KERMISDAGEN 10 , 11 en 12 mei 2019
Zat 4 mei

Zon 5 mei

Schieting voor de schutters voor koning en koningin

11u00:

H. Mis voor de afgestorven leden in de kerk van Lummen centrum
Wij dragen onze gildekepie uit fierheid en respect voor onze afgestorven
gildebroeders en –zusters

VRIJ 10 mei 18u00:

Schieting KERMISKONING voor alle leden
De laatste jaren zien we alsmaar minder en minder deelnemers aan dit
evenement. We hebben daarom het ceremoniële gedeelte gewijzigd. De
koning(in) wordt thuis enkel nog afgehaald. Voor drank en boterhammen is er
geen tijd meer want we vertrekken onmiddellijk naar “De Bungalow” waar er 2
consumpties door de gilde worden aangeboden. Daarna zakken we terug af
naar de gildezaal waar de kinderen zich kunnen tegoed doen aan de
snoepboom. Geen gedoe meer dus en ook nog eens kosteloos, waarom zou
ook jij niet meedoen dan?
PRIJZENSCHIETING voor alle leden !!!!!
Er wordt ook een schietstand vrij gehouden voor diegene die met
onze sport wil kennismaken. Een aanrader !!!

ZAT 11 mei

15u00:
16u00:
19u00:

Zaal open en springkasteel voor de kinderen
UITHALEN KERMISKONING met snoepboom voor de kinderen
BARBECUE: . Door Traiteur Wendy
Vergeet niet jouw inschrijving ten laatste op 6 mei binnen bij één van onze
bestuursleden
AANSLUITEND : KARAOKE
Plezier verzekerd, laat u maar eens goed gaan…

ZON 12 mei 15u00
17u30:

Zaal open en springkasteel voor de kinderen
Trekking ballonvaart onder de aanwezige mensen van Laren en leden van
buiten Laren. Ook jij maakt kans, je moet er alleen maar zijn!!!!
Vertrek luchtballon bij goede weersomstandigheden aan de zaal.
De ganse tijd: Café met gezellig terras

18u30:

De foorkramers hebben dit jaar toegezegd en zullen aanwezig zijn

Tot bij Laren-kermis,
Het bestuur

BARBECUE OP ZATERDAG 11 MEI
Traiteur Wendy

AANVANG ± 19.00 U
Volwassenen kiezen uit 3 soorten vlees aan 15 euro per persoon.
Voor de kinderen zijn dat 2 soorten vlees aan 11 euro per persoon
Groentenbuffet, sausen en brood zijn inbegrepen.
Kleinere eters kunnen gerust zijn : we voorzien bakjes om de overschotten mee naar huis te nemen.

.

BEVESTIGINGSSTROOK (meebrengen op 11 mei)
Ondergetekende:………………………………………………………………..
Komt met …………………..volwassenen (x3st) en……………………kinderen (x2st ) en neemt

………….saté
………… kotelet

……………braadworst
……………spareribs

…………chipolata
…………kipfilet

Totaal te betalen…………..euro
……………………………………………………………………………………………………………………………

Inschrijvingsstrook (bezorgen aan een bestuurslid voor 6 mei)
Ondergetekende:………………………………………………………………..
Komt met …………………..volwassenen (x3st) en……………………kinderen (x2st ) en neemt

………….saté
………… kotelet
Totaal te betalen…………..euro

……………braadworst
……………spareribs

…………chipolata
…………kipfilet

Denk eraan dat de uiterste datum voor inschrijving is vastgelegd op 6 mei

