Kermisgids voor inwoners van Beke - Oostwinkel - Ronsele - Zomergem

Als de temperatuur stijgt, neemt ook de kermiskoorts toe in Zomergem.
In het warmste dorp dromen we nu al van een zonnige zomer, terrasjes
en … feesten! Naar aloude traditie organiseren onze feestcomités
en verenigingen tal van kermissen en andere zomerse feesten. In dit
kermismagazine bundelen we alle activiteiten in een handig overzicht.

Overzicht festiviteiten

© Dafot
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Zomerkermis Zomergem
22 – 26 JUNI

Fiesta del Mundo
Binnenkort is de hele wereld in de ban van het wereldkampioenschap
voetbal. De feestelijke ambiance die daarmee gepaard gaat,
inspireert ons om het thema Fiesta del Mundo als rode draad
doorheen het kermisprogramma te weven.
Laat jullie meeslepen door een zeer rijk
gevuld programma. De ideale manier
om de zomerperiode te starten.

Organisatoren, gemeentebestuur en feestcomité wensen je fantastische feesten!

VRIJDAG 22 JUNI




MAARTEN STEYAERTPLEIN

18.45 u.

Volksreceptie
Het feestcomité zet de kermis in met een volksreceptie in
een feestelijk kader, met gratis hapje en drankjes.
Om 21.30 u. optreden van The Amazing Flowers.

WIELERWEDSTRIJD
Meetjeslands Kampioenschap voor reeks A & B in 2
reeksen.
Inschrijven op vrijdag 22 juni in café De Variant, Markt 9
INFO: Erik Van Lersberghe – 0472 99 41 86



Bottle Night
Er zijn verschillende dranken in grote flessen te verkrijgen!

Tijdens de kermis krijg je op vrijdag bij iedere bestelling
een gratis frikandel (tijdens de openingsuren).
INFO: Funky Friet, Motje 31

20.00 u.

ZATERDAG 23 JUNI

SPORTCENTRUM DEN BOER
Dansacademie Zomergem: Sterretjes (twaalfde editie)
Alle leden van de dansacademie, van kleuter tot tiener,
brengen onder leiding van juf Elke, Emilie, Kiara en B-boy
Noah, toffe dansnummers en prachtige moves. Na de
dansshow nodigen we alle aanwezigen uit op een kleine
receptie.
Tickets in voorverkoop kosten 7 euro, op de avond zelf
betaal je 8 euro. Voor volwassenen is een consumptie en
hapjes inbegrepen. De kinderen van 6 tot 12 jaar krijgen
een drankje én een verrassing. Kinderen jonger dan 6 jaar
genieten gratis van dit alles.
De deuren gaan open om 19.30 u., de show start om
20.00 u.
Meer info en reserveren: gemeentelijk sportcentrum Den Boer,
Den Boer 17, 09 370 74 40 of sportdienst@zomergem.be


21.00 u.

DE SCHEVE ZEVEN

ZOMERGEMKERMIS BIJ FUNKY FRIET



20.30 u. tot 22.00 u.



14.00 u.
MARKT

Groot scherm: België → Tunesië
Zoals vorige jaren zet De Messink een
groot scherm op de Markt om de Rode Duivels naar de
overwinning te schreeuwen. Toegang gratis!

PAROCHIAAL CENTRUM,
LT. DOBBELAERESTRAAT 14C
WK Voetbal
België → Tunesië op groot scherm

20.00 u.



DE MESSINK

14.00 u. – 24.00 u.
PARK ROCKTICA

De tent staat er opnieuw! Dus kom een feestje bouwen!

Geniet ook dit jaar weer van de gezellige sfeer in de tuin
van de Dekenij.
Kom en geniet van verfrissende cocktails en andere
lekkere drankjes, een oase van rust voor jong en oud.
Ruthie’s Blends is ook weer aanwezig en de kok Madam
bereidt opnieuw heerlijke gerechtjes op de Green Egg.

BARR
Kom tijdens de zomerkermis genieten van heerlijke tiki
cocktails in een exotisch kader!
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Voor de kleinsten is er kinderanimatie en een
springkasteel. Er wordt gezorgd voor een streepje muziek.
INFO Villa Rocktica, 0478 77 60 87, villarocktica@gmail.com

je genieten van een lekker ontbijt in de polyvalente zaal,
dit voor 3 euro deelnemers, 6 euro niet-deelnemers.
Inschrijven is noodzakelijk! Terwijl de ouders lopen,
kunnen de kinderen van de lagere school genieten van
1 uur atletiekplezier onder leiding van meester Jan &
meester Wim. De kleutertjes kunnen zich, onder toezicht,
uitleven op het springkasteel. Voor zij die nog wat willen
nagenieten is er een gezellige cavabar voorzien.
Inschrijven voor het ontbijt voor 17 juni bij Karen Mortier
(mortier.karen@telenet.be) of Georgette Beirnaert
(09 372 81 28, georgettebeirnaert@hotmail.com). Betaal
vooraf op rek. BE 18 0015 1294 4665 van ACME kern
Zomergem.

ZOMERGEMKERMIS BIJ FUNKY FRIET

ZOMERGEMKERMIS BIJ FUNKY FRIET

Tijdens de kermis krijg je op zaterdag bij iedere bestelling
vijf gratis bitterballen (tijdens de openingsuren).
INFO: Funky Friet, Motje 31

Tijdens de kermis krijg je op zondag bij iedere bestelling
één gratis boulet (tijdens de openingsuren).
INFO: Funky Friet, Motje 31
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16.30 u.



WIELERWEDSTRIJD VOOR JUNIORS

VIJFDE OLDTIMERTREFFEN

14 ronden van 5.8 km of 81.20 km
Start en aankomst aan Gemeenschapscentrum ’t
Schaapstuk, Lt. Dobbelaerestraat 14c.
Inschrijving en prijsuitreiking in café Casa Nostra, Markt 2.
Georganiseerd door Koninklijke Wielerclub De
Sportvrienden.
INFO: Willy Kersse, 0496 25 46 99, willy.kersse@skynet.be


Oldtimerliefhebbers kunnen afzakken naar de Dreef om
de prachtstukken te bezichtigen. De wagens verzamelen
in de Dreef vanaf 12.30 u. Daarna kunnen de oldtimers een
rit maken aan de hand van een roadbook. De toegang
is gratis voor bezoekers, deelnemers betalen 5 euro per
oldtimer.
De kernwoorden van dit oldtimertreffen zijn: sfeer,
gezelligheid en mooie wagens!
INFO EN INSCHRIJVEN: info@oldtimerzomergem.be,
www.oldtimerzomergem.be

18.00 u.

MAARTEN STEYAERTPLEIN – PODIUM
Jaarlijkse barbecue van Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia
Zomergem. Aansluitend, vanaf 20.00 u. concert van het
trommelkorps en de harmonie.
Iedereen is van harte welkom! Kaarten te verkrijgen bij
alle leden, via info@harmoniezomergem.be of
0472 95 07 46. Bij slecht weer verhuist de barbecue naar
GC ’t Schaapstuk.
 Harmonie Zomergem


POP-UP BAR
In de tuin van Dreef 39/41
INFO: Jo Van de Velde – jo_vdvelde@hotmail.com


14.00 u. – 24.00 u.
PARK ROCKTICA

Geniet ook dit jaar weer van de gezellige sfeer in de tuin
van de Dekenij. Kom en geniet van verfrissende cocktails
en andere lekkere drankjes, een oase van rust voor jong
en oud. Ruthie’s Blends is ook weer aanwezig en de
kok Madam bereidt opnieuw heerlijke gerechtjes op de
Green Egg. Voor de kleinsten is er kinderanimatie en een
springkasteel. Er wordt gezorgd voor een streepje muziek
en er is een Kubbs-tornooi.
INFO: Villa Rocktica, 0478 77 60 87, villarocktica@gmail.com

21.00 u.

DE SCHEVE ZEVEN
Captain Morgan goes crazy with the Devils


12.30 u.

22.00 u.

MAARTEN STEYAERTPLEIN – PODIUM
Optreden van Los del Sol, limbodansen met vuur en
tropische muziek.

MAARTEN STEYAERTPLEIN

ZONDAG 24 JUNI




15.00 u.

STRAATANIMATIE VOOR DE KINDEREN

9.00 u.

We toveren het Maarten Steyaertplein om
tot een speelparadijs. Speelplein Patjoepel
zorgt voor spelletjes, een springkasteel en
een schminkstand. Er is ook een infostand
voorzien voor mensen die meer informatie
willen over de werking van het speelplein
in juli en augustus.

CAFETARIA VZW PAROCHIALE WERKEN
De cafetaria is op deze kermiszondag open vanaf 9.00 u.
(GC ’t Schaapstuk)


9.30 u.

SPORTLAAN – KERMISLOOP
Deze kermisloop maakt deel uit van de Superprestige 2018
van de Krekenlopers, tijdsregistratie en prijsuitreiking.
Kidsloop (9.30 u.) – kermisloop 5 of 10 km (10.00 u.), start
aan de atletiekpiste, Sportlaan. Wie het wenst kan gebruik
maken van de douches in sportcentrum Den Boer.
Deelname aan de kermisloop is gratis. Na het lopen kan



15.30 u.

VRAAG HET AAN!
Ook dit jaar draaien dj’s Vermeiry en Romano plaatjes in
hun oude caravan op het Maarten Steyaertplein. Heb je
een muzikaal verzoekje, vraag het aan!
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18.00 u.



MAARTEN STEYAERTPLEIN
! ZOMERGEM FEEST – LIVE MUZIEK !

20.00 u.

DE MESSINK - FLÜGEL SUMMER PARTY
Deze activiteit straalt alles uit wat Messink is! Het is
uitgevonden door Messink-medewerkers, de deejays
zijn zelf gekweekt en de muziek bevat de historie van
De Messink. Ambiance is verzekerd dankzij tal van foute
nummers, meezingers en feestmuziek!

GRATIS FESTIVAL met Raymond Van het Groenewoud,
Berlaen, Isabelle A, Klaas Delrue (Yevgueni) en
Senne Guns.
INFO: www.zomergemfeest.be


21.00 u.

DE SCHEVE ZEVEN
Vlaamse avond, met optreden van De BOMBOAREN en
dj Nicholas

MAANDAG 25 JUNI


13.30 u.

GEMEENSCHAPSCENTRUM ‘T SCHAAPSTUK
Kermiskoffietafel voor de senioren.


16.00 u. – 24.00 u.
PARK ROCKTICA

Geniet ook dit jaar weer van de gezellige sfeer in de tuin
van de Dekenij. Kom en geniet van verfrissende cocktails
en andere lekkere drankjes, een oase van rust voor jong
en oud. Ruthie’s Blends is ook weer aanwezig en de
kok Madam bereidt opnieuw heerlijke gerechtjes op de
Green Egg. Voor de kleinsten is er kinderanimatie en een
springkasteel. Er wordt gezorgd voor een streepje muziek.
INFO Villa Rocktica, 0478 77 60 87, villarocktica@gmail.com


16.00 u. tot 18.00 u.
KINDERNAMIDDAG

Het gemeentebestuur en de foorkramers
trakteren de kinderen van Zomergem.
Alle kinderen van de kleuter- en lagere
scholen (Zomergem, Beke, Ronsele en
Oostwinkel) ontvangen via de school
een stempelkaart. Zomergemse kinderen die niet in Zomergem naar
school gaan, kunnen hun kaart afhalen bij de communicatiedienst.
INFO: Communicatiedienst, Kwadrant, Hofbouwstraat 1,
09 218 95 50


18.00 u.

AVONDMARKT IN DE DREEF
Kraampjes vol snuisterijen, drankstandjes en nog veel
meer. Kom en geniet mee van deze zomerse gezellige
avondmarkt.
Verenigingen die een stand willen uitbaten op de
avondmarkt kunnen contact opnemen met Luc Maenhaut,
lucmaenhaut@telenet.be, 0475 29 50 49.


18.00 u. tot 23.00 u.

NATUURPUNTCAFÉ
Tijdens de avondmarkt is er een Natuurpuntcafé in de
Dreef. Kom genieten van een Gageleer, je steunt er ook
nog eens de natuur mee!

POP-UP BAR
In de tuin van Dreef 39/41
INFO: Jo Van de Velde – jo_vdvelde@hotmail.com
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18.30 u. tot 21.00 u.



OPENDEURDAG SOCIAAL HUIS

GEMEENSCHAPSCENTRUM ’T SCHAAPSTUK

Maak kennis met alle netwerkorganisaties die actief zijn in
het Sociaal Huis en met de dienstverlening van het OCMW.
INFO: Sociaal Huis, Dreef 20


Fietsevenement op terras & parking CM, organisatie
Beweging.net Zomergem
Kermismaaltijd, halve kip met groenten en frieten of
ribbetjes à volonté, koffie met dessert voor 17 euro.
Inschrijven bij Blanche Van Hamme, 09 370 85 81 of via
parochiaalcentrumzomergem@skynet.be, 0476 22 13 69 of
tijdens de openingsuren van de cafetaria.

20.00 u.

CAFE CASA NOSTRA
Singalong – zangeres Heidi


12.00 u.

21.00 u.



DE MESSINK - SCHUIMPARTY

16.00 u. tot 18.00 u.
KINDERNAMIDDAG

De traditionele schuimparty is uitgegroeid tot één van de
bekendste party’s tot ver buiten het Meetjesland. Deze
staat dus dit jaar opnieuw op het programma!


21.00 u.

DE SCHEVE ZEVEN
Kermisfuif!

DINSDAG 26 JUNI


6.00 u.

JAARMARKT
Rond de Markt vindt de jaarmarkt plaats, met mooie
marktkraampjes met snuisterijen, verse groenten, heerlijke
verse vis, allerlei kaassoorten en dames-, heren- en
kinderkledij.


Het gemeentebestuur en de foorkramers trakteren de
kinderen van Zomergem. Alle kinderen van de kleuter- en
lagere scholen (Zomergem, Beke, Ronsele en Oostwinkel)
ontvangen via de school een stempelkaart. Zomergemse
kinderen die niet in Zomergem naar school gaan, kunnen
hun kaart afhalen bij de communicatiedienst.
INFO: Communicatiedienst, Kwadrant, Hofbouwstraat 1,
09 218 95 50

8.00 u.

CAFE DE SCHEVE ZEVEN
Jaarmarktcafé, met gratis boterkoeken!


10.00 u.

PRIJSUITREIKING WINNAARS ACTIE WARMSTE
WINKELDORP





Voor Amateurs-Masters-Elite z/c-Beloften U23 en
kampioenschap van België studenten hoger onderwijs.
Afstand: 104,4 km, verdeeld over 18 ronden van 5,8
km. Start en aankomst aan Gemeenschapscentrum ’t
Schaapstuk, Lt. Dobbelaerestraat 14 c.
Inschrijving en prijsuitreiking in café Casa Nostra, Markt 2.
Georganiseerd door Koninklijke Wielerclub De
Sportvrienden.
INFO: Willy Kersse, 0496 25 46 99, willy.kersse@skynet.be

11.30 u.

CAFE DE SCHEVE ZEVEN
Kermismaaltijd in de Brasserie: tomatensoep met ballekes,
halve kip met lekkere frietjes en een fris slaatje
voor 17 euro pp.


18.30 u.

WIELERWEDSTRIJD

Er worden 20 waardebonnen, ter waarde van 12.50 euro,
van ZOZ uitgereikt.
Deze prijsuitreiking vindt plaats ter hoogte van Markt 9.

12.00 u.

FRIETJES



20.00 u.

DE MESSINK - TROELA NIGHT
Jaarlijks wederkerend evenement als afsluiter van onze
heerlijke vijfdaagse. Traditioneel een afsluiter voor de
medewerkers en het vaste publiek. Iedereen welkom!


21.00 u.

CAFE DE SCHEVE ZEVEN
KLANT IS KONING – 1 maal per jaar mag je verzoekjes
aanvragen

Het feestcomité bakt frietjes voor de kinderen van de
basisscholen in de dorpskern.
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Oostwinkel kermis
29 JUNI – 1 JULI

VANAF DINSDAG 26 JUNI



21.00 u

CAFÉ FRIENDS

 CAFE DE KASTELEIN

Colorvibes Fluo Night – Dress up FLUO and get a free
drink, met dj Dimi

ZONDAG 1 JULI

Kermisprijskamp Tapbiljart
Prijzenpot minimum 1250 euro.
Volgens de letterwaarde van het laatst gespeelde seizoen.
Op verwarmde biljarts (3 Duques en 2 Verhoevens)
Voor de C’s, D’s en nooit aangeslotenen.



12.00 u.

CAFE DE KASTELEIN
LUXE BARBECUE

Alle schiftingen in 1 manche te spelen in poules van 4 op
dinsdag 26, woensdag 27 en/of donderdag 28 juni en dit
vanaf 18.00 u.
Finale op vrijdag 29 juni om 19.00 u. stipt!
Finaleplaatsen per persoon, finaleplaatsen zijn niet te
koop!
1ste plaats 125 euro
2de plaats 95 euro
3de en 4de plaats 65 euro
BBQ-worst, kipbrochette, chateaubriand, varkenshaasje
en gemarineerde ribbetjes met groenten, saus en
aardappelen.
20 euro per persoon, inschrijvingen vooraf verplicht in
De Kastelein.
INFO: De Kastelein, Angelique, 09 330 87 14

Iedere kaart neemt deel aan de gratis tombola.
Kaarten in VVK 5 euro, ADK 6 euro
(te bekomen bij de Kasteleiners)

VRIJDAG 29 JUNI


CAFÉ FRIENDS

21.00 u.

CAFÉ FRIENDS





ZATERDAG 30 JUNI


11.30 u.

Barbecue Time!
Inschrijven bij slagerij Stul of café Friends.

Summerparty, cocktailnight met dj Electric

13.00 u.

Kinderrommelmarkt – springkasteel en animatie.
Inschrijven café Friends.

14.30 u.

CAFE DE KASTELEIN



18.00 u.

Optreden Seventy and Orange.

Kermisschieting, liggende wip, 120 euro gratis
Opgelet berekend op 40 schutters!
Inleg 5 euro.



22.00 u.

Afterparty
INFO: Charlotte Blomme, 0476 34 22 36
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Beekse feesten
28 JUNI – 2 JULI
Vorig jaar zijn we van start gegaan met een nieuw bestuur. De resultaten hiervan zijn duidelijk
zichtbaar in het verenigingsleven te Beke. Naast een mooie fietstocht, deelneming aan een aantal
kerstmarkten en medewerking aan de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie hebben we ook een nieuw
biertje in het leven geroepen: het ‘Beeks Schepperke’. Hiervoor organiseerden we een bierproeverij
om de mensen te laten mee de smaak te bepalen, verkenden we de Beekse geschiedenis
van de brouwerij en kweken we onze eigen hop op Beekse bodem. Deze mooie activiteiten
sluiten aan bij onze hoofdactiviteit die nog steeds staat als een huis: de Beekse Feesten.

DONDERDAG 28 JUNI


bruisende dorpskern! De hop van deze saison is
gekweekt op Beekse bodem. Met liefde voor de
geschiedenis van onze oude brouwerij waar nu
Ter Beke is gevestigd, wordt dit bier ambachtelijk
gebrouwen door huisbrouwerij Den Tseut. Kom
proeven!

20.00 u.

UITZENDING WK
BELGIË – ENGELAND
Geen groter feest dan een voetbalfeest!
We zenden deze topmatch uit op groot scherm en zetten
hiervoor de Beekse Feesten een dagje eerder in dan op
andere jaren. Wees welkom om samen te supporteren voor
onze Rode Duivels!



BEKE SPEELT - BE THE BEAST, BEAT THE REST &
KINDERNAMIDDAG
Daag anderen uit bij één van onze spelen en win een
mooie prijs! Om in de sfeer van het WK te blijven is er een
opblaasbaar streetsoccer-terrein voorzien. De kinderen
zullen een topnamiddag beleven in het kinderdorp.
Prijsuitreiking om 17.00 u.
In samenwerking met de Beekse verenigingen.

VRIJDAG 29 JUNI


19.30 u.

JUKEBOX RETRO DANCE PARTY
Peter Van Praag geeft weer het beste van zichzelf tijdens
deze party, met muziek van de jaren ’50, ’60, ’70 en
‘80! Dit jaar gaan we een stapje verder, met als dresssuggestie ‘Black & White with a touch of colour’. Toegang
is gratis en de deuren gaan open vanaf 19.30 u. Voor wie
helemaal in stijl wil gaan, zijn er 2 VIP-arrangementen
vooraf te bestellen via jrdp.beeksefeesten.be. VIP Silver:
15 euro voor een drankkaart ter waarde van 20 euro +
een lekkere Beekse burger. VIP Gold: 50 euro voor een
champagnetafel met een reeks lekkere hapjes voor 4
personen.



Aanschouw een uniek concert met stijl, gebracht door The
Black Men in samenwerking met het fanfareorkest Iever &
Eendracht! Ze zijn met 50 uitvoerders, en spelen een mix
van hedendaagse rock en pop met een vleugje klassiek.
Gratis toegang!

ZONDAG 1 JULI


8.00 u.

8STE MOTORRIT SALAMIDORP

10.00 u. tot 16.00 u.

Deze volledig bepijlde rit is intussen een vaste waarde
in het programma. De tocht voert je mee voor ongeveer
180 km over het Vlaamse en Nederlandse platteland. De
opbrengst van deze motorrit gaat zoals altijd naar een
goed doel.
Vrije start tussen 9.00 u. en 12.00 u. 10 euro voor enkelzit,
5 euro voor duorijder.
Gratis koffie en een koffiekoek bij de start, en een hotdog
bij de aankomst na het afgeven van je deelnameformulier.
De eerste 200 ingeschrevenen krijgen een uniek
aandenken.
INFO en inschrijvingen: Peter Claeys (0478 40 00 57),
motorrit@beeksefeesten.be of www.beeksefeesten.be

ROMMELMARKT MET STRAATANIMATIE
We breiden onze jaarlijkse antiek-, brocante- en
rommelmarkt uit tot een echt straatfeest! Wil je graag zelf
een kraampje oprichten? Als je vooraf inschrijft kan dit
voor 6 euro per 6 meter + een gratis consumptie. De dag
zelf betaal je 8 euro, en dan mis je de gratis consumptie.
Opbouw vanaf 8.00 u., na afhaling van je nummer in de
feesttent. Het aantal standplaatsen is beperkt tot 150
kraampjes van 6 meter.
INFO en inschrijven: rommelmarkt@beeksefeesten.be
www.beeksefeesten.be


20.00 u.

THE BLACK MEN & FANFAREORKEST SLEIDINGE

ZATERDAG 30 JUNI


15.00 u.

14.00 u.

INTREDE BEEKS BIER MET GRATIS PROEVERIJ



10.00 u. tot 11.30 u.

DE BIB KERMIST MEE!

Blijde intrede van ons nieuw Beeks bier, het ‘Beeks
Schepperke’! Onder begeleiding van het trommelkorps
van Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia zorgen we voor een

De jongsten kunnen hebbedingetjes verdienen met een
visspel.
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MAANDAG 2 JULI

Verkoop van mooie onbeschadigde boeken, DVD’s, en
CD’s aan 1 euro stuk.
Kom gerust een kijkje nemen!
Georganiseerd door de Beekse Bib Fans.
INFO: bibbeke@zomergem.be




KAARTING MARCEL COOPMAN
Wees welkom om opnieuw een kaartje te leggen op deze
gezellige kaarting. Ook dit jaar ga je zeker niet met lege
handen naar huis en kan je voor een klein bedrag spelen
naar hartenlust. ’s Middags verwennen we de deelnemers
met een lekkere boterham met beleg.
Doorlopend tot 13.00 u.

11.00 u.

RECEPTIE
Hét ultieme moment om met alle inwoners van Beke
gezellig samen te komen, een glaasje te nuttigen en een
praatje te slaan. De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia
uit Zomergem en een speech van de burgemeesters
uit Zomergem en Waarschoot mag en zal uiteraard niet
ontbreken. Ook onze voorzitter neemt even het woord.




Paul Bruna staat garant voor populaire liedjes die altijd
zorgen voor de nodige ambiance. Aangevuld met humor
van de bovenste plank zorgt hij voor een dansnamiddag
vol entertainment! Tijdens de pauze kan je genieten
van een heerlijke Breydelschotel met koffie en is er
kans om deel te nemen aan onze tombola, met tal van
mooie prijzen. Ook onze huis-dj is aanwezig om de
dansnamiddag de nodige schwung te geven.
Toegang is gratis, maar als je zeker een plaatsje wilt
reserveer je best op voorhand voor de koude schotel, voor
slechts 15 euro.
INFO: dansnamiddag@beeksefeesten.be,
INSCHRIJVEN: www.beeksefeesten.be of bij het bestuur van
OKRA Beke
In samenwerking met OKRA Beke.

13.30 u.

Wat past er beter na een receptie dan een gezellige
barbecue? Voor een vaste prijs van 20 euro per persoon
krijg je een barbecue à volonté. Ook een aperitiefje is
hierbij inbegrepen. Kinderen van 6 jaar tot 12 jaar eten mee
voor 12 euro, kinderen jonger dan 6 jaar eten gratis mee.
INFO: barbecue@beeksefeesten.be, inschrijvingen via website
www.beeksefeesten.be, 0496 59 76 08 of bij Ronny Coopman,
Oude Staatsbaan 70, Beke

15.00 u.

BEEKSE TEA ROOM
Geniet van heerlijk vers gemaakte koffie, thee en een
‘Formidabel’ verzorgd gebakje! Met of zonder deelname
aan de barbecue, bij ons kan je terecht voor je zondagse
koffieklets en stukje taart, en dit aan erg democratische
prijzen.




Vorig jaar stond voor de eerste keer Vincent op het podium
voor de Bingo, nadat Guy het na 20 jaar voor bekeken
hield. Na deze geslaagde eerste keer zal hij ook dit jaar
samen met onze voorzitter Kim dit geliefde programmapunt
verzorgen.
Afhankelijk van hoe onze Belgische ploeg
het doet, zal tegelijkertijd ook buiten op het
terras het WK worden uitgezonden, zodat je
niets hoeft te missen!

18.30 u.

Een spetterende dansshow met kinderen én volwassenen
die het beste van zichzelf geven! Inkom is gratis.

20.00 u.
HYPER

Hyper is één blok energie op het podium, met drie Beekse
vrienden die dezelfde passie delen; muziek maken
en spelen! Met een stijl in de richting van Triggerfinger
en Queens Of The Stone Age is er gegarandeerd
oerdegelijke, klassieke rock ’n roll, en dit alles strak in
het pak!


20.00 u.
BINGO

MOTION



15.00 u.

DANSNAMIDDAG MET OPTREDEN VAN
PAUL BRUNA

BARBECUE MET UITGEBREID GROENTENBUFFET



9.30 u.



22.30 u.

LES FOLLES DE GAND
Pluimen, hoge hakken en weelderige pruiken. Les Folles
De Gand zorgen voor een stukje Gentse Feesten in Beke.
Ook voor wie ze reeds aan het werk heeft gezien is deze
travestieshow steeds vernieuwend en een leuke belevenis!

21.30 u.
BY FAR

DINSDAG 3 JULI

Met By Far hebben we nog meer prachtige muziek van
Beekse bodem!
Daarna kunnen we dansen, meezingen en feesten tot we
erbij neervallen. Onze dj zorgt voor een onvergetelijke
ambiance-avond!

Indien de Rode Duivels op deze dag
moeten spelen zenden we dit uit op groot
scherm in onze tent!
INFO: Kim Vereecke: 0494 71 54 49,
info@beeksefeesten.be of www.beeksefeesten.be
9

Feest van de Vlaamse
Gemeenschap!

Motjeskermis
6 – 8 JULI

11 JULI

Motjeskermis vindt plaats in de feesttent op het
terrein voor zaal Toersport, Bevrijdingsstraat 25a



Iedereen welkom vanaf 18.00 u.!

Alle inwoners van Zomergem zijn van harte welkom!

VRIJDAG 6 JULI


18.30 u. – 21.00 u.

MOSSELFESTIJN À VOLONTÉ

Dit jaar verzorgt het feestcomité van Beke de jaarlijkse
11 juliviering te verzorgen. Deze vindt plaats in zaal De
Priem, Priemwegel 4 te Beke. We nodigen jullie uit om
onder muzikale begeleiding van Koninklijke Harmonie SintCecilia en Lukrak samen het glas te heffen op dit Vlaamse
feest. Je krijgt hierbij 3 gratis consumpties die je dorst
zullen lessen tijdens een braadfestijn. Een speech van de
burgemeester is op een dag als deze onontbeerlijk.

20 euro, kinderen tot 12 jaar 10 euro
Optreden De Wispelband.

ZATERDAG 7 JULI


8.30 u. – 13.30 u.
MOTORRIT



Zomergem Zingt

10.00 u. tot 18.00 u.

1STE MOTJES MARATHON-KAARTING EN
PIETJESBAK (TEERLINGEN)


20 JULI

13.30 u.
DARTS





MARKT

14.30 u.

De Markt van Zomergem wordt na het succes van vorige
jaren voor de vijfde maal het decor voor het gratis
evenement Zomergem Zingt.
Met 27 meezingers en een gastoptreden van zanger
IVANN
INFO: didier.van.kerrebroeck@telenet.be, 0486 78 06 48

VIERDE MOTJESKERMIS-SCHIETING


18.00 u. tot 24.00 u.

22.00 u.

1,50 EURO FUIF

ZONDAG 8 JULI


Viering Nationale
Feestdag

11.00 u.

RECEPTIE
Iedereen is van harte welkom!


12.00 u.

MOSSELFESTIJN À VOLONTÉ
20 euro, kinderen tot 12 jaar 10 euro


22 JULI ZOMERGEM

14.30 u.

OPTREDEN SINGALONG



10.30 u.
Eucharistieviering in de Sint-Martinuskerk, gevolgd door het
Te Deum.
Toespraak en huldiging van de inwoners van Zomergem
die het afgelopen jaar vereremerkt zijn met een nationale
onderscheiding of een arbeidsonderscheiding, in zaal 2
van gemeenschapscentrum ’t Schaapstuk,
Lt. Dobbelaerestraat 14c.

VOETBAL OP GROOT SCHERM!
3 dagen gratis toegang!
Kaarten te verkrijgen bij Hans De Backer 0497 27 44 10,
Luc Keirse 0498 77 20 20, Jeffrey De Backer 0493 62 45 04
en Filip De Keyser 0478 95 18 69 of via overschrijving op
Feestcomité Motje, BE 84 1030 4007 9559
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Rijvers Festival

ZONDAG 12 AUGUSTUS


De Stars Stage verwent
de allerkleinsten en
de net wat groteren
met Kapitein Winokio.
Op zondag brengen
we verder artiesten
van een uitzonderlijk
niveau: de absolute hit
sensatie Lil’ Kleine, Coely en De Kreuners. Ze passeren
zondag allemaal de revue. Op de Beats Stage kunnen
jullie o.a. genieten van Ghost en andere stevige deejays.
Radio Topkaas vinden we zo leuk dat ze jullie ook zondag
vermaken met hun hilarische sketches op de Love Stage.
Gevolgd door unieke artiesten als dj Yolotanker en Radio
Tepelklets. Rijvers Festival 2018 wordt afgesloten door
het Zomergemse duo Freddy & Romano! Zij garanderen
absolute ambiance! Voor elk wat wils dus, maar met als
rode draad een ongelooflijk feest!
Dit is nog geen volledig programma: er volgen nog tal
van artiesten! Hou dus onze website in de gaten voor de
laatste info!
Info en tickets op www.rijversfestival.be

10 – 12 AUGUSTUS
Dromen jullie al opnieuw van het paradijs deze
zomer? Boek jullie traditionele reis dan dit jaar
zeker niet in het weekend van 10 tot 12 augustus
want … dan kan je het paradijs helemaal beleven
op Rijvers Festival! Dit jaar doen we er opnieuw
een schepje bovenop. Wegens het succes van
vorig jaar wordt het terrein nog een beetje
groter en sfeervoller én serveren we nog grotere
artiesten! Rijvers Festival 2018 wordt nog meer
zingen, dansen en genieten voor jong en oud!

VRIJDAG 10 AUGUSTUS


De deuren gaan open om 18.00 u.
De absolute kraker
op vrijdagavond is
de Nederlandse
rapper Gers
Pardoel die
optreedt op de
Stars Stage.
Daarna volgen
de absolute topdj’s met nationale
en internationale bekendheid elkaar op: Regi, Maarten
Vancoillie, Robert Abigail, F.R.A.N.K, Push, Yves
Deruyter … Dit is slechts een greep uit wie je deze avond
op de drie podia te horen krijgt!

Zomerfilm jeugdraad
14 AUGUSTUS


16.00 u.

ZOMERFILM
Jeugdraad Zomergem organiseert opnieuw een zomerfilm.
Deze keer is het een prachtige gezinsfilm.
De film start om 16.00 u. in het KLJ lokaal, Hofbouwstraat
1. De toegang is gratis. De jeugdraad zorgt voor popcorn,
chips en een drankje tegen heel democratische prijzen.
INFO: jeugddienst, Hofbouwstraat 1, 09 218 95 50,
jeugddienst@zomergem.be

ZATERDAG 11 AUGUSTUS


Ook op deze dag is je paradijs open vanaf 13.00 u.

Al vanaf 13.00 u. is iedereen welkom!
Kom zeker op tijd
want K3 is er ook
dit jaar bij. De Stars
Stage wordt gevuld
met de beste live
muziek: Laura Tesoro,
Niels De Stadsbader
met Miguel Wiels
en Jebroer. Hou je
van het stevigere
werk, dan vind je
zeker je gading op
de Beats Stage. Op
de Love Stage maakt het unieke Radio Topkaas opnieuw
zijn opwachting. Natuurlijk kan je de hele dag ook gewoon
chillen, een hapje eten of gewoon genieten van onze
heerlijke cocktails … Op Rijvers Festival is alles net dat
ietsje lekkerder, gezelliger, leuker…

Loopwedstrijd
We All Love Running
15 AUGUSTUS


10.30 u.
Vijfde loopwedstrijd door de vzw WE.ALL.LOVE.RUNNING
dwars door onze prachtige gemeente. De start en
aankomst is aan sportcentrum Den Boer. Het traject gaat
dwars door Zomergem, langs kerkwegels, tussen weidse
akkers en langs snelle jaagpaden. Afstanden 5, 10, 20 en
30 km.
INFO: Olivier Verhaeghe - www.weallloverunning.be
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Bevrijdingsfeesten
1918-2018

ZATERDAG 18 AUGUSTUS


vanaf 15.00 u.

GROOT BEVRIJDINGSFEEST IN HET CENTRUM
VAN ZOMERGEM
· Sfeer en gezelligheid in de sfeer van 1918: live muziek,
animatie, hapjes en drankjes
· Activiteit van de KSA-senioren: ‘Bezette Stad’ De bevrijding komt, maar Den Duits is er nog!
· Aankomst historische colonne op de markt +
officiële ontvangst
· Breugelbuffet en Bevrijdingsbal

17 - 19 AUGUSTUS

ZONDAG 19 AUGUSTUS


vanaf 8.30 u.

ONTBIJT OP DUIVEKEETHOEVE VOOR
JONG EN OUD
Inschrijven voor breugelbuffet en ontbijt kan tot 12 augustus
via gabydezutter@skynet.be
Overschrijven op het rekeningnummer van Verbroedering
Petergemeente: BE38 7370 0583 2672 met vermelding
van je naam + breugelbuffet of ontbijt + aantal personen
Breugelbuffet (18/08/18): 18 euro per persoon /
10 euro voor -12
Ontbijt (19/08/18): 15 euro per persoon / 10 euro voor -12 /
gratis voor -5
Meer info op: www.bevrijdingsfeestenzomergem.be

Zomergem herdenkt de 100ste verjaardag van de
bevrijding met een heus bevrijdingsweekend op
vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 augustus
2018. Hoogtepunt van deze driedaagse wordt
de bevrijdingsstoet: een colonne van een
honderdtal soldaten in historische klederdracht
en voorzien van voertuigen en paarden doet
de bevrijdingsroute over en komen aan in
Zomergem op zaterdag 18 augustus 2018. Woon
je in de dorpskern? Zorg dan voor een warme
ontvangst van deze stoet en versier je gevel
feestelijk zoals in 1918 met Belgische vlaggen!

Zomergem Davert Muziekfestival!
25 AUGUSTUS

VRIJDAG 17 AUGUSTUS



OPENING DUBBELTENTOONSTELLING


MARKTPLEIN

19.00 u.:

Zomergem Davert staat opnieuw garant voor een avond
stevige rock. Voor het eerst vragen we toegangsgeld.
Daarvoor krijg je twee topgroepen te zien, met tussendoor
een babbel op het podium van Brechtallica. Deze jonge
Zomergemse komiek zal ons het één en ander vertellen.
Brecht Verscheure zoals we hem kennen…
Om 19.00 u. starten we met de Wetterse groep ‘De
Jaumerja's’. Wat als een eenmalige grap startte in 1996,
duurt inmiddels 22 jaar. Aangename rocksongs, stevige
meezingers, ze spelen een gevarieerde setlist. Doorheen
de jaren was er al wel eens een wissel van bandleden,

Sint-Martinuskerk - Markt - Zomergem
‘De Franse Frontlinie’ – foto’s van Hendrik Braem
Documenten en foto’s uit het gemeentelijk historisch
archief
Kunstwerken van diverse kunstenaars


19.00 u.

20.00 u.:
Dekenij - Dekenijstraat 10 - Zomergem
‘Stille Getuigen’ – privécollectie Ronny De Rocker e.a.
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maar uiteraard kennen wij Thierry Desmet en zijn zoon
Jaro als de besten. Geboren en getogen in de schaduw
van het gemeentehuis van Zomergem, komt Thierry in de
spotlights, deze nog even dooreen daveren.
De zang wordt gebracht door Fi schatteman, davereffect
komt door de drums van Thierry De Smet, sologitaar op
z’n best van Jaro De Smet, de bas wordt bespeeld door
Hendrick De Bruyne. Aan de toetsen staat Robert Colman
en spring in ‘t veld Romeo De Timmerman bespeelt de
ritmegitaar.
De tweede groep, die start na Brechtallica is de hoofdact
van de avond.
LoudFire is een Classic-Hardrock coverband uit
Vlaanderen, die garant staat voor een stevige, maar
muzikaal verfijnde show met af en toe verrassende
elementen.
LoudFire is zeker niet zomaar ‘another’ coverband, ze
brengen eerder een tribute aan een genre, de goeie
ouwe hardrock van weleer. Opgericht in 2015 door gitarist
Ruben Rosseel en bassist Rudy Depoorter en met muzikale
routinés als Chris ‘Hazy’ Deneve (After all, Red Zebra), Alex
Stapert en Ludwig Lauwaert, zijn ze van vele markten thuis.

met klassement, inschrijving 3 euro per deelnemer, tot
150 euro gratis en een naturaprijs voor de eerste man en
eerste vrouw.
Doorlopend is het ook mogelijk om een Kubbwedstrijd te
spelen (vrij spel of oefenen).

ZONDAG 26 AUGUSTUS

Toegang 5 euro, deuren en bar open vanaf 18.00 u.
INFO: zomergemdavert@gmail.com
 Zomergem Davert



Bolling in de Kastanjedreef, loten voor maats. Eerste
bolling tot 100 euro gratis en naturaprijzen voor de
winnende ploeg, inschrijving 3 euro per deelnemer. Er is
een tweede bolling voorzien.

Kermis Ronsele



31 AUGUSTUS - 3 SEPTEMBER

VRIJDAG 31 AUGUSTUS

Reeds meer dan 50 jaar beginnen we de
kermis in Ronsele met een tornooi krulbollen.
Dé Meetjeslandse volkssport bij uitstek wordt
gespeeld op buitenbanen in het zand, lichtjes
hellend, in de schaduw van de bomen van de
Kastanjedreef (ingang aan het kruispunt van
de Ronselestraat en Raymond Leersstraat).
Maar reeds de tiende keer begeven we ons
ook in de mediterrane sfeer met een recreatief
petanquetoernooi. Ook voor de liefhebbers
van de Scandinavische cool hebben we een
alternatief: ze kunnen een wedstrijd Kubb spelen.



19.00 u.
Kermisjogging, de 46ste editie van de traditionele
stratenloop. Keuze uit afstanden van 4,3, 8,6 en 13,2 km.
Voor iedere deelnemer is er een geschenk in natura en
een gratis consumptie. Inschrijven in de parochiezaal vanaf
18.00 u., inleg 5 euro voor volwassenen en 3 euro voor
kinderen jonger dan 10 jaar.



21.00 u.
Openingsreceptie in de parochiezaal. Burgemeester Tony
Vermeire opent de kermis, dj Firmin zorgt voor de muziek,
het feestcomité voor de hapjes.

ZATERDAG 1 SEPTEMBER

ZATERDAG 25 AUGUSTUS



13.30 u.

KERMISKUBB-TORNOOI

14.00 u.

Op het Kerkplein. Recreatief tornooi met 200 euro
prijzengeld bovenop de inleg van 3 euro per persoon.
Ploegen worden geloot, 3 speelronden.

Bolling in de Kastanjedreef, 1ste bolling, tot 100 euro gratis
en naturaprijzen voor de winnende ploeg, inschrijving 3
euro per deelnemer. Er is een 2de bolling voorzien. Loten
voor maats.


14.15 u.
Petanque, recreatief tornooi, 3 spelrondes, winnaars elk
spel worden uitbetaald. Inschrijving 3 euro per deelnemer.
Doorlopend is het ook mogelijk om een Kubbwedstrijd te
spelen (vrij spel of oefenen).

25 - 26 AUGUSTUS



14.00 u.



19.00 u.

PAROCHIEZAAL

14.15 u.

‘Komen eten’
Smulfestijn in de parochiezaal: lekker gemengd warm

Petanque in de Kastanjedreef, recreatief tornooi, meli-melo
13

MAANDAG 3 SEPTEMBER:
DAG VOOR DE DORPSBEWONERS


9.00 u.
Dienst voor de overleden parochianen



10.00 u.
Gratis ontbijt in het parochiezaaltje voor alle inwoners:
herinneringen ophalen met de (oud-)parochianen bij koffie
en koffiekoeken of met nieuwe buren kennis maken.



Kindernamiddag voor de kleuters van Ronsele schooltje.
De kinderen worden opgehaald met paard en huifkar voor
een ritje, en na een ijsje in café De Kastelein kunnen ze
zich uitleven op het springkasteel.

buffet, vooraf is er gratis een heerlijk aperitief. Inschrijven
bij de leden van het feestcomité, volwassen betalen 15
euro, kinderen tussen 6 en 12 jaar 7 euro, kinderen jonger
dan 6 jaar eten gratis.




22.00 u.

Meer info bij Ronny Claeys, 09 372 95 89,
ronsele.feest@hotmail.com

Sportfeest KLJ

ZONDAG 2 SEPTEMBER
9.00 u.
Plechtige eucharistieviering voor alle ingeschrevenen van
de confrérie


2 SEPTEMBER

9.00 u.

Het is weer zover! Na 5 jaar is het opnieuw aan
KLJ Zomergem om het regionaal sportfeest te
organiseren. Dit jaar krijgen we de kans om de
zomer af te sluiten. We hopen dat er veel mensen
meedoen zodat we met prijzen overladen zijn.
Bezoekers zijn welkom vanaf 14.00 u!

Rommelmarkt in de Eikendreef, standplaatsen zijn gratis en
vrij te kiezen.
KVLV Open-lucht-café in de Eikendreef met gekende
streekbieren en promotie van eigen KVLV-biertje, Ferme
Fien!
In de namiddag optreden van THE SUMMER3 BAND!


10.00 u. – 12.00 u.
68ste jaarlijkse autowijding - de laatst overgebleven
traditionele autowijding in het Meetjesland. Zegening van
de weggebruikers en wijding van hun voertuigen.



Word nu zomerlid van KLJ Zomergem voor slechts
10 euro en beleef mee met ons een fantastische
sportfeestzomer. We oefenen de hele zomer! Een
sportfeest is een super, zalig, mega, fantastisch evenement
dat elke zondag in de zomervakantie plaatsvindt voor alle
jongeren vanaf 9 jaar. Het is een samenspel van dansen,
wimpelen, vendelen, piramide bouwen, touwtrekken, lopen
en nog vele andere disciplines. Dans je graag of ben je
sportief dan is dit zeker en vast iets voor jouw. We maken
een hele dag plezier en proberen zo goed mogelijk te
presteren om op 2 september de jury te overtuigen en alle
atletiek nummers te gaan winnen om met zoveel mogelijk
bekers naar huis te komen.
INFO: KLJ Zomergem, Hofbouwstraat 1,
kljzomergem@hotmail.com

14.00 u.
Lof en Ommegang op het kerkhof, ter ere van de Moeder
van Smarten langsheen de kapellen op de begraafplaats.
Boogschieten op de liggende wip met bogen uit de kant
voor iedereen – in de tent achter de parochiezaal. Wij
zorgen voor bogen en pijlen. Recreatieve wedstrijd –
inschrijven individueel of groep



19.00 u.
Sluitingsavond van de kermis in het parochiezaaltje. Het
feestcomité zorgt voor een drankje en hapje en voor
muzikale ambiance zorgt dj Dirk.
Gratis bingo om 21.00 u.

Gezellig samenzijn met muzikale ondersteuning door
Studio Satellite. Blijf na het eten nog een beetje hangen
en dans de opgedane calorieën er weer af! Zeker omdat
we onder de aanwezigen, op verschillende tijdstippen drie
maal een geschenkbon verloten, eentje om 22.30 u., de
tweede om 24.00 u. en de laatste om 1.00 u.



14.00 u.

15.00 u.
· Einde-zomervakantie-terras op het kermisplein!
· Optreden van Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en The
Cover Store
· Voor de kleintjes (of iets groteren) is er het springkasteel.
Karin Blancke verzorgt de mooie kindergrime en maakt
ballonfiguren.
· En voor iedereen: pannenkoeken smullen in het
parochiezaaltje!
14

Oostwinkel feest!



19.00 u.

AVONDCONCERT ZEFIRO TORNA: ALLEGORIA
Over engelen en duvels, sottigheden en dwaesheden
Het vocaal-instrumentaal ensemble Zefiro Torna werd
opgericht in 1996. Zefiro Torna bestaat uit musici die
hun sporen verdienden bij gezelschappen als Huelgas
Ensemble, Collegium Vocale Gent, Capilla Flamenca en
LOD. Het ensemble wordt in functie van het programma
aangevuld met excellente vocalisten en instrumentalisten
uit België, Nederland, Frankrijk en Italië. Zefiro Torna
brengt het culturele erfgoed op unieke wijze terug
tot leven, vertrekkende vanuit een diep respect voor
het verleden. Authenticiteit wordt gecombineerd
met creativiteit. Het ensemble kiest voor historische
instrumenten en een historische benadering van de
uitvoeringspraktijk maar voegt er ook eigen elementen
aan toe. Zefiro Torna verwierf internationale faam met zijn
veelzijdige aanpak.

22 - 23 SEPTEMBER
De dorpsvedetten presenteren voor de
twaalfde keer: Oostwinkel feest!
Dit feest vindt plaats in de feesttent in De Boomgaard,
Oostwinkel.
Info bij bestuursleden of via mail dorpsvedetten@gmail.com

Sint-Martinusgilde
Festivaldag 2018

Over engelen en duvels, sottigheden en dwaesheden…
Zefiro Torna schetst in Allegoria een muzikaal beeld van
de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden aan het einde
van de 16de eeuw en de 17de ‘gouden’ eeuw.
Leidraad hiertoe zijn de allegorische thema’s die we
rijkelijk terugvinden in de grafiek en schilderkunst van
kunstenaars als Adriaen Brouwer, de oude en jonge Pieter
Breughel, Frans Hals of Jan Steen. Deze symbolische
voorstellingen leren ons iets over de toenmalige
maatschappelijke verhoudingen, de heersende moraal,
sociale gedragingen en levensomstandigheden. Zij
reiken ons zinnebeeldige thema’s aan als Wijsheid versus
Dwaasheid of Boertigheden, Dood en Vergankelijkheid,
Liefde en Ijdelheid.
Zefiro Torna put uit een schat aan pittoreske volks- en
geuzenliederen en uit lied- en madrigalenbundels van
uitgevers, dichters en componisten als Bredero, Vallet,
Padbrué en Hacquart.
De gestileerde, poëtische muziek van de burgerij
verhoudt zich moeiteloos tot de jolige volkse muziek van
de speelmannen. De amusante maar ook ontroerende
muziekvoorstelling Allegoria brengt de schilderijen van
Adriaen Brouwer en consoorten tot leven.

7 OKTOBER
Op 7 oktober is het weer festivaldag in en
rondom de Sint-Martinuskerk. Een prachtige
dag met klassieke muziek, folk en jazz.

·
·
·
·


10.30 u.

MISVIERING



Raadzaal gemeentehuis, aangeboden door de
Martinusgilde

11.15 u.

HARMONIE blaast verzamelen voor de aperitief-



concerten in de kerk en in de cafés rond de markt.


20.30 u.

RECEPTIE MET HAPJES

Het wereldberoemde Knapenkoor Cantate Domino uit
Aalst


Annelies Van Gramberen: zang
Jowan Merckx: blokfluit, kromhoorn, doedelzak, percussie
Liam Fennelly: viola da gamba
Jurgen De bruyn: luit, barokgitaar, theorbe, zang,
artistieke leiding

Praktisch
· Aperitiefconcert: gratis
· Avondconcert: 15 euro in voorverkoop / 17 euro aan de
ingang
· Kaarten bestellen: seghers.tony@skynet.be – 09 372 78 13
of ludwinevandevoorde@telenet.be – 0486 20 26 48

11.30 u.

APERITIEFCONCERTEN
met drankje aangeboden door de gemeente Zomergem
· Cantate Domino in de kerk
· Gitaren in Casa Nostra
· Blue and Broke in de Variant
· Jazz-standards en country-traditionals in de
Scheve Zeven
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DANK AAN ZOZ, DE HANDELAARS EN SYMPATHISANTEN VOOR HUN STEUN AAN HET GEMEENTELIJK FEESTCOMITÉ!
 GOLDEN MEMBERS 

 FRIENDS 

Beter Bekeken
Brouwerij Van Steenberge
Café Casa Nostra
Café De Scheve Zeven
Discotheek Kokorico
Drankenhandel De Fruyt
Esthetiek Ellen
Fintro Kantoor Rombaut
Solvas

Agro-Energiek
Apotheek Vandenbossche
Bakkerij Bauwens
Bakkerij Sys
Bistronomie koffiehuis ‘t Zoet Gemoed
Bouwwerken Goossens
Broodjeszaak Sabroso
Burgemeester Tony Vermeire
Café Friends
Decoratie Luc De Jaeger
Drankencentrale Latomme
Grafische vormgeving Anne Van Hootegem
Hoevewinkel Fruit-Land Van Hecke
Kantoor Pattyn
Kapsalon Cornelis Veronique
Putboringen De Backer
Sanitair-Dakwerken Patrick Verwilst
Schepen Hilde De Graeve
Schepen Nicholas Spinel
Schepen Steven Lambert
Schilder en decoratiewerken Marc Dejonghe
Schrijnwerken Hans Vanden Berghe
Slagerij Brabo
Slagerij De Moor
Slagerij Versavel-Poelman
Superette Miki
Tandarts Werner Moentjens
Transport Vervoer Flement en Zoon
Tuinaanneming Kurt Trenson
Tuinaanneming Pattyn
Uurwerken-Juwelen Carlos Van Hulle
Veevoeders Verwilst

 SILVER MEMBERS 
Archiduc Usil BVBA
Autohandel Geert Van Hulle
Bakkerij Roose
Ballonvaarten Madou
Begrafenisondernemer Van De Velde
Café De Variant
DG Elektro-Renotec
Dierenarts Nick De Maere
Dierenarts Suzanne Ackema
Dokter Christien Rijckaert
Elektriciteitswerken Geert Van Kerckvoorde
Elektro Filip Burggraeve
Frituur Funky Friet
Hairstudio Figaro
Het Burgerhuis
Metaalconstructie Stefaan De Brouwer
Notaris Bernard Van der Auwermeulen
Notaris Thibault Van Belle
Restaurant ‘t Hof van Beke
Schepen Martine Gyssels
Schoenmaker Frank De Splenter
S-Cleansystems
Tandarts Veerle Dierckx
Transport Sierens
Vloeren John Quintyn
Voeders Savat
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