Beste Buurtbewoner,

Naar jaarlijkse gewoonte zijn we er het eerste weekend van september opnieuw met de
berkenmeifeesten. Dit jaar vieren we ons 30-jarig bestaan. Bij dit groot feest horen natuurlijk
ronkende namen!

Vrijdagavond om 20h pakken we weer uit met onze Quiz “eigen stijl”. Plezier is verzekerd!
Inschrijven kan je via het inschrijvingsstrookje verder in dit boekje.

Op zaterdagnamiddag komt Maya de Bij tussen 16h en 18h even langs voor een meet en greet
met de kinderen. Van 17h tot 19h is er onze jaarlijkse BBQ. Heerlijk vlees en lekkere groentjes
voor groot en klein! Inschrijven kan je ook hiervoor via het inschrijvingsformulier verder in dit
boekje.

Om de zaterdagavond af te sluiten starten we omstreeks 20h met Zerp coverband. Zij brengen
het beste van pop en rock. Later op de avond zal niemand minder dan Guy Swinnen als
hoofdact op ons podium neerstrijken. Guy Swinnen werd vooral bekend als frontzanger van
de Scabs. Smeer je benen al maar in!

Hopelijk tot dan!

Groetjes,

Het bestuur van buurtvereniging Berkenmei

Dank aan onze sponsor

maandag

13.00 - 18.00u
dinsdag woensdag vrijdag

8.30 - 12.00u
13.00 - 18.00u
zaterdag doorlopend open

8.30 - 17.00u
donderdag, zondag en feestdagen gesloten
aangepaste openingsuren en verlofperiodes
vindt u in ons nieuwsoverzicht

Vrijdagavond 20h start de quiz. Een ploeg bestaat uit maximum 6 personen. Inschrijven kan enkel
door onderstaande inschrijvingsstrook voor zondag 20 augustus binnen te brengen bij Stefan Sas,
Oudebaan 106; 2350 Vosselaar of Kevin Luyckx, Hofeinde 88; 2350 Vosselaar samen met 10€
inschrijvingsgeld. Opgelet: VOL is VOL!

Naam Ploeg:
Aantal personen:
Schrijft zich in voor de Quiz en betaald hierbij het bedrag van 10€
Contactgegevens groepsverantwoordelijke:
e-mail:
gsm:

Enkele weetjes betreffende de Quiz:

Drankjes aan democratische prijzen bevorderen vaak het nadenken. Hou je daarom vooral niet in!

Tijdens de pauze is er een tombola waarbij er mooie prijzen te winnen zijn! Onder andere waardebonnen
van verschillende Vosselaarse handelaars.

Na de pauze wordt het pas echt spannend! Wie gaat naar huis met de titel van de slimste ploeg van
Berkenmei en omstreken?!

Er is ook nog onze proefronde. Weet jij welk bier je drinkt, welke chips je eet, ... zonder dat je de
verpakking ziet?

Ook dit jaar is er weer een raad de prijsronde. De ploeg die het dichtst bij de juiste prijs zit krijgt zowel
de punten als het product.

En last but not least … de organisator heeft altijd gelijk!

Menu 1
VARKENSBROCHETTE
BBQ WORST
HAMBURGER

Menu 2
KIPPILON
BBQ WORST
GEMARINEERDE RIBBETJES
COUNTRYSTEAK

Menu 3
KIPPILON
PAPILLOT VAN KABELJAUW
BBQ WORST

Menu 4
PAPILLOT VAN KABELJAUW
SATÉ VAN SCAMPI’S
VISSATÉ

kindermenu
MINI HAMBURGER
BALLETJESBROCHETTE

Dit alles met broodjes, groentjes, sausjes, …!

INSCHRIJVINGSSTROOK BBQ
ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2017

DE FAMILIE: …………………………………………………………………………………………………….
ADRES: …………………………………………………………………………………………………………….
TELEFOON: ………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………………….

GRATIS CONSUMPTIE VOOR IEDEREEN DIE ZICH INSCHRIJFT VOOR DE BBQ !!!

SCHRIJFT ZICH IN MET …… PERSONEN EN BESTELT:

……… X MENU 1 (13€) = …….. €
……… X MENU 2 (14€) = …….. €
……… X MENU 3 (15€) = …….. €
……… X MENU 4 (17€) = …….. €
……….X MENU 5 KINDERMENU (6€) = ……… €

TOTAAL TE BETALEN: …………… €

Inschrijvingen + gepast geld kunnen binnengebracht worden bij de
bestuursleden tot en met zondag 20 augustus 2017.

Dank aan onze sponsors

DATA OM TE ONTHOUDEN

Avondzoektocht op zaterdag 14 oktober 2017:

Een wandeltocht in groepjes van maximum 6 personen die vertrekt vanuit Berkenmei met onderweg
enkel opdrachten/vragen om op te lossen. Onderweg is er een drankje voorzien en ook nadien zal er
soep en een hotdog voorzien zijn. Inschrijven kost 5€ per persoon. En is mogelijk bij één van de
bestuursleden tot en met zondag 1 oktober 2017.

Sinterklaasfeest op zaterdag 2 december 2017:

Ook dit jaar komt de sint weer langs. Ditmaal op zaterdag 2 december 2017. Meer info volgt nog.

MEER INFO OP WWW.BERKENMEI.BE

