8 Vrijdag
Wandelzoektocht
Inschrijven

19 – 20h

Kinderen & volwassenen

€2,5

Zaterdag
BBQ
Start

17h

Kindermenu

€ 10

Volwassenmenu

€ 15

Quiz
Start

20h

1 ploeg = max. 5 personen

€ 10

Mail je teamnaam en de naam van de
kapitein naar:
startweekend@chirobranst.be

Zondag
Rommelmarkt
Standplaats

30 Aug t.e.m. 1 sep 2013

van 10h tot 17h

Vrijdag
Bezettingswerken - Rozsa en zoon

AvondZoektocht voor
jong en oud

Overheerlijke Barbecue

Quiz

€1 per meter

Contactgegevens:
Voor vragen, info en inschrijvingen kan je mailen
naar startweekend@chirobranst.be
Telefonisch inschrijven:
BBQ – Liesbet Van Wichelen – 0477/36 31 37
Quiz – Stijn Verbiest – 0479/35 33 14
Rommelmarkt – Laura Burm – 0474/64 65 80

Zaterdag

Zondag
Rommelmarkt
www.chirobranst.be/startweekend.html
VU: Chiro Don Bosco Branst, Riddermoerstraat 15, 2880 Bornem (Branst)

z

Vrijdag 30 Augustus

Zaterdag 31 Augustus

Avondzoektocht

Barbecue

Wie kent er Branst als zijn broekzak?
Wie ziet de kleinste details in de straten?

Wie heeft kinderen met een fantastisch
fotografisch geheugen of heeft al zeer
goede kijkers om beelden te vinden in de
straten? Niet enkel deze mensen
iedereen

omstreken

is

welkom

te

om

ontdekken

gezellige avondzoektocht!

maar

Branst

tijdens

en

een

Alle deelnemers maken kans op een
mooie prijs! Doorlopend is ook onze toog

open en kan iedereen een drankje of

hapje komen nuttigen op ons terras! Dus
neem je wandelschoenen en zaklamp en
haast

je

op

30

Chirolokalen!!

augustus

naar

de

Tip: Aangezien de zoektocht van start gaat
19u

is

enkele

Wie z’n IQ wil testen kan op zaterdagavond
zeker bij ons terecht! Wie kan er 4 getrainde

jaren

organiseren

wij

de

grootste en gezelligste BBQ van Branst
omstreken! Heb jij zin om op ons terras
te

komen

genieten

van

een

lekkere

aperitief met aansluitend stukjes vlees en

groentebuffet van onze eigenste Sterslager

uit Branst? Reserveer dan zeker voor 25
augustus je plekje en wij zorgen voor de
rest!

Er is keuze uit volgende menu’s:
hamburger.

 Volwassenmenu: Kipfilet, BBQ-worst
en brochette.

Groenten, brood en sauzen allerhande zijn

een

overbodige luxe.

zaklamp

allicht

geen

Van 17h tot 20h
Kindermenu
Volwassenmenu

brains

bijeen

krijgen

vragen oplossen

om

en

zo

zoveel
één

schitterende prijzen te winnen ?

mogelijk

van

onze

Laat je niet kennen en kom zeker langs! Wie
niet waagt niet wint!

Start quiz
Prijs per ploeg

20h
10€

Zondag 1 September
Rommelmarkt

 Kindermenu: BBQ-worst en

à volonté te verkrijgen.

Inschrijven
19h – 20h
Kinderzoektocht
€2,5
Volwassen zoektocht
€2,5

om

Al

Quiz

De lenteschoonmaak is al een tijdje achter

de rug, heb jij nog leuke spulletjes waar je

niets meer mee kan doen maar wel andere

mensen gelukkig mee kan maken? Kom
dan gerust langs op onze rommelmarkt,

reserveer je plaatsje en verdien een centje

€10
€15

Inschrijven kan tot zondag 25 augustus via
startweekend@chirobranst.be of bij iemand van
de leiding (contactgegevens: zie andere kant).

bij! Vergeet ook het Chiro-standje zeker

niet en rust even uit op ons terras voor een
hapje en een drankje!

Van 10h tot 17h
Standplaats:
€1 per meter

DOORLOPEND open: BIERBAR MET MEER DAN 15 SOORTEN BIER!!!

