
Chiro Flurk

        2
 - 3 MEI 2014

Een feest voor jong en oud, 

op en rond het dorpsplein van EverbergFlurkse Feesten

BEREIKBAARHEID
De Flurkse Feesten vinden plaats op en 
rond het dorpsplein van Everberg. Het 
dorpsplein en een stuk van de Gemeen-
tehuisstraat zullen afgesloten zijn. Het 
is dus niet mogelijk te parkeren op het 

dorpsplein. 
We  willen iedereen dan ook sterk aan-
moedigen om met de fiets te komen. 
Er is een fietsenstalling voorzien. Komt 
u toch met de auto, raden we u aan 
uw wagen achter te laten op de parking 
van de voetbal in de Kwikstraat. 
Vlak bij is ook bushalte “Everberg Kerk”, 
waar lijnen 351 of 651 u richting Leu-
ven, Brussel of Zaventem voeren. 

V.U. Arsene De Ruyck ,Gemeentehuisstraat 16 , 3078 Ever-
berg Niet op de openbare weg gooien!

MEER  INFO OP WWW.FLURKSEFEESTEN.BE WWW.FLURKSEFEESTEN.BE

De 4de editie van de

presenteert



Beste dorpsbewoner,

Na de spetterende derde editie van 
de Flurkse Feesten gaan we uiteraard 
voor een nog meer overdonderende 
vierde editie. En wij van Chiro Ever-
berg houden ons woord en organ-
iseren voor de 4de keer onze Flurkse 
Feesten. Er zijn heel wat vernieu-
wingen zoals de Zware Bierenavond, 
Beats & Burger en nog veel meer.  
Ontdek het snel in deze flyer.

Vrijdag 2 mei         
 

 
 

 

Zaterdag 3 mei
QUADRANT MOTORTREF-
FEN 

Het treffen zal bestaan uit een toer-
tocht van 250 km à 300 km over 
prachtige Ardense wegen. Inschrijven 
kan op het gemeenteplein van 9u-13u. 
Deelname kost €5 inclusief drankje, 
vragenblad en de GPS-file. Zorg dat 
er genoeg vrije plaats is op je GPS-
toestel. Meer info: flurkmotos@yahoo.
com.

09u-13u

NBTF Paintball 
Met echte paintball geweren 
en -kogels, op ons paintballterrein 
den E’berg. Voor € 20 pp krijg je 60 
speelminuten, 100 kogels en een gratis 
drankje. Jeugdverenigingen spelen aan 
€15. Inschrijven kan in groepen van 5 
tot 8 personen via info@chiroflurk.be!

10u-17u

PEUGEOT SCHIJT-JE-RIJK
Op welk vakje valt het kakje? We laten 
een beest op een in vakjes verdeeld veld 
lopen, valt het kakje op jouw vakje, win 
je een een GPS & smartphone of een Chi-
ropakket!  Vakjes koop je via de leiding of  
via info@chiroflurk.be.

13u-19u
DORPSFEEST BARST LOS OP HET 

PLEIN IN EVERBERG! 

KOOKWORKSHOP
Onder begeleiding  van kookwonder 
Vanessa fabriceren we originele aperiti-
efhapjes. Deelname € 5, inschrijven op 
info@chiroflurk.be.

KINDERANIMATIEDORP
CAKEJES/ BUTTONS VERSIEREN

KIDS @ THE MOVIES  
CIRCUSWORKSHOP
VLAAMSE KERMIS
SPRINGKASTEEL
LASERSHOOTEN
GEKKE FIETSEN
KINDERGRIME
BUNGEERUN
BALLENDORP

DE VOLWASSENEN kunnen terecht 
voor een gezellige babbel, een frisse 
pint of een lekker wijntje. Breng zeker 
een bezoekje aan onze Feyaerts Special 
beer toog, daar is voor iedere wat wils.

KINDERDISCO
Fuifje  in de parochiezaal 

van E’berg met dj’s Fritsy & Ratsy voor 
alle kindjes groot en klein!

17.30u - 20uAPROPERTY BARBECUE
Kom  genieten van een 
overheerlijke BBQ! 3 stukken vlees, 
groenten, pasta’s en aardappelen à 
volonté voor amper €13 indien jullie 
reserveren voor 29 april. Anders zal 
het €15 zijn. Een kinderportie is €9.

18u30 - 00u
VROMMAN ZOMERS 
BUITENTERRAS

Op  het terras van de Flurk-
se Feesten kan je nagenieten met een 
lekker biertje of overheerlijke cocktails 
uit de Flurkcaravan. Ook de snackstand 
zal van de partij zijn voor diegenen die 
nog een hongerke hebben! 

18u-20u

RENO CONCEPT ZWARE BIERENAVOND
We vliegen er in met een Zware Bie-
renavond in Den Uyl. Jullie zijn allen 
welkom op ons gezellig terras vanaf 
17u, dit zal doorlopend open zijn tot 
00u. Bij onze verrukkelijke keuze van  
bieren horen uiteraard ook bijpassen-
de kazen. Je kan er een lekkere mix 
vinden van klassiekers, Trappisten en 
minder gekende bieren. 
Wie een zuipkaart koopt op onze zware 
bieren avond krijgt gratis toegang tot 
Beats & Burgers!

BEATS & BURGERS
De Aspi’s van Chiro Everberg presente-
ren jullie: een fuif met zotte feestschij-
ven en meezingers.  Je kan er genieten 
van een frisse pint, chouffe van’t vat en 
overheerlijke hamburgers van Jeanine. 
Parochiezaal Everberg, doors: 22u, VVK 
€2, ADK €3, Happy hour: 22-23u!


