Kermissen 2018 - tekenwedstrijd
KERMISSEN 2018
• BERGOM
van zondag 01-04-2018 vanaf 14u
t.e.m. dinsdag 03-04-2018
(Pasen)
• RAMSEL 1
van zaterdag 05-05-2018 vanaf 17u
t.e.m. maandag 07-05-2018
(Hemelvaart)
woensdag 09-05-2018
(vuurwerk)
donderdag 10-05-2018
(kruiwagenkoers)
• HERSELT 1
van zaterdag 19-05-2018 vanaf 17u
t.e.m. dinsdag 22-05-2018
(Pinksteren)
• BLAUBERG
van zondag 01-07-2018 vanaf 14u
t.e.m. dinsdag 03-07-2018
(1° weekend juli)
• RAMSEL 2
van zondag 09-09-2018 vanaf 17u
t.e.m. dinsdag 11-09-2018
(2° weekend september)
• HERSELT 2
van zaterdag 15-09-2018 vanaf 17u
t.e.m. dinsdag 18-09-2018
(3° weekend september)

De 1ste kermis van Herselt wordt
feestelijk geopend op zaterdag voor
Pinksteren om 17u, onder begeleiding
van de fanfare “de Die Hards”.
Om van deze opening een “waar
kinderfeest” te maken, nodigen de
gemeente en de foorkramers een 20-tal
kindjes uit om elke attractie, in groep
gratis uit te proberen, en dit onder
muzikale begeleiding van de fanfare.

Hoe maak je kans om één van de
genodigden te zijn voor de opening van
de kermis?
Neem dan deel aan de tekenwedstrijd
“kermissen 2018”. Uit alle inzendingen
worden 4 winnaars gekozen, 1 per
leeftijdscategorie (2,5 tot 6 jaar – 7 tot
8 jaar – 9 tot 10 jaar en 11 tot 12 jaar).
De winnaars worden uitgenodigd om
de kermis te openen, samen met een
aantal vriendjes, broertjes of zusjes
(maximum 5 per winnaar), onder
begeleiding van hun ouders.
Bovendien mogen de 4 winnaars een
mooie prijs in ontvangst nemen (op de
openingsreceptie, voorafgaand aan de
opening van de kermis).
De mooiste tekening zal een jaar lang
prijken op de affiches van alle Herseltse
kermissen.
Hoe deelnemen?
• Elk kind tussen 2,5 en 12 jaar dat in
Herselt woont of ingeschreven is in
een Herseltse school kan deelnemen.
• Kinderen van 7 tot 12 jaar maken
een eigen tekening over het thema
“kermissen”, kinderen van 2,5 tot
6 jaar mogen een eigen tekening
maken of een kleurplaat inkleuren.
• Vermeld je naam, adres en leeftijd
aan de achterkant van je tekening.
• Bezorg je tekening aan het
gemeentehuis – dienst secretariaat
vóór 1 maart 2018.

