Beste ouders en leden,
Het is weer tijd voor het jaarlijkse feest waar we allemaal naar hebben uitgekeken… het Chirobal! Dit jaar gaat
dat door op zaterdag 21 maart in zaal de Garve, de feestzaal op het terrein van onze Chiro. Het thema dit jaar is

The Fresh Prince of Bell Air. We nemen jullie mee naar the 90’s met hun felle kleuren en drukke prints. Ook
ouders mogen zeker en vast in thema komen.

Wat kan u deze avond verwachten?
Om 17u30 openen de deuren voor wie graag onze lekkere paella komt eten. Wij voorzien zowel gewone paella als
vegetarische paella. Hierna kan u ook genieten van een uitgebreid assortiment aan dessertjes. Voor volwassenen
en kinderen boven de 10 jaar vragen wij 10 euro en voor kinderen t.e.m. 10 jaar 8 euro. Kinderen t.e.m. 3 jaar
mogen helemaal gratis meegenieten.
Om 20u15 openen de deuren voor zij die niet zijn komen eten, maar wel heel graag de danstalenten van onze
Chiro willen aanschouwen. Deze zorgvuldig in elkaar gestoken show zal beginnen om 20u30. Als u zelf uw
danstalent wil laten zien, is dat geen probleem! Na het einde van de show maken wij de dansvloer vrij, zodat
iedereen nog eens goed de benen kan losgooien!

Hoe kan ik mij hiervoor inschrijven?
U kan zich inschrijven via volgende link:

https://docs.google.com/forms/d/1yUyno614Gudx-

qnI9PWDF25S29bBqp5VJsNmeGm2u48/viewform?fbclid=IwAR3qE4djDkKiIoc8Ufl0QYmiJq0VQ4krCR9bwpY0rSemnBW-pfNTHYPHVg&edit_requested=true. Hierin kan
u ook uw voorkeuren voor het eten aanduiden. De inschrijving is pas definitief door te betalen via overschrijving
op het rekeningnummer BE36 7360 2243 7881 met vermelding ‘Chirobal 2020 + naam’. Inschrijven kan ten
laatste tot en met 17 maart. Let op, er zijn maar een beperkt aantal plaatsen. Snel inschrijven dus!
Als uw dochter verkleed moet zijn, gelieve haar reeds verkleed naar het bal te brengen.
Om ons dessertenbuffet waar te maken doen wij een oproep aan alle ouders en sympathisanten die graag een
dessertje willen maken. Als u zich hiervoor geroepen voelt, laat het ons dan zeker weten door een mailtje te
sturen naar mirthed.sintjozef@gmail.com!

Hopelijk tot dan!
Frauke, Annelies, Tamar, Hanne, Camille, Nele, Myrthe, Anke, Louise, Miriam, Fleur, Mirte, Demi, Yoni, Lien, Keturah, Kato,
Sterre, Mirthe en Laura

