PAROCHIE
6-7 AUGUSTUS

EVERSEL
DORPSFEESTEN

Beste dorpsgenoot,
EINDELIJK, na een onderbreking van twee jaar kunnen de dorpsfeesten
opnieuw doorgaan.
We gaan zaterdag 6 augustus van start met de 20 ste editie van de Marc
Wauters Classic, afstanden 40 - 70 - 100 - 130 km
Zaterdagavond: EVERSEL TERRAST waar je vanaf 18u30 terecht kan voor
een lekker pintje, een glaasje wijn, een knabbel en een leuke babbel, live
muziek, animatie voor de kinderen.
18u30 start de kinderanimatie met Percussie Bart, springkasteel … en
vanaf 20u30 Live muziek met KIM en PHIL.
Zondag is er de fietstocht met de verschillende toeristenclubs, namiddag
kan je nog deelnemen aan de fotozoektocht en om 17u00 zijn jullie van
harte welkom op onze fantastisch lekkere barbecue.
Er is geen voorverkoop voor de barbecue.
Voor de kinderen komt zondag vanaf 17u00 Clown Falkemie op bezoek.
’s Avonds sluiten de dorpsfeesten af met de prijsuitreiking van de
fotozoektocht en de trekking van de tombola.
De midzomerjogging op maandag zal niet meer doorgaan.
Meer info over de fotozoektocht vind je op keerzijde.
Wij hopen je zeker te ontmoeten op 6 en 7 augustus.

De werkgroep dorpsfeesten.

FOTOZOEKTOCHT
Op je eigen tempo en op de dag die je zelf wil vanaf 4 juli tot 7 augustus.
Je kan kiezen tussen een fietszoektocht of een wandelzoektocht.
De fietszoektocht is 13 km en de wandelzoektocht 6 km ( twee lussen
van 3 km). Je vertrekt aan St.Baaf. In de helft van de wandelroute
passeer je opnieuw aan St. Baaf. Je kan de wandelzoektocht dus in twee
keer doen.
Formulieren zijn af te halen in de kleine feestzaal van St. Baaf (zij-ingang)
vanaf 4 juli iedere maandag en woensdag tot en met 4 augustus telkens
van 19u00 tot 20u00 en op de dorpsfeesten zondag 7 augustus vanaf
13u00.
Prijs : € 3 voor de fietszoektocht of de wandelzoektocht.
Wil je beide zoektochten doen dan is de prijs € 5 voor de twee.
Schiftingsvraag en binnenbrengen formulieren:
Zondag 7 augustus op de dorpsfeesten tussen 15u00 en 18u00
Prijsuitreiking: zondag 7 aug. om 20u00 in St. Baaf.
Iedereen heeft prijs !!!
Veel plezier en we wensen je nog een fijne zomer.
Groetjes,
De werkgroep

