Oogstfeest 2019

de Plukheyde

Plukverse groenten smaken nóg beter als je er samen van geniet

Wanneer: geniet mee op zaterdag 24 augustus van ons 3e oogstfeest
Waar: op De Kampenhoeve, Kampenhoutsevoetweg 1, 1910 Kampenhout
Wat: kan je verwachten?
•
•
•

Tussen 17 en 18 uur ben je welkom voor aperitiefhapjes en volkspelen
Tussen 18 en 20.30 uur serveren we een verrassend groentenbuffet bij de BBQ
Tussen 20.30 en 22 uur is er ijs van het karretje en zijn er vuurkorven voor marshmellows

Hoe: inschrijven kan tot donderdag 15 augustus door overschrijving van het juiste bedrag op
BE10 7350 4329 2704 mét vermelding van je Plukheyde inlogcode, naam en aantal personen
•
•
•
•
•

15 euro pp voor deelnemers
20 euro pp voor niet aangesloten gezinsleden
25 euro pp voor niet deelnemers
10 euro voor kinderen tussen 4 en 14 jaar (onder 4 is gratis)
Drank wordt cash betaald op het feest

Ook belangrijk:
Iemand veggi of veganist bij je inschrijving? Laat dit dan zeker weten, wij houden er rekening mee!
Kom je met de fiets of te voet, dan maak je kans op een verrassingsprijs via loting!

Check dus onderstaande en kruis aan + geef naam op voor donderdag 15 augustus hoe jij graag helpt:
•

•

•

•

•

•

Plukhulp
o op woensdag 21 aug (uur naar keuze, ik ben doorlopend tot 17u45 op de akker) voor de weekoogst
o op donderdag AV 22 aug vanaf 19u voor het buffet
o of vrijdag VM 23 aug vanaf 08u voor het buffet
Keukenhulp
o Vrijdag 23 aug VM en/of NM (uur volgt)
o Zaterdag 24 aug VM en/of NM (uur volgt)
Meebrengen wat kan: handdoek/mes/snijplank/keukenrobot/mandoline/emmer mét deksel/slazwierder/pezo
Logistieke hulp
o Vrijdag 23 aug VM en/of NM (materiaal rondhalen, uur in samenspraak)
o Zaterdag 24 aug VM en/of NM (materiaal rondhalen, uur in samenspraak of terrein klaarzetten vanaf 10u)
Feesthulp
o Kassa + tap (aparte taken, maar vlak naast elkaar => socialer), minimaal één uur tss 16u30 tot 22u
o Buffet- en bakhulp, minimaal één uur tss 16u30 en 20u30 (coördinatie Ester en Peter-Jan)
Opruimhulp
o Inclusief verdelen buffetrestjes vanaf 22u
o op zondag 25 aug vanaf 10u
Meebrengen
o vuurkorf/schaal
o een tuinbloemetje als tafelversiering
o doosje met deksel voor buffetrestjes

Groe(n)tjes het oogstfeestcomité
boer Koen, Ester, Kathy, Sonja, Suzanne, Lea

Vragen? Bel boer Koen 0477 66 01 31

www.deplukheyde.be

