Vakantie in mijn straat za 22 & zo 23 juni 2019
Je wil op vakantie, maar je hebt geen zin om in de file te staan en massa's geld uit te geven?
Kwb en chiro St-Jozef Rijkevorsel organiseren 'Vakantie in mijn straat'. Een unieke manier om op vakantie te gaan in eigen dorp.
Wij voorzien gratis camping en attracties aan de chirolokalen van Sint-Jozef.
Het opstellen van tenten, mobilhomes of caravans kan vanaf vrijdag 21 juni om 18u t.e.m. zaterdagnamiddag.
Haal jullie marginaalste outfits maar boven want het thema van dit jaar is 'Kamping Kitsch'!

Zaterdag 22 juni

Zondag 23 juni

 12u00 – 13u00 : Soep, hamburger, hotdogs
 08u00 – 10u00 : Reuze Ontbijt met Spek en eieren*
 13u00 – 17u00 : Kampioenschap Bierbakklimmen,
 10u00 – 12u30 : Spel voor jong en oud
Stormbaan, waterglijbaan en volleybalveld
 12u30 – 13u30 : Soep, hamburger, hotdogs, croque
 17u30 – 19u30 : XXL BBQ*
 13u30 – 14u00 : Afbraak tenten
 19u30 – 22u30 : Optreden van 'The Vomits'
 14u00 – 17u00 : Chiro-activiteit voor alle kinderen
 22u30 tot ….. : DJ Kamping Kitsch + Gezellig samenzijn.
Café blijft intussen geopend
*BBQ en ontbijt vooraf inschrijven verplicht
Iedereen is vrij aan waar hij/zij deelneemt! Later aanpikken of vroeger vertrekken is geen probleem!
Voor verdere inlichtingen bel na 18.00 u op 0495/59 36 38 of kijk op
www.kwbsintjozef.be
of
www.chirosint-jozefrijkevorsel.chirosite.be
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam deelnemer: ..............................................................................................................Tel./GSMnummer: ..........................................................

BBQ (zaterdag 22 juni)

Ontbijt (zondag 23 juni)

Volwassenen (12 € / pers )

..…… aantal volw. = …..… €

Volwassenen: ( 6 € / pers ) ...…… aantal volw. = ……... €

Kinderen**

..…… aantal kind. = …..… €

Kinderen**:

( 7 € / kind )

TOTAAL

= ……... €

Volwassenen: 4 stukken vlees, groenten en brood
Kinderen**:
2 stukken vlees, groenten en brood

( 3 € / kind )

..…… aantal kind. = …...… €

TOTAAL

= …...… €

(**) kinderen tot 12 jaar / kinderen onder 3 jaar gratis.

Dit strookje + geld binnenbrengen voor maandag 10 juni bij Koen Philipsen (Eikendreef 31) of bij kwb bestuursleden en chiroleiding.
Inschijven kan ook via overschrijving naar BE89 7805 9054 3285 (kwb stjozef) + een mail naar koen@kwbsintjozef.be met de aantallen van BBQ/ontbijt.

