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www.chiroknipoog.com
Beekstraat 65, 8500 Kortrijk

Chiro Knipoog St. Elizabeth

Beste ouders, leden en sympathisanten van Chiro Knipoog
We slaan met de kookploeg van de Chiro de handen in elkaar om een centje in te zamelen voor
de aankoop van nieuw kookmateriaal.
Op die manier kunnen we blijven garanderen dat jullie oogappels hun buikjes kunnen vullen op
weekend en op kamp...
Omdat onze spaghettisaus op kamp steeds een schot in de roos is, hebben we er voor gekozen
om jullie eveneens de gelegenheid te geven om hiervan te proeven. Niet alleen zal je verbluft
staan van de fenomenale smaak, maar je spijst er bovendien onze spaarkas mee. Aan de
vegetariërs onder ons is ook gedacht (zeker vermelden bij overschrijving!!!).
We bieden de saus aan de zeer democratische prijs van 8€ per liter aan.
Uiteraard – zoals het een goede kookploeg betaamt – koppelen we altijd het aangename aan
het nuttige: de potten saus kunnen afgehaald worden in de Chiro op 27 (vanaf 16u00) en op 28
april 2019 (vanaf 10u00 tot 13u00) met de mogelijkheid om er ‘nog eens uitgebreid over te
babbelen’ bij een natje en een droogje  eveneens aan een democratische prijs ;).
Graag massaal bestellen ten laatste op 24 april via deze link. Uw bestelling is pas definitief na
overschrijving van het bedrag op het rekeningnummer BE09 3770 9712 8157, op naam van
Kookploeg Chiro Knipoog (mededeling: naam + aantal liter + veggie of niet). Bestelformulieren
zijn ook te vinden via de Facebookpagina en de website van de Chiro.
Vragen of onduidelijkheden? Bel als de bliksem naar Heidi Demolie: 0486/39 22 45.
(en lief zijn aan de telefoon, hé!)

Tot binnenkort!

Uw allerliefste kookploeg
Arne en Heidi, Jan en Lies, Dries en Joke, Pieter en Els.

P.S. Alle informatie, contactgegevens en briefjes kan u ook op de site terugvinden:
http://www.chiroknipoog.com/
Emile kan echt ni zupn!

Chiro is… een boefcontest op kamp!

