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Onze school in ‘t kort: 

 
Beste vrienden van de Wegwijzer. 
 
Graag stellen wij ons aan jullie voor. 
 
Wij zijn een katholieke basisschool met respect 
voor ieders overtuiging.  
 
Jongens en meisjes van 2,5 jaar tot 12 jaar zijn 
welkom op onze basisschool. 
 
Wij doen ons best om met een christelijke bril on-
derwijs op maat van elk kind aan te bieden, een 
warme thuis te zijn waar waarden en normen be-
langrijk zijn en waar ieder kind zich geborgen voelt 
en gedragen.  
 
Samen met jullie willen we onze kinderen de weg 
wijzen in het uitgestrekte onderwijslandschap en 
we denken zelfs al aan hun verdere leven in de 
maatschappij. 
 
Dit kunnen wij alleen maar optimaal realiseren 
met jullie hulp er bij. Communicatie en samenwer-
king zijn daarom heel belangrijk voor ons. Wij 
staan dan ook voor jullie klaar met een team van 
gemotiveerde leerkrachten en personeel dat ons 
steunt, dit gedragen door het schoolbestuur. 
 
Snuister rustig verder in dit programmaboekje van 
onze “Bergfeesten.”. Je maakt zo kennis met de 
vele sponsors en vrienden die onze school een 
warm hart toedragen en die dit schoolfeest maken 
tot een groots feest. 
 
Iedereen van harte welkom op “Den Berg” 
 
Lieve peuter, kleuter, leerling. Fijn dat jij er bij 
bent! 
 

Met vriendelijke groeten.  De Wegwijzer  
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Zin om zelf te adverteren? 

 

 
 
Programmaboekje: Ons 
programmaboekje heeft een oplage van +/-
3000 stuks, wordt professioneel gedrukt 
en wordt huis aan huis bedeeld in 
Boortmeerbeek.   Dit is de uitgelezen 
manier om meer info over uw bedrijf te 
geven. 

led-reclame: Een professioneel kleuren 

led-scherm in formaat 4m x 2.3m (!) van 

MovingSign, dat strategisch op de 

feestweide wordt opgesteld.    De 

presentatie wordt continu herhaald 

gedurende de volledige duur van de 

Bergfeesten. 

    sponsoring@bergfeesten.be 
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Activiteiten – doorlopend 

 

 Paardenmolen. 

 Diverse Bergspelen. 

 Schminkstand. 

 Rad van Fortuin. 

 Diverse luchtkastelen. 

 Workshops:  

      zeepbellen (zaterdag 15u - 17u) 

      ballonnen (zaterdag 17u - 18u)  

      Kralen (zondag 15u - 17u) 

FUN 

FUN 

FUN FUN FUN FUN FUN FUN FUN FUN 

FUN FUN FUN FUN FUN FUN FUN 

FUN FUN FUN FUN FUN FUN FUN 
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Tombolaprijzen af te halen in het KWB-
chalet, zaterdag en zondag van 17 uur 
tot 18 uur. 

FUN 

Activiteiten – doorlopend 

 

Voordeelkaarten te verkrijgen aan de kassa. 
10 beurten: €10 
20 beurten: €16 
 
Wanneer alle beurten opgebruikt zijn, heb je 
recht op een prijs! 
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Water plat 2 p. Pils (vat) 2 p. 

Water bruis 2 p. Hoegaarden 2 p. 

Cola 2 p. Palm (vat) 2 p. 

Cola light 2 p. Kriek Lindemans (vat) 2 p. 

Limonade 2 p. Westmalle dubbel 3 p. 

Ice tea 2 p. 
Gouden Carolus Triple 
(vat) 

3 p. 

Fruitsap 2 p. Duvel 3 p. 

Worldshake 2 p. St.Bernardus Abt 12 3 p. 

Tropical 2 p. Boeteling (Veurne) 3 p. 

Koffie/Thee 2 p. Corona Mexican beer 4 p. 

Glas cava 4 p. Glas wijn 3 p. 

Fles cava 20 p. Fles wijn 15 p. 

Wij hebben DORST en zin in een snack... 

Friet (puntzak) - saus 2 p. 

Pannenkoek uit het vuistje 1 p. 

Ijs (hoorntje) - 1 bol 2 p. 

                         - 2 bollen 3 p. 
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Bakharing met brood € 3.50 

Witte pens op Piccolo € 2.50 

Zwarte pens op Piccolo € 2.50 

Broodje hamburger € 2.50 

Broodje Bergburger € 4.50 

Hamburger met friet en groentjes € 5.50 

Bergburger met friet en groentjes € 7.50 

Kipsate met friet en groentjes € 8.00 

Spare Rib met friet en groentjes € 12.00 

Steak met friet en  groentjes € 13.00 

Koude schotel € 6.50 

Pastasalade met spek € 6.50 

Pastasalade vegetarisch € 6.50 

2 pannenkoeken € 2.00 

2 pannenkoeken met ijs € 3.50 

Voor de hongerigen... 

Zaterdag en zondag doorlopend te 
verkrijgen. 
 
Betalen met eetbonnen — te verkrijgen 
aan de kassa! 







ZATERDAG ZATERDAG ZATERDAG ZATERDAG 

14.00 Laat die beentjes nu maar swingen! 
Zo kan de OPENINGSDANS beginnen! 

14.15 We zingen “vrolijke vrienden” ‘t hele jaar, 
maar nu staan onze KLEUTERS klaar. 
Ze dansen samen hand in hand, 
en tonen jullie hun vriendenband. 

15.30 Dames en heren, appelen en peren, 
boeren en boerinnen, 
CIRCOLITO kan beginnen! 

16.30 De EERSTE GRAAD staan voor je klaar. 
Zij vormen voor jullie een schattig paar. 

17.30 Laat je hart wat sneller slaan, 
voor de artiesten die op ‘t FREE PODIUM gaan staan 

19.00 Samen dansen met de leerkrachten. 
Neen echt niet bluffen, 
geef toch maar een applaus aan de JUFFEN. 

20.00 Deze vrienden zijn erg hot! 
De SPECIAL ACT komt nu aan bod! 

21.00 Laat die rokjes nu maar zwaaien, 
zingen, dansen, rondjes draaien! 
Welkom op de enige echte BERGFUIF! 

ZONDAG ZONDAG ZONDAG ZONDAG 

11.00 Om in alle stilte te vieren als vrienden, 
kan je ons in de EUCHARISTIEVIERING vinden. 

12.00 Hongerigen spijzen, dorstige laven, 
dat is een van onze grootste gaven. 
Hmm, BARBEQUE. 

14.00 De TWEEDE en DERDE GRAAD staan nu klaar. 
Ook zij vormen een schattig paar. 

15.00 Deze CIRCUSACT heet Ward en Britt. 
Zij hebben best wel pit! 

16.00 Waag je aan een dans! 
In de WORKSHOP leer je ‘t best. 

17.00 Daarna tonen ze samen met 2-STEP hun dans. 
Ga ervoor en grijp die kans! 

18.00 Belgie—Rusland  
Ja hoor, VOETBAL op groot scherm! 


