
 

 

 

Ook dit jaar steunen we op de 

kerstmarkt Music For Life. 

‘BEENHESPE FOR LIFE’ 

Wat:  Ovenkoek gevuld met beenham, 

  groenten en keuze uit verschillende 

  sauzen 

Waar:  Restaurant van de LINK 

Wanneer: vrijdag 7 december 

  tussen 11u en 13u30 

Prijs:  5 euro / stuk 

Inschrijven: graag vóór  3 december naar 

  music4life@devleugels.be 

  Voor de leefgroepen graag vooraf bestellen 

  via hyperlink (zie mail) 

De opbrengst is  ten voordele van deze goede doelen: 

G-ploeg 

KERSTFOLDER 

mailto:music4life@devleugels.be
https://www.bovendewolken.be/nl/home/
http://www.kloen.be/home
https://www.ksvdiksmuidejeugdacademie.be/fanion/
http://www.devleugels.be/


Grote zaal de Vleugels te Klerken 

Doorlopend van 10u tot 18u 

Ruim aanbod van geschenken 

Leerlingenkoor vzw Heuvelzicht zingt kerstliederen 

 

 

 

 

In het restaurant van de LINK kan je tussen 11u en 

13u30 terecht voor : 

 belegde broodjes  2.5 euro 

 ‘Beenhespe for life’ 

ovenkoek gevuld met beenham, groentjes en 

saus naar keuze  5 euro/stuk 

(meer info zie ander luik folder) 

Er is ook muzikale omlijsting voorzien. 

In de grote zaal bieden we jullie volgende zaken aan: 

Vanaf 10u: 

Aperitiefbordje 

Vanaf 14u: 

Verwenbordje  

Verschillende koffies 

Wanneer: zaterdag 8 december 2017 

Start: de Vleugels 

Loopwedstrijd voor alle leeftijden, ook  

toegankelijk voor mensen met een beperking. 

Ten voordele van de Vleugels en Music for Life 

13u30: kinder-ouder-run (°12— °16) 

 100 m—3 euro 

13u45: kids run (1)  (°09 - °11) 

 500 m—3 euro 

14u15: kids run (2)  (°06 - °08) 

 1 km—3 euro 

15u: family run 

 2,5 km—3 euro 

16u: ho ho ho run 

 7,5 km—5 euro 

 

‘OLIEBOLLEN FOR LIFE’ 

Oliebollenkraam tussen 14u en 17u 

Voor de leefgroepen: 

Op voorhand kan je oliebollen bestellen: zie hyperlink via mail 

Meer info via de Facebookpagina Kerstrun Klerken 

Inschrijven via 051/501212 of kerstrun@devleugels.be 

 

Kerstmarkt  

vrijdag 7 december 2018 

Grote zaal de Vleugels, Klerken 

Ruim aanbod van geschenken 

 

Zaterdag 8 december 

KERSTMARKT doorlopend van 12u30 tot 18u 

KERSTRUN: alle info zie apart luik folder 

TEA ROOM in de LINK: 

open van 13u tot 17u 

Taart en koffie te verkrijgen 

met muzikale omlijsting 

 

Zondag 9 december 

KERSTMARKT doorlopend van 14u tot 18u 

14u30: bezoek kerstman 

15-18u: kinderanimatie 

 

Kerstmarkt  

zaterdag 8 en zondag 9 december 2018 

mailto:kerstrun@devleugels.be

