PROGRAMMA & INFO

DANK AAN ONZE SPONSORS

Vrijdag 28/08 - 4e startweekendquiz
1e vraag
20u00
Prijs		
€15,00 per ploeg
		
(max. 5 personen)
Inschrijven: Stuur ploegnaam en naam
		kapitein naar
		startweekend@chirobranst.be

Zaterdag 29/08

tart
eekend

- Barbecue

Van 		
17u00 tot 20u00
Prijs		
Volwassenmenu
€15,00
		Kindermenu		€10,00
Verplicht te reserveren vóór 25 augustus!!
Zie contact onderaan.

		

- Sprookjesbos

Start 			20u00
Toegang		 €2,00

Zondag 30/08

Quiz
Barbecue
Sprookjesbos
Rommelmarkt

- Rommelmarkt

Start 			10u00
Einde			18u00
Prijs voor stand
€1,00 per meter
Gratis toegang voor bezoekers

CONTACT

Chiro Branst

Voor vragen, info en inschrijvingen kan je
steeds mailen naar startweekend@chirobranst.be
of vind je alle info op www.startweekend.be
Telefonisch kan je contact opnemen met:
Quiz: Stijn Verbiest 0479/35.33.14
BBQ: Laura Burm (hoofdleiding) 0474/64.65.80
Rommelmarkt: Jorien Verbruggen 0479/85.11.61
Andere vragen: Florian Van Daele 0475/23.57.40

28 tot 30 augustus 2015
info en reserveringen: www.startweekend.be

cewe-print.be
Uw online drukker
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Chiro Branst nodigt jullie allemaal uit om het
nieuwe chirojaar op een spetterende manier in te
zetten met deze 6e editie van ons Startweekend!!
V.U. Chiro Don Bosco Branst, Riddermoerstraat 15, 2880 Bornem
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C

hiro Branst zet ook dit jaar zijn
nieuwe jaar in met een spetterend
weekend. We zetten de lijn van vorige
jaren door en organiseren activiteiten
voor jong en oud. De opbrengst van
de festiviteiten gaat integraal naar de
werking van onze jeugdbeweging. Kom
dus zeker eens langs en steun deze jonge
bende enthousiastelingen!!

VRIJDAG 28/08 - QUIZ

W

at is de chemische formule voor
ammoniak? Misschien wordt
deze vraag wel gesteld op onze vierde
editie van de Startweekendquiz!?
Meer van deze vragen en breinbrekers
worden de wereld ingestuurd op de
laatste vrijdag van augustus.

O

nze quiz is aangepast voor zowel
de geoefende quizzer als voor
de gelegenheidsploeg. Zin om mee te
dingen naar de overwinning? Vorm dan
gauw een ploegje met 5 personen en
maak kans op onze hoofdprijs,
een rijkelijk gevulde biermand!
En ook de verliezende ploegen
gaan niet met lege handen naar
huis, onze prijzentafel
krijgt jaarlijks veel
positieve reacties.
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ZATERDAG 29/08 - BARBECUE

Z

aterdagavond gaan we de culinaire
toer op en kan
je genieten van onze
barbecue. Het is dan ook
het ideale moment om
met familie of vrienden
de zomer van 2015 af te
sluiten. Deze maaltijd
wordt verzorgd door onze
lokale “Sterslagerij De Wachter”. Je
kan kiezen uit onderstaande menu’s:

ZONDAG 30/08 - ROMMELMARKT

A

fsluiten doen we naar jaarlijkse
traditie met een gezellige
rommelmarkt. Heb je zelf nog spullen
die je liever kwijt wil of ben je op zoek
naar iets, kom dan zeker eens langs.
Er werden in het verleden al mooie
koopjes gedaan. Even tot rust komen
kan op ons terras en voor de kleinsten
is er randanimatie voorzien.

LOCATIE

- Kindermenu: BBQ-worst &
hamburger.
- Volwassenmenu: Kipfilet, BBQ-worst
& brochette.
(Groentjes, brood en de sauzen zijn à
volonté te verkrijgen)

Riddermoerstraat 15,
2880 Bornem

SPROOKJESBOS

N

a de barbecue kan je een wandeling
maken in ons sprookjesbos. Laat
je onderdompelen in een wereld van
kabouters en prinsessen of laat je
verrassen door de gruwelijke heks. Ben
je zelf geen fan van sprookjes, dan biedt
ons terras een fijn alternatief.

BIERBAR

O

ok dit jaar kan je genieten
van meer dan 15 soorten
speciaalbieren. Doe je liever niet mee
aan één van de activiteiten ben je dus
nog steeds welkom voor een frisse
pint!
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