Een heus festival
door en voor

Heemtunes 2.0

leerlingen, ouders, familie
leerkrachten, GO!ouders, heemtuin
scouts fos 286 hermes Wilsele
buurtbewoners en sympathisanten
drankjes en vlees(alternatieven)
aan democratische prijzen

vrijdag 7 juni 2019
17u - 19u | pop-up BBQ
19u30 - 21u30 | music maestro!

alle opbrengsten -> onze school & heemtuin

Op de tweede editie van de Heemtunes op vrijdag 7 juni kan je tussen 17u en 19u je dekentje
spreiden in de heemtuin van Basisschool Hertog Karel (Hoogveldweg 5, Wilsele) voor een heuse
pop-up BBQ & picknick! Je kan een rondleiding volgen in de heemtuin. Vanaf 19u30 vliegen de
pannen van het dak met akoestische sets van leerlingen, ouders, leerkrachten, buurt enz.

Heemtuin BHK
Hoogveldweg 5
Wilsele

Breng je eigen eten, bestek en borden
mee. Wie wil koopt vlees(alternatief)
en/of drankjes

Rondleidingen
in de heemtuin
17u-19u

Akoestische
sets
19u30-21u30

School
& buurt

Je brengt je eigen picknick (brood, pasta, groenten, sausjes, enz.), borden, bestek, servietten,
enz. mee. De scouts van Fos 286 hermes Wilsele en klasouders BHK zorgen voor een aanbod
aan vlees, vis en veggie, recht van de BBQ, dat je online kan bestellen op
https://forms.gle/VX7YCBmwiPgdwAPR6

•
•
•
•
•

Spiesje gemarineerde balletjes varkensvlees (75g)
Chipolata (200g)
Gemarineerde kipfilet (260g)
Gemarineerde zalm op een stokje (120g)
Veggieburger (120g)

1 EUR
3 EUR
4 EUR
4 EUR
2 EUR

Bestellen kan tot en met maandag 3 juni.
Betalen doe je de avond zelf aan onze kassa. Drankjes kan je de avond zelf kopen aan de toog.
Je bent ook welkom zonder BBQ-bestelling!
Je kan geen eigen vlees(alternatief) laten bakken op onze BBQ's.
De opbrengst van de heemtunes gaat integraal naar de school en de heemtuin.
GEZELLIGE GROETEN en TOT BINNENKORT!
Vragen? go.ouders.bhk@gmail.com
Psssst:
• we zoeken nog muzikanten: mail bartrobberechts@skynet.be
• we zoeken nog helpende handen: ga naar https://www.preppy.be/eventdetail/volunteer/3bb1e5cd-975c-4df2-90bc-10088f83c73f
• men zegge het voort: https://m.facebook.com/events/3037596592947827

