Programma Oosteeklo kermis 2017
Dinsdag 15 augustus
9.00 u.: Bekerschieting Meetjesland aan de staande wip van
Schuttersmaatschappij De Eendracht in Oosteeklo-Dorp
Donderdag 17 augustus
14.30 u.: Kermisschieting aan de staande wip van Schuttersmaatschappij De Eendracht in
Oosteeklo-Dorp
Vrijdag 18 augustus
11.00 u.: Café De Sloapmutse: start kermistombola: altijd prijs, hoofdprijs gedroogde hesp
13.00 u. Slotevent Speelplein Sloeberslot op Jeugd- en sportdomein Ter Walle voor kinderen
van 5 t/m 12 jaar. Vooraf inschrijven en € 6,00 betalen op het speelplein is verplicht.
18.00 u.: Vrienden van den Tseut: gezamenlijke fietstocht van ± 25km met een natje en
droogje tussendoor, bij aankomst nen boterham mee een schelle van den Tseut.
19.00 u.: Kallestekken Memorial Gerard Heyman voor zowel jong als oud op de parking van
Taverne Den Eikel door de Eikeldrivers; inleg € 2,50 met mooie naturaprijzen als beloning!
21.00 u.: Filip Zegers – solo (rockabilly) en verrassingsact op het terras van Café ’t Evenwicht
Zaterdag 19 augustus
9.00 u. Koffie- en wijnbar Perspektief open tot 17.00 u.: naast koffie en wijn ook biertjes,
gin-tonics, gebak en Oosteeklose vlaai!
9.00 u.: Voetbaltoernooi 7 tegen 7 minimum 1 vrouw per ploeg door VK ‘t Zawezijn op het
voetbalterrein van Jeugd- en sportdomein Ter Walle. Info via vktzawezijn@gmail.com
11.00 u.: Café De Sloapmutse open; discobar vanaf 20.00 u.
14.00 u.: Gezellig tuinterras met hapjes van ‘t vuur in Huisbrouwerij Den Tseut
16.00 u. Pop-upterras scouts Houtekiet aan Oosteeklo-Dorp 25
18.00 u.: Braadfeesten in Oosteeklo-Dorp door de Gemeentelijke Feestcommissie i.s.m.
Pieter & Marjan van Moi chez Toi: voorgerecht (papillot van vis), hoofdgerecht
(2 stukken vlees met ruim assortiment groenten, aardappelen, sausjes, ...)
Inschrijven (volwassenen € 17,00 en kinderen € 9,00) in Prima-Dipritex, Taverne Den Eikel of
via www.feestcommissieoosteeklo.be.
20.00 u.: Lichting van de spaarkas in Café De Pluim
21.00 u.: Kermisambiance met DJ en cocktailbar in Café ’t Evenwicht
Zondag 20 augustus
9.00 u. Koffie- en wijnbar Perspektief open tot 17.00 u.: naast koffie en wijn ook biertjes,
gin-tonics, gebak en Oosteeklose vlaai!
9.00 u.: Oosteeklo loopt, met start en aankomst op Ter Walle;
9.30 u.: voor jong en iets minder jong 300 m, 600 m of 1200 m op en rond de Finse piste
10.00 u.: jogging van 4,750 km of 9,5 km door Oosteeklo-Dorp, Rijkestraat, Stroomstraat
organisatie: Gemeentelijke Feestcommissie i.s.m. gemeente Assenede, Activeate, AS Rieme
en Runners Evergem; meer info www.feestcommissieoosteeklo.be of tel. 0473 24 40 71
10.00 u.: Kermisontbijt in Café De Sloapmutse; inschrijven (€ 10,00 pp) vóór donderdag
17/08; aansluitend kermismuziek door accordeonist Rony Verbiest

11.00 u.: Kubbtoernooi op Jeugd- en sportdomein Ter Walle Info bij tony.engels@telenet.be
13.00 u.: Taart- en koffienamiddag tot 19.00 u. in de parochiezaal door Rode Kruis
16.00 u.: Gezellig tuinterras met hapjes van ‘t vuur in Huisbrouwerij Den Tseut
18.00 u.: Openluchtreceptie ter hoogte van de parochiezaal aangeboden door de
Gemeentelijke Feestcommissie
18.00 u.: Sprietschieten met spriet uit het veld in Huisbrouwerij Den Tseut
Maandag 21 augustus
9.00 u.: Kerkdienst voor overleden parochianen
9.00 u.: Kaarten, bollen, biljarten en teerlingen voor vlees en hanenbillen in Café De Pluim
11.00 u.: Café De Sloapmutse open
12.00 u. Huisbrouwerij Den Tseut: van 12.00 u. tot 14.00 u. en van 16.00 u. tot 19.00 u.
dreupelken, kazakken met haring en een biertje (€ 10,00) of een kaasbordje (€ 12,00).
Inschrijven vóór 17 augustus is verplicht.
14.00 u.: Fast and Uesteklues: tentoonstelling van auto's + hapjes op de American barbecue
door Snackbar-frituur Djoe’s in Oosteeklo-Dorp
14.30 u.: Boogschieten aan de staande wip door Schuttersmaatschappij De Eendracht
19.00 u.: Bingo-avond in de parochiezaal door OKRA
19.00 u.: Schieting met bogen uit de kant aan café ’t Evenwicht
20.00 u.: Café De Sloapmutse: ambianceavond met gratis drankje voor al wie een sloapmutse
draagt en een prijs voor de origineelste!
Dinsdag 22 augustus
11.00 u.: Café De Sloapmutse open; tussen 14.00 u. en 19.00 u. afhalen prijzen
kermistombola en verloting van de hoofdprijs
13.30 u.: Seniorennamiddag in de parochiezaal door OKRA
16.00 u.: Gezellig tuinterras met hapjes van ‘t vuur in Huisbrouwerij Den Tseut
16.00 u.: Pop-upterras scouts Houtekiet aan Oosteeklo-Dorp 25
16.00 u.: Koffie- en wijnbar Perspektief: naast koffie en wijn ook biertjes, gin-tonics, gebak en
Oosteeklose vlaai!
17.00 u.: Avondmarkt in Oosteeklo-Dorp
inschrijven voor de kinderrommelmarkt bij Lisa De Smet (0497 50 93 38)
18.00 u.: Optreden Woesten
19.00 u.: Barbecue in café ’t Evenwicht voor wie vooraf inschreef
20.00 u.: Optreden NRJ-Band
Woensdag 23 augustus
13.00 u.: Kindernamiddag met volkspelen en ponyritjes voor kinderen van 5 tot 12 jaar op
Jeugd- en sportdomein Ter Walle; inschrijven (€ 3,00); prijsuitreiking omstreeks 17.00 u.; een
leuke prijs voor elke deelnemer door de Landelijke Gilde met steun van de gemeentelijke
feestcommissie
13.30 u. tot 17.30 u.: Pannenkoeken door KVLV in de parochiezaal
21.00 u.: Café ’t Evenwicht: gratis vat als afsluiter van de kermis
Donderdag 24 augustus
20.00 u.: Café De Pluim: gaaibolling met prijzen in natura
Voor info kan je terecht bij Bernard Beert tel. 0477 78 46 78 of op www.oosteeklo.be.

