Heggefeesten Poederlee – 21-22-23 juni 2019

Beste ,

De 9de editie van de Heggefeesten naderen stilletjesaan.
Zoals vorig jaar willen we ook op zaterdag 22 juni er een heuse familie- en vriendendag van maken in en
rond de feesttent aan de Heggekapel
Om 12 u zijn er “Bokes aan de Hegge”. Breng je eigen picnick en dekentje mee om onder de bomen
gezellig te eten. Eén gratis consumptie bieden we graag aan.
In de namiddag wordt het paap- en kubb tornooi georganiseerd. Voor de kinderen zijn er leuke
volksspelen alsook kindergrime. Ook dit jaar is er het spectaculaire springkasteel, een attractie op zich.
Wegens het grote succes van de dorpsbarbeque de vorige jaren organiseren we ook dit jaar een BBQ uit
de grote pan (17u – 19u).
De avond ronden we muzikaal af met een concert van onze Koninklijke Fanfare Verbroedering
Poederlee.
Voor de BBQ wordt U een all-in pakket aangeboden tegen een prijs van 16 Euro per volwassene (5
kleinere stukken vlees + warme krielaardappelen en paelilllia + koude groentenbuffet + saus) en 10 Euro
voor de kinderen. Indien gewenst kan U ook kiezen voor vis (2 stukken).
Om organisatorische redenen is op voorhand inschrijven en betalen nodig. Dit kan gebeuren via het
inschrijvingsformulier in bijlage.
Uiterlijke inschrijfdatum is zondag 9 juni 2019. U kan zowel individueel, met familie of als vereniging
inschrijven.
We hopen op jullie massale opkomst!
Indien er nog vragen zijn over het zaterdagnamiddag programma aarzel dan niet om contact op te
nemen.
Contactpersoon: Wendy Smits ; Heggelaan 30 ; Tel. 0478/88.10.20. ; e-mail: wendy.smits2@telenet.be.

Met vriendelijke groeten,
Wendy Smits
Heggefeesten organisatie

In bijlage: Inschrijvingsformulier barbeque
heggefeesten@hotmail.com

Heggefeesten Poederlee
PA Herentalsesteenweg 9
2275
Poederlee

https://www.facebook.com/Hegge-vzw-102402719811317
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INSCHRIJVINGSFORMULIER BARBEQUE
NAAM: ............................................................................................................................................
(Indien vereniging: graag naam vereniging vermelden en naam contactpersoon)
ADRES: ............................................................................................................................................
TELEFOON en/of E-MAIL: ..........................................................................................................

AANTAL PERSONEN:
..... Volwassenen - Vlees (Saté, Chipolata, Kipfilet, Spare rib, Spek) aan 16 Euro/pp
..... Volwassenen - Vis (Papillotte met zalm, Forel) aan 16 Euro/pp
..... Kindermenu < 12 jaar (Saté, Chipolata, Kipfilet, Frikadel) aan 10 Euro/pp
TOTAALBEDRAG:

Uw inschrijving is pas definitief wanneer het totaalbedrag betaald is voor zondag 9 juni 2019.
Wees er dus tijdig bij.
Betaling kan gebeuren cash (bij Wendy Smits – Heggelaan 30) of via overschrijving op
rekeningnummer BE34 1325 3459 1390 met de vermelding “Inschrijving BBQ Heggefeesten –
naam – aantal volwassenen + aantal kinderen”.
Gelieve ook dit inschrijvingsformulier ingevuld terug te bezorgen aan Wendy Smits (Heggelaan 30
– 2275 Poederlee).

heggefeesten@hotmail.com

Heggefeesten Poederlee
PA Herentalsesteenweg 9
2275
Poederlee

https://www.facebook.com/Hegge-vzw-102402719811317

