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D E  J U B I L E E G A Z E T 
 Terugblik  Pinksterfeesten 2017  Gouden BBQ 

3-4 juni 2017                                                               50 ste  Pinksterfeesten Stevoort                                                                      GRATIS EDITIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fundamenten voor onze Pinksterfeesten 
werden 50 jaar geleden gelegd door een 
aantal gepassioneerde en gedreven             
Stevoortenaren.  Zij hebben er niet alleen 
toe bijgedragen dat Stevoort kon uitgroeien 
tot een unieke, hechte gemeenschap waar-
voor we tot ver buiten ons dorp gekend 
zijn. Meer nog dan dat hebben ze ervoor 
gezorgd dat hiervoor de noodzakelijke    
financiële middelen voorhanden waren om 
dit mogelijk te maken.  Zij zijn de grond-     
leggers van een jaarlijks feestweekend 
waarbij de Stevoortse families samensmel-
ten tot één grote familie : voor Stevoort 
‘het’ evenement van het jaar dat nu al een 
halve eeuw floreert.   
De Pinksterfeesten zijn ontstaan uit een 
initiatief van een aantal Stevoortse mannen 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
en vrouwen om geld in het laatje te krijgen 
voor de verharding van de speelplaatsen 
van  de meisjes- en de jongensschool.     
Door deze vriendenkring werd de eerste 
‘dallenslag’ georganiseerd in 1967.             
Na drie jaar  volksspelen konden beide 
speelplaatsen verhard worden.  
Op initiatief van   meester Jos werd een 
nieuw voorstel gedaan aan E.H. Stals. 
Daarna kenden de ‘grote’ Pinksterfeesten 
hun ontstaan.   
Het geheel werd opgevat als volksspelen 
naar het model van ‘spel zonder grenzen’.  
De spelen waar heel het dorp aan meedeed, 
kenden een groot succes en waren bekend 
tot zelfs buiten de grenzen van   Stevoort. 
De opbrengst van de                       Pinkster-
feesten werd  volledig besteed aan de reali-

satie van de school (in de Kolmenstraat) en 
de schoolbus.  
De grondleggers benoemen, is je op glad ijs 
begeven: het risico iemand niet te noemen, 
die het eigenlijk wel verdient, is erg groot. 
Het succes van de Pinksterfeesten is            
veeleer de verdienste van de hele               
Stevoortse gemeenschap. Niettegenstaande 
lijkt het ons opportuun om een speciaal 
woord van dank te richten aan hen die het          
Pinkstervuur in gang gestoken hebben : aan 
E.H. Kapelaan Stals,                 aan Georges             
Beerden, aan 
Jos Reekmans, 
aan Urbain 
V an s t r ae l e n , 
aan Urbain Ha-
esevoets, aan 
Toine Germeys, 
… en aan al die               
mannen en 
vrouwen die in 
de beginjaren aan de kar getrokken hebben.  
De Pinksterfeesten hebben vandaag nog 
altijd een ongekend succes. Jong, oud, of je 
Stevoortenaar in hart en nieren bent of in-
wijkeling … de Pinksterfeesten brengen    
iedereen samen.  
Nochtans hebben de spelen ook minder 
goede jaren gekend.  Zoals elk goed         
huwelijk  z’n ups en down kent, hebben de         
Pinksterfeesten eind jaren ‘80 ook een     
kritiek moment gehad.  Onenigheid in het 
organiserende comité leidde er zelfs toe dat 
in het ‘zwarte jaar’ ‘89 geen feesten meer 
georganiseerd werden.  In de jaren erna 
werden er door de verschillende    kleuren 
wel spelactiviteiten als ‘Wedden dat’ geor-

ganiseerd maar niets dat leek op de Pink-
sterfeesten van weleer. Het bloed gaat  ech-
ter waar het niet kruipen kan en de typische 
Stevoortse solidariteit heeft    ertoe geleid 
dat in 1995 de koppen          opnieuw bij 
elkaar werden gestoken.            In 1996 
werden opnieuw Pinksterfeesten            ge-
organiseerd zoals we ze nu kennen.  
De feesten zijn inmiddels uitgegroeid tot 
een 2 dagen durend evenement waaraan 
nagenoeg 300 vrijwilligers meewerken.         
Het Pinkstercomité maakt er jaarlijks een 
eer van om de feesten vorm te geven en op 
gang te trekken. Maar ook de                        
kleurencomités zijn uitgegroeid tot                  
succesvolle  radarwerken waarin hard         
gewerkt wordt om elk jaar opnieuw unieke 
spelen te bedenken, … en te winnen !  
De ‘Pinksterfeesten-trein’ loopt nog altijd : 
dat is een Godsgeschenk, wellicht net als 
het mooie weer tijdens (bijna) elk Pinkster-
weekend.   
Aan iedereen die het              pinkstervuur              
gedurende al 
die jaren bran-
dend heeft ge-
h o u d e n  :        
een dikke dank 
u wel !  Even-
zeer aan allen 
die in de toe-
komst het vuur 
nog zullen blijven aanwakkeren.  
In het bijzonder willen we hierbij de           
voormalige voorzit ters van het                        
Pinkstercomité bedanken die, omringd door 
zo veel vrijwilligers de feesten hebben ge-
maakt tot wat ze nu zijn :                            
Frank Santermans die de fakkel heeft         
overgenomen van Georges Beerden.             
Onder de leuze : ‘Laat iedereen uitblinken 
in zijn/haar talent’ is Frank de drijvende 
kracht achter de huidige werking van het 
Pinkstercomité.  Sinds 2014 heeft Miet 
Liefsoens het voorzitterschap overgeno-
men. 
Een standbeeld zou wellicht een terechte 
verdienste zijn voor al die Stevoortenaren ! 
Het fundament en de sokkel moet je dan 
wel zelf gieten … want zo gaat dat in               
Stevoort ! 

STEVOORT— juni 2017 :  de 
Stevoortenaren trekken alle 
registers open voor de 50ste 
Pinksterfeesten. Al een jaar 
lang wordt er gewerkt aan de 
voorbereiding van wat een 
onvergetelijke feesteditie 
moet worden.  

Voor deze feesteditie van de 
Pinksterfeesten gaan we terug 
in de tijd tot een halve eeuw 
geleden, waar de fundamenten 
van de Pinksterfeesten zijn 
gelegd. U zal merken dat het de 

solidariteit en de verbondenheid 
zijn die aan de grondslag liggen 
v a n  w a t  S t e v o o r t  z o 
onmiskenbaar uniek maakt.  
De Pinksterfeesten worden dit 
jaar in retro-stijl gehouden: 
zowel voor het vierkamp als het 
s c h o o l f e e s t  w o r d e n 
hoogtepunten uit het verleden 
opnieuw bovengehaald. Zelfs 
de ‘stoet’ naar de spelarena 
voor het vierkamp zal veeleer 
op een flashback lijken.  
Met enige trots kunnen we 
binnenkort het verzamelde 

fotomateriaal over 50 jaar 
P ink s te r f ees ten  aan  u 
voorstellen met foto’s die u in 
d e  e t a l a g e s  v a n  d e 
middenstand zal zien en de 
uitgave van een jubileum 
fotoboek.  
Het officiële startschot wordt  
gegeven tijdens de ‘Gouden’ 
spelvoorstelling op 20 mei waar 
de nieuwe ‘oude’ spelen 
feestelijk worden voorgesteld. 
Vanaf dan zal Stevoort zich in 
een feestroes begeven die haar 
hoogtepunt begin juni krijgt.  
We vieren dit jaar maar liefst 2 

weekends lang Pinksterfeesten 
en dit in een sfeer die we alleen 
bij ons kennen… of zoals onze 
Stevoortse vlag het voorstelt : 
STEVOORT, VERBONDEN, 
SOLIDAIR, VREUGDEVOL. 
 

S T E VO O R T  V I E R T   
5 0  J A A R  P I N K S T E R F E E S T E N   

Het succes van de Pinksterfeesten :  

Over het ontstaan van toen tot nu 

Georges Beerden  

E.H. Stals 

Frank Santermans 



 2 

Het weekend van 3 en 4 juni maakt Stevoort zich op voor de jubileumeditie van de Pinksterfeesten 

PINKSTERFEESTEN 2017 

Op zaterdag 20 mei wordt het officiële startschot gegeven van de jubileumspelen 
met de feestelijke voorstelling van de spelletjes.  

 

De jubileumfeesten zullen dit jaar feestelijk worden geopend met een heus food– en 
dranktruck festivalletje. Elke Stevoortenaar wordt vanaf 17.00u verwacht in de 
spelarena van Steborg  om samen de 50ste Pinksterfeesten te komen inzetten.  

Om 18.00u volgt dan de officiële spelvoorstelling door de vier kleuren. Voor de 50ste 
vierkampspelen gaan we terug in de tijd en wordt er door elke kleur een spel uit het 
verleden bovengehaald,  ‘gepimpt’ anno 2017. Voor de gelegenheid wordt het (zwem-)
bad  - waar de spelen vroeger rond opgebouwd werden— weer in ere hersteld.  Een 
speciale gelegenheid, die dan ook met toeters en bellen—in Stevoortse stijl—zal worden 
ingezet. De spelvoorstelling zal  muzikaal 
worden begeleid door Toeternietoe.  
Vanaf 20.00u mag de band ‘Knappe 
Koppen’ het beste van zichzelf geven en het 
eerste Pinksterfeestje 2017 op gang trekken.  

Omstreeks 23.00u is het aan de dj om het 
feestje nog een uurtje verder te zetten.  

Vanaf 24.00u kan er nog verder gevierd 
worden in het jeugdlokaal.  

 

20 MEI :  

GOUDEN VOORSTELLING 

 VIERKAMP 2017 

Onze Stevoortse Pinksterfeesten hebben in 
eerste instantie de bedoeling om jong en oud 
bij elkaar te brengen : in een sfeer van            
solidariteit het vierkamp beleven.  Maar onze 
Pinksterfeesten brengen jaarlijks ook heel 
wat geld op en hoewel dit financiële resultaat 
geen doel op zich is, zijn we heel trots over 
de recordopbrengsten van de afgelopen    
jaren. Zoals de traditie het wil, wordt de           
opbrengst elk jaar netjes in 3 gedeeld voor 
de basisschool, vzw Steborg en de                 
jeugdwerking.  
 
Over de besteding van al die euro’s hadden we 
een babbel met Frank Santermans (Steborg),  
Peter Bogaerts (jeugdwerking) en Saartje            
Vandenborn (basisschool).  
 
Frank : ‘Steborg zou zonder de opbrengsten van 
de Pinksterfeesten niet zijn wat het vandaag is.  
Een ontmoetingscentrum dat gerekend mag 
worden tot één van de mooiste van Hasselt !’ 
Voor Steborg zijn de opbrengsten van de         
Pinksterfeesten cruciaal geweest, zowel in de 
realisatie van de oorspronkelijke bouw in de 
jaren ’70 als de verdere uitbouw tot wat ons   
ontmoetingscentrum vandaag is.  
Zo werd in 2002 het voormalige jeugdlokaal    
geïntegreerd in Steborg (de huidige kleine zaal) 
en werd dit volledig vernieuwd (verwarming, 
elektriciteit, sanitair, …).  Tussen de klaslokalen 
in de Broekstraat en de kleine zaal werd een 
volledig nieuwe sanitaire blok opgetrokken,         

volledig gefinancierd met de opbrengsten van de 
Pinksterfeesten.   
In een volgende fase werden lokalen geruild 
tussen de school en de Kerkraad Sint-Martinus.  
De vergaderlokalen aan de Kolmenstraat            
werden klaslokalen en de klaslokalen aan de 
Broekstraat werden (vergader-) lokalen die            
onder het beheer van vzw Steborg kwamen.  
Ook de herinrichting van deze lokalen werd         
mede gefinancierd met de opbrengsten van de 
Pinksterfeesten. 
Nadien werd het sanitair van de grote zaal                 
volledig vernieuwd en kreeg Steborg ook een 
nieuwe grote professionele keuken.                               
De toogzone van de grote zaal werd vernieuwd 
en er werd een professionele koelcel geplaatst. 
 In 2009 werd de grote zaal van Steborg volledig 
vernieuwd en in 2010 werd de betonnen keer-
muur met de buren gebouwd en kreeg Steborg 
nieuwe binnendeuren en een sluitplan. 
In 2012 en 2013 werden de vergaderlokalen 
opgefrist. Meer recent kreeg Steborg nieuwe             
ramen met isolerende beglazing en werd de 
kleine zaal volledig vernieuwd. 
In de nabije toekomst staan er nog enkele               
belangrijke werken op het programma als het 
plaatsen van een ‘(af-)wasstraat en de                
vernieuwing van de verwarmingsinstallatie en 
overschakeling naar aardgas.  
 
Peter : De bouw van de jeugdlokalen werd            
grotendeels gefinancierd met de opbrengst van 

de Pinsterfeesten. Inmiddels werd ook het 
jeugdhuis volledig vernieuwd : de toog werd 
vervangen en er werden nieuwe inbouwkasten 
aangebracht. Er werd een nieuwe muziek-
installatie aangekocht en het lokaal werd                 
helemaal herschilderd.  
De opbrengst van de Pinksterfeesten heeft er 
ook toe bijgedragen dat we de sanitaire blokken 
voor het jeugdhuis en KSA hebben kunnen                 
opknappen en voorzien van nieuwe hang-wc’s.  
We hebben ondertussen ook de binnendeuren 
kunnen vervangen door brandwerende deuren. 
Alle sloten werden vernieuwd  en zijn voorzien 
van een sleutelplan.  
De opbrengst van de Pinksterfeesten wordt ook 
gebruikt voor herstellingen zoals het raam van 
de kleine zaal van KSA en de achterdeur van 
het jeugdhuis.  
We plannen nog een herinrichting en                             
vernieuwing van de keuken in het KSA lokaal en 
de vervanging van de andere ramen van de 
jeugdlokalen.  
 
Saartje : ‘We zijn heel dankbaar voor de                    
middelen die we toegekend krijgen uit de                  
Pinksterfeesten. De werkingsmiddelen die we 
jaarlijks krijgen van de overheid zijn sterk                
gedaald, dus de opbrengsten van de                          
Pinksterfeesten zijn meer dan welkom ! ‘ 
We beseffen maar al te goed welke                                
mogelijkheden we hierdoor als school krijgen: 
zonder zou het heel anders zijn… 

De Pinksterfeesten maakten het mogelijk om 
grote projecten en verbouwingswerken te                   
realiseren als de uitbreidingswerken in 2000, de 
dakwerken in 2009 bij de bovenbouw en in 2016 
in de onderbouw, de uitbreiding van de kleuter-
klassen in 2010, de vernieuwing van de ramen, 
… 
Daarnaast worden mede met de opbrengst van 
de Pinksterfeesten onderhoudswerken aan de                   
gebouwen uitgevoerd zoals de vervanging van 
de verwarmingsketel, asfaltvernieuwing, … 
De middelen die voortvloeien uit de                            
Pinksterfeesten maken het ook mogelijk om – 
complementair met de reguliere financiering –   
te investeren in materialen ter ondersteuning 
van ons onderwijs. Zo heeft onze school laptops 
kunnen aankopen, beschikken we ondertussen 
al over 6 digiborden maar ook over nieuwe                      
turntoestellen, loopfietsen, …  
We zijn heel dankbaar voor de bijdrage die we 
vanuit de Stevoortse gemeenschap jaarlijks       
mogen ontvangen. We doen er dan ook alles 
aan om deze middelen zo efficiënt mogelijk te 
besteden, zodat ze zo optimaal mogelijk ten 
goede komen aan onze leerlingen en op die 
manier bijdragen aan onze Stevoortse                        
gemeenschap van de toekomst ! 
 

De realisaties van de Pinksteropbrengsten : de goede doelen aan het woord 

Knappe Koppen zetten Pinksterfeesten 2017 in 

Ook onze 4 voorzitters maken zich, elk 
met hun respectievelijk team, op voor  
de 50ste Pinksterfeesten. Wat hebben 
ze in petto om de beker mee naar huis 
te nemen?  

Ze vinden het op zich al een voorrecht om 
deze jubileumfeesten als voorzitter te 
mogen meemaken. Samen met hun team 
zijn ze elk op zoek gegaan in de historiek 
van de Pinksterfeesten om een spel uit 
het verleden opnieuw boven te halen. Ze 
gaan terug in de tijd op zoek naar een 
monument of memorabel moment uit hun 
eigen wijk.  

Het Pinkstercomité heeft voor de gelegen-
heid beslist om het (zwem-)bad van             
vroeger opnieuw te integreren in het spel. 
Elke kleur zal dus op, rond of zelfs in het 
bad spelen.  

Het spreekt voor zich dat deze ‘retro-
spelen’ voor veel nostalgie zullen zorgen 
en herinneringen zullen bovenhalen.  

En natuurlijk  valt er ook dit jaar een beker 
te winnen : zeker voor deze jubileumeditie 
willen de voorzitters en hun achterban 
alles op alles zetten om hun kleurenvlag 
helemaal bovenaan te zien wapperen op 
het dak van Steborg.  

In de sfeer van solidariteit en                                
verbondenheid, met een vleugje passie 
en gezonde competitie zal binnenkort het 
vijftigste Pinkstervuur aanwakkeren en 
zullen onze vier kleuren alles op alles 
zetten om de vierkamp beker binnen te 
halen en er weer maar eens een schitte-
rende Pinkstereditie van te maken.  

 

Kleuren maken zich op voor  
jubileum vierkamp 

Stevoort vlag 
De Pinksterfeesten zijn het uitgelezen moment om onze 
vlag uit te hangen. Ze symboliseert de waarden van             
onze gemeenschap.  

Je kan een vlag verkrijgen bij apotheek Vanlaer aan 10 euro.                     
Nieuwe inwoners van Stevoort kunnen ze gratis afhalen.                          
Ook vlaggenstokken en –houders zijn te verkrijgen via Bart Vanlaer.  
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Voorzitter gaat engagement aan  
voor solidariteit 

 
Beste Stevoortenaren, 

 

50 jaar Pinksterfeesten ! Mooier kan 
een dorp niet in de kijker worden gezet ! 

Met fierheid mogen wij allen zeggen :  

 

 EENDRACHT MAAKT MACHT! 

 

 De Pinksterfeesten, een super voor-
beeld hoe verenigingen en inwoners 

kunnen én willen samenwerken.  

De Pinksterfeesten, voor én door ons. 

Toch moeten we er af en toe op attent gemaakt 

worden dat onze feesten      bestaan uit meerdere 

onderdelen : de parochie en de eucharistie, de 

jeugd en de bierbar, het onderwijs en het  school-

feest, de kleuren en de vierkamp, … 

Voor ieder wat wils, waarmee we een gans week-

end vullen. 

 

Hoe mooi zou het zijn als we ook tijdens de vier-

kamp durven laten zien dat we één dorp zijn ! En 

daarom wil ik vragen aan  

      
                   IEDEREEN  
 

om op zaterdag 3 juni uw wit T-shirt, wit hemd, 
wit marcelleke of wit vestje aan te doen.           
De kleur waarvoor je supportert zien we terug in 

jullie andere kledingstukken. 

 

Motiveer je buur, je dorpsgenoot en laat zien dat 

Stevoort ook dan één kan zijn. 

Stevoort Verbonden Solidair én Vreugdevol ! 

 

 

Een zeer trotse voorzitter 

Miet 

Zondag 4 juni  

PROGRAMMA  

10.00u Pinkstereucharistie 50 jaar  

     Pinksterfeesten     

11.00u Aperitief— opening bierbar    

12.00u Pinkstermaal      

14.30u Schoolfeest  

15.00u Koffie en gebak      

16.00u Start Vlaamse kermis & attracties    

16.00u Opening frituur en hamburgertent  

17.30u Opening restaurant      

19.30u Pinksterpop       

    The Spikes kids (45 min) 

    Battle of the Special Acts 

    DJ Annelies  

    The Spikes  

Het schoolfeest gaat ’retro’ in dit jubileumjaar 
en brengt ons met de succesnummers van 
vroeger terug in de tijd.   

Zondag 4 juni  

Schoolfeest 

Vierkamp gaat dit jaar terug in de tijd.  
Elke kleur brengt opnieuw een 
spelonderdeel uit de voorbije 50 jaar.  

Zaterdag 3 juni  

Vierkamp 

18.00 u Officiële openingsceremonie  

     ‘50ste Pinksterfeesten’ op het Solidariteitsplein, 

     gevolgd door het luiden van de klokken  

18.30 u Vierkamp 2017 

20.30 u Vierkleurenparty in de tent  

21.00 u Optreden clown in de Grote zaal van Steborg 

                (tot 22.30u) 

22.30 u Optreden coverband  

                          De Gies  

00.30 u DJ Vincent (tot 3.00u) 

Vanaf 20.30 u Opening bierbar  in de Kleine zaal Steborg  

Vanaf 18.00u Opening frituur (tot 1.00u) 

Vanaf 20.00 Opening hamburgertent (tot 1.00u) 

Kleuren vervagen tijdens vierkamp 2017 

 

 

 

 

Tijdens  

  het Pinksterweekend  

  zal er Bancontact  

  beschikbaar zijn ! 

Nieuw  

PROGRAMMA VIERKAMP 
 

 

 

  Trekking  
tijdens het schoolfeest ! 

 
Neem je  tombolakaarten mee op zondag 
3 juni en controleer aan de stand  midden 
op het plein tijdens de Vlaamse kermis of 
je één van de 30 gelukkigen bent.       
Prijzen onmiddellijk af te halen ! 
De winnende nummers worden in het 
Parochieblad bekendgemaakt alsook via 
een briefje in de brievenbus.  
Prijzen kunnen ook afgehaald worden 
voor 30 september in de basisschool. 

TOMBOLA 

 
 
 
 
Reeds enkele jaren gaan we duurzaam 
om met afval. In ruil voor 30 verzamelde 
plastieken bekers krijg je een origineel 
‘50 jaar Pinksterfeesten’ armbandje.  

RECYCLAGE 

TOT 16 jaar 

Miet Liefsoens 
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Gouden BBQ 
Naar aanleiding van de gouden Pinksterfeesten wordt ieder-
een uitgenodigd voor de gouden BBQ op vrijdag 9 juni in de 
feesttent aan Steborg.  

 

PROGRAMMA 

              17.00u   Deuren open 

              17.30u - 20.30u  BBQ buffet 

              22.00u   Party met DJ Knuts 

              Coverband Ingenius 

             DJ Vincent  

              02.30u   Einde  

 

GOUDEN AFSLUITER 

VRIJDAG 9 JUNI 2017 

Vrijdag 9 juni                           17.00-03.00                             TENT STEBORG 

STAMINEE 2 
DONDERDAG 8  JUNI 2017 

   Donderdag 8 juni            15.00—19.00             TENT STEBORG 

50 jaar Pinksterfeesten, honderden Stevoortenaren die zich hebben ingezet  om de Pinksterfeesten te 

maken tot wat ze vandaag zijn !  Om deze trekkers, werkers en sympathisanten te belonen, willen we 

jullie trakteren.  Wij zorgen voor de koffie & taart,  soep & broodjes.  Jullie komen naar  onze gezellige 

namiddag waar we veel foto’s van vroeger en nu zullen laten zien.  We blikken op een ludieke manier 

terug  op 50 jaar plezier en zorgen voor een verrassingsoptreden.   

Uitnodiging met inschrijvingsstrook vind je binnenkort in je brievenbus. 

50 jaar Pinksterfeesten in beeld 
 

Het Pinkstercomité lanceerde een jaar geleden een oproep om 
foto’s en beeldmaterialen over de voorbije  50 jaren. Van her en 
der werden foto’s, dia’s verzameld : niet alleen leuke foto’s uit 
de oude doos, ook oude brieven, uitnodigingen, verslagen tot 
zelfs kasverslagen werden bijeengebracht en zorgvuldig               
opgeslagen. Meer van 8000 oude foto’s werden ons bezorgd 
waar we  dan ook heel erg dankbaar voor zijn.  
 
Een kleine selectie van foto’s zal je zien in de etalages van  de 
Stevoortse handelaren.  Op 20 mei, in het Pinksterweekend ,  op 
8 juni en op 9 juni zullen de foto’s  te zien zijn  in en rond de 
Pinkstertent. 
 
We hebben al dit mooie                       
fotomateriaal gebundeld in een 
jubileumboek dat voor de                       
gelegenheid werd samengesteld.  
 
Het boek kan vanaf nu besteld 
worden  aan  12 ,00  euro .                       
Je kan je bestelling doorgeven  
tijdens alle Pinksteractiviteiten of 
via storting op rekeningnummer :  
BE19 7451 4027 5712   met vermelding van ’BOEK’ +  naam + 
voornaam  + telefoonnummer. 
Het boek wordt begin juli bij je thuis bezorgd. 

 Staminee  2 
Inschrijven Gratis maar noodzakelijk 

Gouden BBQ 
                                              0 – 3 jaar :   GRATIS                          
                                      < 13 jaar : €10,00/pp 

                                     13 jaar  + : €15,00/pp 

 

Voor beide activiteiten vind je snel een uitnodiging in je brievenbus !  

 
Online inschrijven voor de BBQ :         http://pinksterfeesten.stevoort.be/bbq/     
 
Via deze link kom je op een handig formulier dat je duidelijk het rekeningnummer en 
de mededeling van je storting geeft ! 

Voor info en vragen kan je steeds terecht 
bij :   Miet Liefsoens,  0495/68 31 71    

mietliefsoens@telenet.be 


