
Feestweekend Chiro Destelbergen! 

13-14-15 Oktober 

Vrijdag 13 Oktober: STREEKBIERENAVOND 

Het is weer de tijd van het jaar! 

Wie kan de flosh vangen? 

Wie haalt de hoofdprijs uit het eendenbad? 

Wie van Destelbergen en omsferen zwaait graag eens met een 

hamer? Dit alles en nog veel meer te beleven tijdens onze Kermis-

Streekbierenavond! Goddelijke bieren tegen verstandige prijzen, u 

zal zeker niet in een onbenevelde toestand de kermis verlaten! 

Onze kermis opent zijn deuren om 20u.  

Zien wij jullie daar?  

Wij hopen op jullie talrijke aanwezigheid met de feestmuts op 45° 

 

Zaterdag 14 Oktober: KINDERRKERMIS  EN QUIZ 

KINDERKERMIS: 

Omdat ook onze kleinste eens mogen 

genieten van onze spetterende kermis! Er 

zullen tal van attracties staan in onze feesttent 

speciaal voor hun! 

Wanneer? Van 16u-18u 

Prijs? Neem zeker een centje mee, één 

attractie kost 1 euro. 

Wie? Vanaf 6 tot 14 jaar 

Waar? Feesttent terrein Chiro Destelbergen                             

QUIZ:  

Vanaf 20u: QUIZ                                                                             

Wie? Teams van maximum 6 personen vanaf 

12 tot 99 jaar  

Waar? Feesttent terrein Chiro Destelbergen                            

Prijs? €6 per team (mooie prijzen te winnen)                 

Inschrijven voor 10 oktober door te mailen 

naar : britjeraman@hotmail.com 

Zondag 15 Oktober: BBQ EN MINIVOETBAL 

Vanaf 11.30u: Barbecue & Speelstad                                                  

Dit is geen gewone chiro-zondag,  

kinderen dienen vergezeld te worden door hun ouders.                                                                                                                                                                                                                                      

€15 voor +12 jarigen ( 3 stukken vlees + aperitief )                     

€10 voor kinderen -12 jarigen (2 stukken vlees + kinderijsje)  

Wij zijn nog op zoek naar liefhebbers die ons dessertenbuffet willen aanvullen! Wil jij jouw creatie 

graag op het dessertenbuffet plaatsen, vermeld dit dan zeker bij je inschrijving! Inschrijven via deze 

link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEh3OF5MsEyorPS_4JibBo5AQF0moWYdu1qzOhu

g3qlQPc3g/viewform?usp=send_form voor 6 oktober! De inschrijving is pas geldig na betaling.  

Vanaf 14u is er een minivoetbaltornooi! Wedstrijden worden gespeeld in ploegen van 5 tegen 5, er 

mag ingeschreven worden in groepen van 5 tot en met 7 personen. Inschrijvingen kunnen gebeuren 

via: Dries4306@gmail.com  Inschrijven kan tot 10 oktober, graag met vermelding van een teamnaam 

en het aantal leden van het team. Per deelnemer vragen we 2,5€! Wij nodigen jullie van harte uit om 

samen met ons mee te voetballen, of te supporteren voor jouw favoriete team! 
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