmaal komen 
nuttigen tussen 18.30 uur en 21 uur. 

Kinderfuif "cheerdance"  
Vanaf 20 uur kunnen de jongste onder ons hun beentjes losgooien in de danstent bij ons DJ 
duo. Zij zullen de coolste en hipste dansplaten van vroeger en nu opleggen tot 22 uur. 

Danszaal "The scrum"  
Om 21 uur kan het dansfestijn ook voor de ouderen onder ons losbarsten. De openingsdans 
wordt verzorgd door onze eigen leidingsploeg. De cheerleader girls en rugby boys zorgen 
voor een swingende danspas. Daarna kan iedereen zich wagen aan enkele danspasjes. Jullie 
kunnen luidkeels cheerleader meezingen in “the scrum” van Discobar Jupiter.  

Café "line-out "  
Iedereen die even wil uitrusten van het dansen, kan genieten van onze ruime keuze aan 
dorstlessers in het praatcafé. Ook hier gaat men door tot in de vroege uurtjes.  

 

 

 

! We kunnen omwille van covid-19 maximum 500 mensen ontvangen dus weer er op tijd bij zodat je 
zeker bent van een plek ! 
Inschrijven voor 24 oktober bij Marianne Zaman – Bormte 262 – Stekene – 03/779.55.38 
marianne.zaman@telenet.be   
Voor (chiro)groepen: gelieve op voorhand te betalen. Indien niet mogelijk: 1 tafel = 1 rekening. 
Mogelijkheid tot overschrijving VOOR 24 oktober (daarna enkel cash) op rekeningnummer 
BE30737610155911 met als mededeling uw naam. 
✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCHRIJVINGSSTROOKJE (max. 500 inschrijvingen):  

0 OVERSCHRIJVING 0 CASH 
Naam: …..................................................................................................................................................... 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
VOL-AU-VENT MET FRIET   .......................................................................   x € 17.00 = €…… 
SPARERIBS MET FRIET   .......................................................................   x € 17.00 = €……. 
KOUDE VISSCHOTEL MET FRIET   .......................................................................   x € 17.00 = €……. 
KINDER VOL-AU-VENT MET FRIET  .......................................................................   x € 08.00 = €……. 
KINDER SPARERIBS MET FRIET   …....................................................................   x € 08.00 = €…….  
KOFFIE MET LUXE FRUITTAARTJE  ......................................................................    x € 06.00 = €……. 
KOFFIE MET SOEZENGEBAK  ......................................................................    x € 06.00 = €…….  
TOTAAL            = €……. 

 


