PROGRAMMA SEPTEMBERKERMIS BASSEVELDE 2017
LOCATIE FEESTTENT: Hovingen oude Pastorij - Nieuwe Boekhoutestraat
Vrijdag 1 september
17.00 uur

After Work Party, organisatie Koude Neuzen, gratis ingang. Feesttent.

18.30 uur

KWB, bollen en petanquen voor iedereen, in “Den Hof”

21.00 uur

Café Bonjourke, rockavond.

21.00 uur

Café Moderne, opening septemberkermis.

Zaterdag 2 september
14.30 uur

Kermisschieting op 2 wippen €60 gratis, staande wip Sint Sebastiaan

18.00 uur

Het dorpsplein omgetoverd tot een kermisland met leude en gezelligheid voor jong
en oud! LEUDE OP TURP

20.00 uur

Druppelkot BAVOG is open, aan de waterput

21.00 uur

Café Bonjourke, schlagerfestival

21.00 uur

Kermisbal in café Moderne met Dj, ambiance voor jong en oud.

Zondag 3 september
12.00 uur

Kermisfestijn in de feesttent, vol-au-vent en stoofvlees à volonté, balletjes in de
tomatensaus voor de kinderen, alles met verse groentjes en frietjes, organisatie
oudergroep VBS ’t Brugje. Prijs volwassenen: € 15 - kinderen 6 tot 12 jaar: € 10,
kinderen onder 6 jaar: 5€ inschrijven voor 31 augustus via tel. 0497 832 336 of
09 328 71 56 of mail naar ouders@tbrugje.be

13.30 uur

“Welkom in het KLJ Dorp”: toffe spelletjes, activiteiten, lekkernijen en een
ballonnenwedstrijd, in de verkeersvrije Nieuwe Boekhoutestraat. Deelname is
gratis.

14.00 uur

Truckrun, rondrit van 55 km langs landelijke wegen.
Kinderen kunnen zich gratis inschrijven voor de rondrit, op de dag zelf, aan de
feesttent, vanaf 13.45 uur.
Truckers schrijven zich in via truckrun@bassevelde.com tot 31 augustus.
Info: Paul Bouchier : GSM: 0485 55 33 55 (tussen 18.00 en 20.30 uur)

14.00 uur

Pannenkoekenbak georganiseerd door ouders Brugje. Geen reservatie nodig. Kom
in de feesttent genieten van een pannenkoek met suiker of confituur of
choco. Afhalen is ook mogelijk.

16.00 uur

Optreden van John Loomans op het buitenpodium met terras aan Café Moderne en
eethuis De Lindekens, gratis toegang, iedereen welkom

17.00 uur

Druppelkot BAVOG, aan de waterput

21.00 uur

Café Moderne, kermisbal, ambiance verzekerd voor jong en oud

21.00 uur

Café Bonjourke, golden oldies.

Maandag 4 september
09.00 uur

Kermisdienst in de kerk voor de overledenen van de parochie.

09.00 uur

Open tuin van de Volkstuinvrienden, Kaprijkestraat tot 17.00 uur.

09.00 uur

BASSEVELDE JAARMARKT - PAARDENKEURING, ROMMELMARKT – OUDE
AMBACHTEN – MOSSELFESTIJN, straatanimatie, marktkramers, demonstratie
van oude ambachten, mosselen à volonté aan €18 of warme beenhesp met frieten
of brood aan €12, in de feesttent, inschrijven ter plaatste vanaf 11.30 uur. NIEUWE

LOCATIE - Hovingen oude Pastorij!
Inschrijvingen rommelmarkt via 09 373 69 00, meer informatie via
feestcommissie@bassevelde.com
10.00 uur

Druppelkot BAVOG is open tijden de jaarmarkt en kroegentocht.

18.00 uur

31 JAAR SPORTIEVE KROEGENTOCHT, met deelname van lokale cafés en
verenigingen, kaarten te verkrijgen aan €7 in café Moderne en café Bonjourke.
€500 aan waardevolle prijzen. Omstreeks 01.00 uur prijsuitreiking in café
Bonjourke.

22.00 uur

Café Moderne KROEGENTOCHTBAL met DJ Jasper Beyst, ambiance verzekerd tot in
de late uurtjes.

Dinsdag 5 september
16.00 uur

Druppelkot BAVOG is open.

16.00 uur

WIELERWEDSTRIJD voor Beloften U23 en Elite zonder contract, 118 km – 16 ronden.
Elke ronde een premie, inschrijving in café Moderne vanaf 14.30 uur, START OM
16.00 UUR, kleedkamers op het voetbalterrein KVV Klauwaarts, Beekstraat 64A,
organisatie “Sport en Nering”. Ezelstrofee geschonken door Werkgroep Ezelsstoet.

Woensdag 6 september
15.00 uur

Schellingschieting op de staande wip voor leden Sint-Sebastiaan en inwoners van
Bassevelde en Assenede met talrijke prijzen in natura op wip 2, wip 1 geldprijzen,
Basseveldenaren allen op post!

Van zaterdag tot en met dinsdag staan de kermisattracties op het Dorpsplein:
Zaterdag vanaf 18.00 uur, zondag vanaf 15.00 uur, maandag vanaf 17.00 uur en
dinsdag vanaf 17.00 uur.

VU: Gemeentelijke Feestcommissie Bassevelde, David Vercauteren, Assenedestraat
3, 9968 Bassevelde, info@bassevelde.com – 0475 70 65 54
Bezoek ook www.bassevelde.com

