Programma BOSCROSS 23 en 24 augustus 2019
Kermis & Koers
Bosstraat te Hekelgem (Affligem)

•

Vrijdagavond 23/08/2019 :
o 19u30 openingsreceptie.
o Vanaf 20u bakschieting, teerlingenworp en andere volksspelen, georganiseerd door en ten voordele
van “Jachtgroep Ter Kluizen” (coördinator Erik Vermoesen).
o Aansluitend discobar met DJ’s Dave en Bjorn.
o Kampeermogelijkheid op het terrein (op aanvraag bij coördinator Freddy Platteau).
o Eetstanden op het terrein.

•

Zaterdag 24/08/2019 :
o Vanaf 8u30 ontbijtmogelijkheid op de camping (te reserveren bij Freddy Platteau). Het ontbijt wordt
aangeboden door Annelies Van Der Cruyssen & Stefan Verbeiren van “de Fietsenmakerij” van
Affligem. Een vrije bijdrage mag geschonken worden t.v.v. ons Goed Doel.
o Om 13u aanvang kinderanimatie met o.a. clown, schminken, parcours voor de allerkleinsten,
speeltuigen, kruiwagenrace, rondritten paardenkoets, …
o Vanaf 14u tot ongeveer 16u wielerwedstrijden voor de jeugd, georganiseerd door de “Wielerschool
Affligem” en “WSC Dokter Tistaertvrienden vzw”, met aansluitend prijsuitreiking. En voor onze jonge
renners ook gratis pannenkoeken, aangeboden door Annelies Van Der Cruyssen & Stefan Verbeiren
van “de Fietsenmakerij” van Affligem.
o Vanaf 16u start tijdritten voor volwassenen, en omstreeks 17u estafette-koers. Prijsuitreiking circa
19u. AUB deelname kan enkel door inschrijving en voorafbetaling vóór 01/08/2019, door te bellen
naar Freddy 0475/249278, Marina 0472/926810, Jan 0472/564869.
o Om 18u30 diner “Varken-aan-’t spit”, met aperitief & hapjes, voorgerecht, soep, hoofdgerecht,
dessert & koffie, én “zuipkaart” inbegrepen, à 50 euro per persoon. AUB deelname kan enkel door
inschrijving en voorafbetaling vóór 01/08/2019, door te bellen naar Freddy 0475/249278, Marina
0472/926810, Jan 0472/564869.
o Tussen hoofdgerecht en dessert wordt er een “Bingo-spel” georganiseerd met prachtige prijzen.
o Vanaf 20u dansavond met o.a. Salsa-optredens, discobar met DJ’ Dave en Bjorn, en
verrassingsoptredens.
o Eetstanden en ijskar op het terrein.

GOED DOEL 2019: “Wielerschool Affligem” (Jeugd).

V.Z.W. “Boscross-vrienden”
Zetel: Abdijstraat 3 - 9310 MELDERT
Fin. rek.: BE86 1030 5349 3750
www.boscross.be

