Jongenschiro St. Filippus Schoten

55ste Herfstkapriolen
24-25-26 september 2021

Alfons Heulensstraat, Schoten (Parochiezaal)
Mosselrestaurant Bodega Koldernamiddag Fietstour Kampdia’s
Beste ouders van onze Chirojongens,
Geachte Chirobetrokkene, Chirosympathisant of hoe we u ook mogen aanspreken,
Het is eindelijk weer zover: de traditionele Herfstkapriolen van de jongenschiro, weliswaar in een lichtjes afgeslankte, maar daarom
zeker niet minder gezellige, versie. We willen u alvast laten proeven van het programma en het water in de mond laten krijgen van
de gedachte aan het al even traditionele mosselrestaurant.
Op vrijdagavond starten onze Herfstkapriolen dit jaar met een quiz, georganiseerd door onze geweldige leidingsploeg.
Op zaterdagochtend is er ook dit jaar weer onze Fietstour ‘Filippus on the road’ met keuze uit 2 afstanden (60km en 100km) en
vertrek om 09u00 aan de Jongenschiro. Zaterdagavond zal er zoals steeds het mosselrestaurant zijn, waar u onze Chiro zoals
altijd kan steunen door gezellig te komen tafelen, met aansluitend een bodega met livemuziek in de parochiezaal zodat u kan
blijven nagenieten.
! Het mosselrestaurant zelf zal dit jaar in 2 shiften georganiseerd worden zodat we alles veilig kunnen laten verlopen.
Zondagmiddag presenteren de leden en leiding een wervelende show – de koldernamiddag – afgewisseld met een fotoshow van
het afgelopen kamp.
Van de opbrengst van de Herfstkapriolen hangt de jaarwerking af, dus het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen participeren.
Spread the word: nodig gerust vrienden, familie, kennissen, buren of zelfs volslagen vreemden uit voor het mosselsouper, de
bodega of een van de andere activiteiten. De jongenschiro rekent op uw morele én financiële steun.
Met vriendelijke groet en tot ziens op 24-25-26 september!
De kinderen, de leiding, VB en oudercomité
Vrijdag 24 september
20u00 tot 23u00

Filippus-quiz

Zaterdag 25 september
09u00 tot 13u00
16u00 tot 21u00
21u00 tot 01u00

Fietstour ‘Filippus on the road’
Mosselrestaurant
Bodega met livemuziek

Zondag 26 september
14u30 tot 17u00

Koldernamiddag met mooie tombolaprijzen en kampdia’s

Inschrijvingsstrook voor het mosselrestaurant (25 sept ’21)
(naam) ………………………………………………….., (adres) ……………………………………………………………………………
(tel.) ……………………………

komt met (aantal) ……....…. personen eten tijdens shift: ☐ 16u-18u OF ☐ 19u-21u en bestelt:

Volwassenen:

Dessert:

(aantal) ………… x mosselen natuur
(aantal) ………… x mosselen van ’t huis
(aantal) ………… x spaghetti
(aantal) ………… x mosselen natuur
(aantal) ………… x spaghetti
(aantal) ………… x ijsje ‘Dame Blanche’

per mail:
in de bus bij:

mosselrestaurant.filippus@gmail.com
Eric Verberck; Jozef Hendrickxstraat 118 te Schoten

Kinderen:

Inschrijven kan

x € 20,00 per portie = € …………..
x € 20,00 per portie = € …………..
x € 12,00 per portie = € …………..
x € 14,00 per portie = € …………..
x € 8,00 per portie = € …………..
x € 1,50 per portie = € …………...

vóór 20 september.

