
KERMIS PROGRAMMA HEURNE 2019 

 

Donderdag 15 augustus 2019 

11u15 Jaarlijkse koningschieting voor dames en jeugd 

 

12u30-14u30 Eetfestijn voor iedereen. (Kaarten te verkrijgen bij de 

bestuursleden) 

 

14u30 Jaarlijkse koningschieting voor de heren van de Koninklijke 

Schuttersmaatschappij Sint-Sebastiaan 

Terrein Kabienstraat 

 

Zondag 18 augustus 

14u30 Grote kermisschieting en tevens Tonnekenschieting op staande 

wip 

Terrein Kabienstraat 

 

Vrijdag 23 augustus 

19u Start van het kermisweekend met de 4de dames en heren 

stekbolling op duo baan 

 Gratis deelname voor iedereen van Heurne en omstreken 

 Ambiance en prijzen voor iedereen 

 Kaarters ook steeds welkom 

Feesttent Amigo 

 

Zaterdag 24 augustus 

 

14u30  Speciale jubileumeditie voor de 10de fietstocht van Heurne kermis 

 Dit jaar twee bewegwijzerde tochten die starten op een NIEUWE 

LOCATIE aan Café De Garage om 14u30, niet aan de tent 

 Er is een tocht van +/- 25 km voor het ganse gezin en de 

sportievelingen vertrekken voor een tocht van +/- 40 km. Kinderen < 

12 jaar dienen vergezeld te zijn van een volwassene. De twee 

tochten komen op de voorziene stopplaatsen tezamen voor een 

bevoorrading.  



 Ter gelegenheid van deze jubileumversie is er bij aankomst een 

verrassingsoptreden aan Café de Garage omstreeks 17u 

 Pechverhelping onderweg voorzien 

  

 Uiterlijk inschrijven tot 18 augustus bij Ivan Devriese 

 GSM 0498/90.45.65 of  

 Mail devriese_ivan@hotmail.com 

 

15u 30ste Grote Schietstuiverwedstrijd op een NIEUWE LOCATIE aan 

Café De Garage 

 Mooie prijzenpot en Ereprijs van het Feestcomité voor de eerste 

dame en eerste heer  

 
21u Niet te missen 20ste Kermisnacht in de tent 

 Vanaf 21u tot ongeveer 3 uur ’s nachts entertainen de 

PARTYTROOPERZ de tent. Het trio brengt de meest aanstekelijke 

hits van Bruno Mars tot Gers Pardoel, van Michael Jackson tot De 

Kreuners en alles daar tussenin. Ze laten Heurne geen tijd om uit te 

rusten of stil te staan. De sexy danseressen zorgen voor een extra 

party gehalte en de DJ van de PARTYTROOPERZ zorgt er voor 

dat jullie de dansvloer niet verlaten voor sluitingsuur. Ambiance tot 

in de vroege uurtjes ... 

Feesttent Amigo 

 

Zondag 25 augustus  

9u tot 17u Jaarlijkse 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 (nieuw) rekeningnummer  

IBAN BE 97 1043 7625 3549 op naam van Feestcomité Heurne 

 Standen kunnen worden ingenomen vanaf 7u ’s morgens 

 

11u Mogelijkheid tot aperitief in de loungebar aan de feesttent Amigo  
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11u30 tot 14u30 Groot Eetfestijn op zondag in de tent 

 Volwassenen 17 euro, kinderen 8 euro 

Uw feestcomité komt in augustus ook bij u langs met kaarten! 

 Mocht u niet thuis zijn, kunt u ook kaarten bekomen bij Bart 

MESSELIS … 

 GSM: 0475/85.53.46  

 MAIL: bart.messelis@gmail.com 

  

 Keuze uit volgende vier gerechten: 

 Stoofvlees met Liefmans bier 

 Artisanaal koninginnenhapje 

 Vispannetje à l’Ostendaise 

 Warme beenhesp met Provençaalse saus 

 Steeds geserveerd met frietjes en verse koude groentjes 

 Ook te bestellen als kindermenu 

 

12u tot 17u Muzikale omlijsting in de tent met namiddagvullend programma 

 Onder andere met Jason Bradley … en andere “Local Heroes”  

 

14u tot 17u Diverse kinder- en straatanimaties in de Heurnestraat en 

onmiddellijke omgeving van zaal Amigo 

 Het jeugdcomité van FC Heurne organiseert dit jaar een 

Springkasteel festijn 

Opgelet, deelnemen is op eigen risico maar plezier is 

gegarandeerd 

 De allerjongsten (max. 6 jaar) mogen bovendien het Ballen bad 

induiken 

 Tussen 14u en 17u is er opnieuw Kindergrime voorzien 

 En in en rond de tent tovert een Ballonnenartiest bij alle 

kinderen een glimlach tevoorschijn met zijn ballonfiguren 

   

  



Doorlopend op zondag – Rust en bezinningsmoment, in de kerk, met sfeerbeelden van 

de kermis van de vorige jaren 

 

Doorlopend op zondag – vlieghappening in en rond Heurne, parade van 

miniatuurvliegtuigjes en paramotors, terreinen aan de schoolhoeve Axelwalle 

 

Doorlopend geopend – Heurnes dreupelkot, aan den Amigo in verbouwing, uiteraard met 

dreupels, cava, aperitief en pintjes 

 

Zondagavond in Café De Garage, optreden van lokale band.  

Wat brengt de derde kermisavond? Hoge verwachtingen! 

 

Maandag 26 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 tot in de vroegte op dinsdagmorgen 

Kermisambiance met DJ in Café De Garage 

 Doorlopend verse soep, frieten en versnaperingen te bekomen 

 Uiteraard ook drank ;-) 

 

‘s namiddags Verrassingsevenement in en rond Heurne 

 

 

Dit jaar ietsje anders vanwege de verbouwingen, maar ook nu weer kermisattracties voor de 

kleintjes tijdens het kermisweekend 

 

 

 


