Kermisprogramma Sint-Margriete 2016 van 22 juli tot 30 juli
2016
Vrijdag 22 juli 2016
18u30: 21ste Cameradostocht - Aan de Feesttent van The Camerados achter de kerk - (3e jogging
Superprestige groot Sint-Laureins) – 7de grensoverschrijdende 10 mijl – kinderen: 500, 1000 en 1500 meter volwassenen 5 en 10 km en 10 mijl.
19u00: Sneukelwandeling met paling en andere proeverijen - Een ontspannende avondwandeling met
een 4-tal stopplaatsen waar naar keuze paling of andere hapjes worden geserveerd - Start en aankomst in
café ’t Oud Gemeentehuis, Sint-Margrietestraat 46 - In samenwerking met KVLV en Landelijke Gilde
– Inschrijving vóór 18 juli 2016 - Luc De Meyere, tel. 09 379 79 36, mail : sintmargriete@gmail.com1 volwassenen: 10 euro en kinderen: 5 euro.
19u00: Kaarten voor droge worsten in café ’t Oud Gemeentehuis - Organisatie: De Pensers.
Zaterdag 23 juli 2016
14u00: Kindernamiddag op het feestterrein: Volksspelen, springkastelen, clown/goochelaar, go-carts
19u00: Speenvarken à volonté - In de feesttent van The Camerados: volwassenen 18 euro en kinderen
9 euro - inschrijven voor 16 juli op 0474 99 56.24 (tussen 18u00 en 21u00) of rekeningnummer
737-3100904-51 (vermelding “speenvarken 2016” + naam + aantal personen)
21u00: Camerados Party - In de feesttent van The Camerados - Gratis toegang.
Zondag 24 juli 2016
6u00: Rommelmarkt - In de Sint-Margrietestraat wordt een gezellige rommelmarkt georganiseerd
- Inkom gratis - Standhouders 1 euro per 5 meter – Auto gratis bij stand - Verplichte inschrijving:
rommelmarktstm@gmail.com2 of tel. 09 379 91 20.
11u00: Start Schotse Markt op het feestterrein met onder andere:
- Whisky tasting met een groot aanbod whiskysoorten tegen scherpe prijs en met een vakkundige uitleg,
- Schotse eetkramen,
- Whisky’s,
- Schotse reisinformatie,
- Druïde / traditionele kledij / juwelen / zepen / boeken / ….
Aperitiefconcert op het feestterrein (tot 12u00) opgeluisterd door “Apple Pie & Cream”.
12u00: Start Highland Games op het feestterrein - Spectaculaire Highland Games die professioneel
verzorgd worden door Team Madness met proeven zoals: paalwerpen, steenwerpen, hoogwerpen, tonnen
heffen, koffertjes dragen ,touwtrekken,… Kom kijken en supporter mee!
Voor deze wedstrijd zijn we nog op zoek naar enthousiaste groepen van 6 personen die willen deelnemen.
Iedereen welkom: jeugd- en sportverenigingen, kameraden,… Aarzel niet om je in te schrijven. Inschrijven
kan vanaf 16 jaar. Iedereen valt in de prijzen. Hoofdprijzen voor winnende mannelijke en vrouwelijke ploeg,
winnende lokale ploeg en allersterkste persoon. Verplicht inschrijven via joerivdbulke@gmail.comof3 tel.
0473 50 11 83.
14u00: Parade van Pipe en Drum Bands – Schotse dans
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Belgisch beste en mooiste: de Red Hackle pipe band (Antwerpen) en de For Freedom pipe band (Adegem)
trekken samen met de Red Hackle Dancers door de Sint-Margrietestraat. Met zo’n 50 pipers zorgen ze voor
Schots doedelzak en dansspektakel. Een unieke belevenis.
Andere animatie op het terrein: Springkastelen, clown Tyno met animatie voor jong en oud
14u00: 18de Beker van groot Sint-Laureins - Voetbaltornooi aan de feesttent en sportterrein van The
Camerados achter de kerk.
15u00: Hondendemonstratie hondenclub Aardenburg - Demonstratie gehoorzaamheid en agility op
grasveld tegenover Sint-Margrietestraat 89.
16u00: Valkeniersshow op het feestterrein - Educatieve demonstratie met verschillende roofvogels en
kennismaking met valkerijtechnieken (door Het Roofvogelhof). Vanaf 14u00 zijn de vogels te bezichtigen.
17u00: 2de Taptoe dansoptreden op het feestterrein.
18u30: Prijsuitreiking Highland games
19u00: 10de Worstenworp op het kermisterrein met talrijke natura-prijzen.
20u00: Prijsuitreiking voetbaltornooi en trekking 15de grote Camerados kermistombola o.a. ballonvluchten
en meerdere waardevolle prijzen te winnen - Tombolaloten te koop bij de bestuursleden gedurende het
kermisweekend.
20u30: Optreden NewBox in de feesttent achter de kerk - Gratis toegang.
Maandag 25 juli 2016
12u30: 37ste Familiale fietszoektocht - Een tocht van ongeveer 20 km, met zoekertjes, doordenkertjes,
praktische proeven en vooral ook ontspannend fietsen. - Ruim 150 prijzen waaronder waardevolle fietsen,
allerlei tuin-, huishoud- en keukenartikelen, … en tot slot voor iedereen een bloemetje - De 1ste prijs, 50ste
prijs en 150ste prijs zijn telkens een fiets. Er is een speciale prijs voorzien voor de 1ste Sint-Margrietenaar Inschrijving, start en aankomst in café ’t Oud Gemeentehuis.
19u00: Ribbetjes met frieten tussen de fietszoektocht en de prijsuitreiking in de feesttent - enkel
via vóórinschrijving bij Rudy Pollé, tel. 09 379 91 20 of Luc De Meyere, tel. 09 379 79 36, mail :
sintmargriete@gmail.com4.
21u00: Prijsuitreiking van de familiale fietszoektocht in de feesttent.
Zaterdag 30 juli 2016
19u00: Mosselsouper à volonté in loods Gidy Bonte, Hontseindestraat 45 – organisatie Landelijke Gilde
Sint-Margriete – Inschrijving vóór 25 juli 2016 bij jozefvanlandeghem1@telenet.be of tel. 0479 03 55 36 of
Peter Willems: carine_bo63@hotmail.be of tel. 0474 87 66 16.
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Velden
Naam

Waarde

Van datum

28/06/16

Tot datum

31/07/16

Prioritair

true

Hoogte

386

Breedte

774
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