Jaarmarkt Oosteeklo
zaterdag 12 september
van 9.00 u. – 17.00 u. rommelmarkt in Oosteeklo-Dorp (voor info: 09 380 45 05 of rtp@belgacom.net)

maandag 14 september
Vanaf 9.00 u.: feestelijke jaarmarkt in Oosteeklo-Dorp
Paardenprijskamp voor rijpaarden, trekpaarden, pony’s, friezen en halflingers ter hoogte van de staande
wip. Info en inschrijven: Paul De Smet, Kerrestraat 33, 9968 Oosteeklo tel. 09 373 89 74.
11.00 u. Optreden voor de kinderen
13.15 u. Bekendmaking winnaars fotozoektocht ‘Den broaven goad uit’
13.30 u. ambiance met Dany’s Guitar Sound
14.00 u. Unizo organiseert: Sjakosse smijt’n op het dorpsplein, € 2,50 per worp met je eigen lege sjakosse,
wedstrijdreglement ter plaatse in te kijken.
Overal veel ambiance, drank en eten, want op een lege maag kan je niet blijven feesten!
-De Orde van de Smoutpot verkoopt in de houtoven gebakken broodjes met kaantjesworst, sedert dit jaar
erkend als nationaal streekproduct.
-In Huisbrouwerij Den Tseut zijn er ovenkoeken te verkrijgen.
-De KWB kookt kneudels (in ‘t gangske tussen AXA en ’t Evenwicht) met vanillesausje voor € 0,80 per stuk.
Reserveren vanaf 8.30 u. , afhalen tussen 9.30 u. en 13.00 u. in eigen pot met deksel.
- VK ‘t Zawezijn verkoopt opnieuw cava en Vedett en voorziet enkele ‘leuke snacks’
-De Goudkarper in Ter Walle: praatcafé vanaf 9.00 u. van 11.30 u. tot 13.30 u. stoverij of vol au vent met
frieten, groenten en sausjes naar hartenlust. Vooraf inschrijven en betalen (€ 14,00 per persoon) in
Taverne Den Eikel
-Joie de vivre tussen 12.00 u. en 13.30 u. in de feestzaal warme beenhesp met groentebuffet, , brood,
sausjes… Vooraf inschrijven (€ 14,00 per persoon) op 0473 11 12 13; doorlopend pasta in a Box. Vanaf de
late namiddag tot de vroege uurtjes : ambiance met DJ
Op zaterdag 12 en maandag 14 september is Oosteeklo-Dorp afgesloten voor alle verkeer.
Maandag 14 september is parkeren op het dorpsplein niet mogelijk.
Parkeer je wagen op de randparkings (Ertveldesteenweg, Koning Albertstraat, ’t Groentje en Ter Walle) of
kom te voet naar deze leuke dagen, dan kan je een glaasje meer drinken.

Organisatie: Gemeentelijke Feestcommissie Oosteeklo
Wesley Van Vooren tel. 0474 89 76 87

Meer info : www.feestcommissieoosteeklo.be

Bernard Beert tel. 0477 78 46 78

