PROGRAMMA KIEKENHAAÖKERAAIS 2019 - 5TEKENE
***********************************************************

27 september Vrijdagavond 6rote AVONDSCHIETINö op 2 wippen in de feesttent in de
Nachtegaal. Aanvang 20 uur Wip 1 en Wip 2 zelfde verdeling met 250Euro gratis.
Enige inleg 6.5Euro
Iedereen is welkom. Kleine tombola.

28 september Zoterdagnamiddog 35ste 6R0TE PRIJS KIEKENHAAS wielerwedstrijd
voor "Elite zonder contract en Beloften".
Vertrek en aankomst aan de feesttent. Start om 14.30 uur

Let op : Er is eenrichtingsverkeer tijdens de wielerwedstrijd
Zaterdagavond Vanaf 19 uur tot 21 uur EETFESTIJN en gezellig samenzijn
• Volwassenen: aperitief, een "vol au vent",frieten en dessert
Inschrijven voor 26/9 Prijs: 19Euro
• Kinderen: drankje,"vol au vent",frieten en dessert. Prijs : 9Euro

Inschrijvingen : Lucien Persoon 03 779 77 26 of Alex Oe Zutter 03 779 98 20
Live optreden van "Bow A Arrow"

29 september Zondagvoormiddag : 21ste "Rally van de Vallende Bladeren"
Tocht voor wielertoeristen en recreanten langs rustige landelijke wegen.

Vrij vertrek tussen 8u en lOu. Afstanden 25 km of 60 km
Zondagnamiddag : Retrokoers "De kampioen van de Kiekesoage"
Inschrijven vanaf 13u. Start retrokoers om IS.OOuur
Optreden van de "The Brotherhood of Happiness"

Let op : de omloop is een gesloten omloop
30 september Maandag: H. Mis in de kerk voor de overledenen van de wijk om 9.30 uur
Daarna kaarting en gratis tombola in de feesttent in de Nachtegaal
Onderaan dit programma is een Inschrijvingsstrookje voorzien voor het eetfestijn.

Wij bezorgen alle inwoners van de wijk een mooie affiche van de kermis. Dank om ze op te hangen voor de
venster aan de voorgevel.

Het feestcomité - Vzw Kiekenhoag

schrijft in voor het eetfestijn

Naam:

Op zaterdagavond 28 september met

volwassenen en

Betalen bii de inschriivina eetfestijn is noodzakelijk

kinderen

Gemeente Stekene - Wijk Kiekenhaag

Stpooibrief voor de koers van zaterdag
Zaterdag 28 september 2019

We brengen jullie op de hoogte dat ter gelegenheid van
Kiekenhaagkermis de jaarlijkse wielerkoers voor "Elites
zonder contract en Beloften" voorbij uw deur zal passeren.
Het verkeer zal hierdoor op zaterdag 28 september tussen
14 en 18.00 uur in enkele richting dienen te gebeuren.

Wij danken jullie voor het begrip.
Vzw Kiekenhaag

