WERELDBEKER CYCLOCROSS
25 NOVEMBER 2018

SINT IN HUIZE ROZENWINGERD
3 DECEMBER 2018

EINDEJAARSFEEST
28 DECEMBER 2018

HUIZE ROZENWINGERD, BITTERZOETLAAN 5a, 8670 OOSTDUINKERKE, vrije.tijd@rozenwingerd.be

1

Hallo,

In deze brochure vinden jullie het weekendaanbod van november en
december.

Hoe inschrijven?
1. Kies de activiteit(en) waaraan je wil deelnemen.
2. Schrijf je in op één van de volgende manieren :
3.

wim.verhelst@rozenwingerd.be

Via het invulstrookje achteraan in de folder

Via de telefoon ( 058 53 38 59 )
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ZONDAG 25 NOVEMBER 2018

WERELDBEKER CYCLOCROSS

Programma:

Op zondag 25 november vindt in Koksijde de Wereldbeker Cyclocross plaats.
Dit is een unieke kans om onze nationale toppers alsook de internationale
veldrijders aan het werk te zien !
We vertrekken rond 10u45 op de parking van de Bitterzoetlaan. We zijn terug
tegen 17u15 à 17u30.

Wat neem ik mee?
Zakgeld voor een drankje en een broodje of warme hap. Picknick meenemen
mag ook. Warme kledij !

Kostprijs:
€ 12, (toegang en aandeel ticket en drankje voor begeleider, aanwezigheidsdag wordt geregistreerd voor facturatie)
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MAANDAG 3 DECEMBER
Sint in Huize Rozenwingerd

Op maandagavond 3 december komt Sinterklaas en z’n zwarte Pieten naar
Rozenwingerd. Om in de stemming te komen zal Jeffrey Coopman een uurtje
Vlaamse meezingers komen zingen. Op deze muziek zullen we niet alleen voluit
meezingen maar zeker ook enkele danspasjes wagen.
Na dit muzikaal evenement wachten we vol spanning op de komst van de Sint
en de Pieten. Zijn we dit jaar terug met z’n allen braaf geweest ?
We sluiten de avond af met lekkere sinterklaaskoeken en een tas koffie of
chocolademelk.
Voor deze avond vragen we een bijdrage van € 6 per persoon (muzikaal
optreden – Sinterklaaskoeken).
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Programma:
Na de dagbesteding verzamelen we om 17u in de loods op site Bollaard.
Het programma ziet er als volgt uit
17u – 18u15: muzikaal gedeelte met Jeffrey Coopman
18u15 – 18u45: Sintbezoek
18u45 – 19u45: Avondmaal met Sintkoeken

Kostprijs:
€ 6 (bijdrage muzikaal optreden, drankje tijdens optreden en avondmaal), het
dagdeel wordt geregistreerd voor facturatie.
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VRIJDAG 28 DECEMBER
EINDEJAARSFEEST
Programma:
Op 28 december 2018 vindt er een eindejaarsfeest plaats in de Vismijn met
optredens van Celien Hermans, Clown Rocky, Showballet Show Case en Davy
Gilles. Er worden koffie, taart en belegde broodjes voorzien.
Het programma ziet er als volgt uit:









12u30: verzamelen op parking Bitterzoetlaan
13u30: verwelkoming
14 u.: koffie en taart
14.30 u.: Start optredens (deel 1)
15.30 u. - 16 u.: pauze
16 u.: start optredens (deel 2)
17 u. - 18 u.: belegde broodjes
18u15 à 18u30: terug in Bitterzoetlaan

Kostprijs:
€ 12,50 (bijdrage muzikale optredens, taart en koffie, broodjes, 2 drankjes en
aandeel begeleiders) Het dagdeel wordt geregistreerd voor facturatie.
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INSCHRIJVINGSSTROOK GRAAG
TERUGBEZORGEN AAN WIM TEGEN 12 NOVEMBER

Naam:……………………………………………………..
Adres:………………………………………………………
Telefoon:…………………………………………………..
Emailadres:………………………………………………

Ik zal deelnemen aan volgende activiteiten

Wereldbeker Cyclocross ( 25 november 2018)
Sint in Huize Rozenwingerd (3 december 2018)
Eindejaarsfeest ( 28 december 2018)
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