KERMIS PROGRAMMA HEURNE 2017
Dinsdag 15 augustus
10u30

Jaarlijkse koningschieting voor dames

12u30-14u30

Middagmaal voor iedereen (½ kip of ribbetjes met groenten en
frieten. Kaarten te verkrijgen bij de bestuursleden)

14u30

Jaarlijkse koningschieting voor de heren van de Koninklijke
Schuttersmaatschappij Sint-Sebastiaan

Terrein Kabienstraat
Zondag 20 augustus
14u30

Grote kermisschieting op staande wip

Terrein Kabienstraat
Vrijdag 25 augustus
19u

2de dames en heren stekbolling op duo baan
Voor iedereen van Heurne en omstreken
Gratis deelname, ambiance verzekerd en iedereen prijs
Ook kaarters zijn welkom

Feesttent Amigo
Zaterdag 26 augustus
14u30

8ste gezinsfietstocht van Heurne kermis, gratis deelname
De ondertussen jaarlijkse fietsklassieker van +/- 25 km voor jong en
oud, dit jaar voor de achtste maal op het kermisprogramma
Start om 14.30 u aan feesttent Amigo
Kinderen < 12 jaar dienen vergezeld te zijn van een volwassene
Stopplaats met bevoorrading voorzien
Begeleiding gedurende heel de tocht en volgwagen voor
pechverhelping
Aankomst omstreeks 17 u aan tent

Uiterlijk inschrijven tot 20 augustus bij Ivan Devriese

15u

•

GSM 0498/90.45.65 of

•

Mail devriese_ivan@hotmail.com

28ste Grote Schietstuiverwedstrijd
Mooie prijzenpot
Ereprijs van het Feestcomité voor de eerste dame en eerste heer

Feesttent Amigo
21u

18de Kermisnacht in de tent
Een niet te missen avond met gratis inkom!
Vanaf 21u tot 22u brengen we jullie alvast in de juiste stemming
tijdens ons Happy Hour (eentje bestellen, eentje gratis …) …
Zo zijn jullie opgewarmd voor het meezingmoment van de kermis
met Frieda Tomme	
  van 21u30 tot 22u30.
Vanaf 22u30 trappen DJ’s Clo D & Math D de plezantste fuif van
het jaar in Heurne af.
DJ Clo D & Math D staan garant voor een dansavond met de beste
foute party muziek en andere alround dance hits. Zij spelen de ene
na de andere hit tot ongeveer 3 uur ’s nachts ...

Feesttent Amigo
Zondag 28 augustus
9u tot 17u

Rommelmarkt in de verkeersvrij gemaakte Heurnestraat
Voor meer info:
•

Tel 055/30.45.51 of

•

Mail feestcomite.heurne@gmail.com

Inschrijven kan ook in Café De Garage
Standen: per meter, 1 euro
Reservatie enkel geldig na storting op rekeningnummer
IBAN BE20 8637 2303 2356 op naam van Feestcomité Heurne
Standen kunnen worden ingenomen vanaf 7u ’s morgens
11u

Mogelijkheid tot aperitief
in zaal Amigo.

11u30 tot 14u30

Groot Eetfestijn op zondag in de tent
Volwassenen 17 euro, kinderen 8 euro
Kaarten te bekomen bij Lynn Bekaert
•

GSM 0498/36.34.70 of

•

Mail lynnbekaert@hotmail.com

Keuze uit volgende vier gerechten, alles à volonté. Ook te bestellen
als kindermenu :
•

Stoofvlees met Liefmans bier

•

Artisanaal koninginnehapje

•

Tongrolletje met preiroomsaus

•

Warme beenhesp met provencaalse saus

Steeds geserveerd met frietjes en verse koude groentjes
14u tot 17u

Muzikale animatie in de tent met Filip Piens. Filip garandeert
tussen 14u en 17u ambiance muziek van wals tot rock'n roll, van de
vogeltjesdans tot de hucklebuck, ... ideaal voor jullie spijsvertering

14u tot 17u

Diverse kinder- en straatanimaties in de Heurnestraat en
onmiddelijke omgeving van zaal Amigo
•

Bungee-run voor jong en oud op initiatief van de jeugdwerking
van het Feestcomité Heurne

•

Klimmen en klauteren voor kids tussen 6 en 12 jaar. Hang als
eerste de banaan in onze palmboom

•

Kindergrime tussen 14u en 17u

•

Doorlopende aanwezigheid van een ballonnenartist in en rond
de feestzone

•

Paramotor event in de wijde omgeving van de Stropstraat.
Mogelijkheid tot duovluchten.
De winnaars van de stekbolling vorig jaar (Femke Cornelis en
Stefaan Dhaenens) en de winnaars van de go-cart race vorig
jaar (Ivan De Vrieze en Geert De Temmerman) worden bij de
paramotors verwacht voor het verzilveren van hun duo-vlucht
prijs.

•

Kinderanimatie met poppentheater Pedrolino in zaal Amigo
van 16u tot 17u

Het druppelkot met cava, aperitief en uiteraard druppels is zondag doorlopend geopend
Zondagavond in Café De Garage, optreden van coverband The Breezze. Deze geoliede
Pop & Rock express garandeert jullie een onvergetelijke avond vol ambiance en plezier !
Maandag 29 augustus
9u30

Plechtige Zielendienst in de Sint-Amanduskerk met offerande voor
de overleden parochianen

10u tot 12u

Gezellig samenzijn in de feesttent met gratis boterkoeken voor
iedereen

Vanaf 11u

Kermisambiance met DJ in Café De Garage
Verse soep, frieten en versnaperingen te bekomen

‘s namiddags

Verrassingsevenement in en rond Heurne

Naar jaarlijkse gewoonte voorzien we ook nu weer kermis attracties voor de kleinsten tijdens
het kermisweekend van 25 augustus tot 29 augustus.

Zaterdag 9 september
14u30
Terrein Kabienstraat

Jaarlijkse tonnekesschieting

