Culinaire Wandeling HEES
Beste deelnemer aan de Culinaire Wandeling Hees,
Maar liefst 500 personen hebben ingeschreven voor de Culinaire Wandeling Hees op
zaterdag 26 december a.s., nl. 440 volwassenen en 60 kinderen.
Om praktische redenen vragen we je om rekening te houden met volgende informatie:
* Je kan je aanmelden in de parochiezaal tussen 17.00u en 18.30u.
Iedere deelnemer krijgt een uitgestippelde route en een culinaire bonnenkaart.
Tegen afgifte van een bon krijg je op 8 standen een hapje of een drankje aangeboden.
* De kinderen mogen een zelfgemaakte kerstbal of kerstwens ophangen in de kerstboom
voor aanvang van de wandeling. De Kerstman zorgt voor een leuke verrassing.
* Individuele of groepsfoto voor de kerstboom – Foto komt op website www.heesdorp.be
* Je kan aan de wandeling starten tussen 17.30u en 18.30u.
Iedere standhouder zorgt voor voldoende hapjes of drankjes, je hoeft je niet te haasten.
* In de paardenwei in de Winkelstraat kan je je verwarmen aan een gezellig kampvuur.
De Scouts van Grote-Spouwen verkopen bier à 1,50 euro per consumptie.
* Honden zijn om veiligheidsredenen (verzekering) niet toegelaten!
* De straatverlichting zal gedoofd worden tussen 17.00u en 22.00u.
We vragen om veiligheidsredenen dat iedereen een veiligheidsvestje draagt.
Zowel de kinderen als de volwassenen mogen een zaklamp meenemen.
* Aan de invalswegen van Hees zullen er verlichte borden geplaatst worden.
Indien je tussen 17.00u en 22.00u toch weg moet met de auto, gelieve dan STAPVOETS te
rijden.
* Wegens het hoge aantal deelnemers vragen we je om begrip voor eventuele vertraging in
de service.
* We willen er een echte “LICHT”-wandeling van maken.
Mogen we vragen aan de gezinnen naast het parcours dat ze hun huis of tuin versieren
met allerhande soorten lichtelementen o.a. kaarsen, drijfkaarsjes, fakkels, kerstlampjes,…
* Na de wandeling is er een gezellig samenzijn in de parochiezaal met live-muziek met onze
Hezerse muzikant Peter Derks van 20.00u tot 23.00u.
* Als je niet ingeschreven bent, mag je toch gratis meewandelen.
Je kan dan een drankje kopen à 1,50 euro op stand 1 en 4, bij het kampvuur van de Scouts,
op stand 6 en 8 en een Italiaans spiesje op stand 8.
In bijlage vind je een flyer “HEES HELPT”. Info : www.heesdorp.be
Je mag vrijblijvend een cadeautje meebrengen voor de kansarmen in de stad Bilzen.
Met vriendelijke groeten,

François Nelissen
Voorzitter Gezinsbond Hees
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