UITNODIGING

HERFSTFEESTEN 2019
26 en 28 SEPTEMBER
3 - 4 – 5 - 6 OKTOBER
Mijnheer, mevrouw,
Met veel plezier nodigen we U uit op de 50ste editie van de jaarlijkse
Herfstfeesten.
In en rond het parochieel centrum Familia, Karel Govaertsstraat 53,
zijn er tal van activiteiten voor jong en oud, voor elk wat wils. We
kijken ernaar uit U daar te ontmoeten !

OP HET PROGRAMMA:
DONDERDAG, 26 SEPTEMBER: OKRA-ETENTJE
Een organisatie van Okra. Alle 55-plussers zijn evenwel welkom !

*

Breughels Okraetentje
*

Alle verdere info en inschrijving via Okra op donderdagnamiddag.
Ben je (nog) geen lid van Okra en doe je graag mee ? Wandel op een
donderdagnamiddag even langs Familia en vraag naar Wim, of bel:
03/321 68 23.
Uiterste inschrijvingsdatum: 19 september.

ZATERDAG, 28 SEPTEMBER: KAAS EN WIJNAVOND
Iedereen is van harte welkom op de kaas en wijnavond !
Start om 19 u. Deuren: 18.30 u.
In de prijs van € 17 (ter plaatse te regelen) is
begrepen: kaas en brood à volonté en je eerste glas
wijn of fruitsap.
Voor niet-kaaseters kan ook een lekkere
vleesschotel besteld worden.
En speciaal voor de verenigingen ! Ben je bij een parochiale
vereniging, of hoor je tot het gezelschap van iemand die bij zo’n
vereniging is, dan ben je voor € 15 welkom ! Bezorg de
inschrijvingsstrook aan de toog in Familia of in de bus van de
pastorie of mail naar herfstfeestensintrochus@gmail.com
Uiterste inschrijvingsdatum: 22 september.

DONDERDAG, 3 OKTOBER: BILJARTTORNOOI
Iedereen welkom op dit supertof biljarttornooi in de
biljartzaal van Familia, dat start om 20 u !
Er worden verschillende biljartspelletjes voorzien.
Deelnameprijs: slechts € 5 !
Inschrijving: ter plaatse, op de avond zelf.

VRIJDAG, 4 OKTOBER: QUIZ VOOR ALLEMAN
Doe mee met de 23ste editie van deze gezellige, plezante algemene
quiz voor niet-beroepsquizzers ! (Voor deze quiz wordt enkel
reclame gemaakt in de buurt en bij de verenigingen…)
Vorm een tof ploegje van vier personen, verzin een leuke naam, en
schrijf tijdig in ! Inschrijven kan op twee
manieren: bezorg de inschrijvingsstrook aan de
toog in Familia, of je kan ook mailen naar
quizvooralleman@gmail.com . Start om 20 u.
Prijs: € 12 per ploeg, ter plaatse te regelen.
Spreek goed af met je ploegmaats wie inschrijft,
om dubbele inschrijvingen te vermijden !
Uiterste inschrijvingsdatum: 30 september.

ZATERDAG, 5 OKTOBER: COMEDY-AVOND
De 50ste editie van de Herfstfeesten mag wel een beetje bijzonder
zijn. Daarom presenteren Chiro Icarus en de Sint-Rochusparochie op
zaterdag 5 oktober:

MET:

JEROEN LEENDERS
LUKAS LELIE
DOMIEN VLOEBERGHS
Zaal Familia – 20 u
Deuren: 19.30 u
Tickets: voorverkoop: € 12 - aan de kassa: € 14
Info en reservatie: comedyrochus@gmail.com
Voorverkoop bij Chiro Icarus of via mail.
Een niet te missen avond ! Wil je er zeker bij zijn ? Wacht dan niet te
lang met het reserveren van je kaart(en), want er wordt veel volk
verwacht !

ZONDAG, 6 OKTOBER: RESTAURANT
Zondagmiddag is er naar jaarlijkse traditie het Herfstfeestenrestaurant. Je kan terecht in de grote zaal van Familia voor een
heerlijk etentje. Nodig ook familie of vrienden uit om mee
te komen ! Je kan aan tafel om 11.30 u of om 13.30 u.
Het menu:
Voorgerechten:
Duo van Noordzeegarnaal- en hoevekaaskroket
Duivelse Scampi
Soep
Herfstige kervelsoep met balletjes
Hoofdgerechten:
Noors kabeljauwhaasje verrijkt met prei en noilly prat saus
Smeuïg kalfsblanquette met champignons en verse zilveruitjes
(naar keuze met frietjes of puree)
Nagerechten:
Kraakverse fruitsalade met koffie of thee
Luchtige chocolademousse met koffie of thee
Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier te bezorgen aan de
toog in Familia of in de bus van de pastorie, of mail je bestelling naar
herfstfeestensintrochus@gmail.com
Uiterste inschrijvingsdatum: 2 oktober.

ZONDAG, 6 OKTOBER: TREFFEN SCOUTS-CHIRO
De chiro- en scoutsleden spreken af voor
een toffe namiddag vol samenspel !
Maar ook alle andere kinderen en jongeren
die graag een toffe namiddag beleven, zijn
welkom om mee te doen ! Inschrijven hoeft
niet en meedoen is gratis !
Afspraak om 14 u op de weide in de Karel Govaertsstraat ! Einde
voorzien rond 16 u.
Ouders en alle andere supporters zijn uiteraard van harte welkom !
En voor de liefhebbers: het café is geopend !

INSCHRIJVING
KAAS EN WIJNAVOND
28 – 9 – 2019
Naam en adres of telefoonnr.:
…...…………………………………………………………………………………................................................

ziet een heerlijk avondje uit met kaas en wijn helemaal zitten, en
schrijft daarom in voor ……… perso(o)n(en).
Wens je voor iemand vlees i.p.v. kaas ? Nee - Ja, …….. keer.
(Ik/wij zit(ten) graag samen aan tafel met ……………….……….……………..……..)


-------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVING
QUIZ VOOR ALLEMAN
4 – 10 – 2019
Wij doen graag mee met de 23ste Quiz voor Alleman en schrijven
hiervoor onze ploeg in:
Naam van de ploeg: ………………………………………………………………………………….
Naam en adres of telefoonnr. contactpersoon:
………………………………………………………………………………………………………………………

Ingeschreven op …..…/...……/2019

INSCHRIJVING RESTAURANT
6 – 10 – 2019
Naam: ……………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………..
schrijft in voor …… perso(o)n(en). Ik/wij kom(en) om 11.30 u - 13.30 u .
(omcirkel a.u.b.)
Mijn/onze bestelling:
Voorgerechten:
…… x Duo van noordzeegarnaal- en hoevekaaskroket (€7)
*

…… x Duivelse scampi (€7)
Soep:
…… x Herfstige kervelsoep met balletjes (€4)
Hoofdgerechten:
…… x Noors kabeljauwhaasje verrijkt met prei en noilly prat saus/frietjes (€14)
…… x Noors kabeljauwhaasje verrijkt met prei en noilly prat saus/puree (€14)
*

…… x Smeuïg kalfsblanquette met champignons en verse zilveruitjes/frietjes (€14)
…… x Smeuïg kalfsblanquette met champignons en verse zilveruitjes/puree (€14)
*

Desserts:
…… x Kraakverse fruitsalade met koffie of thee (€4)
*

…… x Luchtige chocolademousse met koffie of thee (€4)
(Ik/wij zit(ten) graag samen aan tafel met ………………….…………………….……)

Nog even voor wie per mail inschrijvingen doorgeeft:
Kijk op de inschrijvingsformulieren welke gegevens nodig zijn voor de
activiteit(en) waarvoor je wil inschrijven, en mail deze door naar het
opgegeven mailadres. Uw inschrijving is geregistreerd wanneer u van ons een
bevestigingsmail heeft ontvangen.

