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Kermisweekend Malderen
vrijdag 5 oktober om 19 u.
28ste algemene quiz voor ploegen met max. 5 deelnemers. Deelname: € 15.
Organisatie door KFC Malderen, afspraak in de kantine, Steenhuffelstraat 12.
Meer info: nathalie.vdbroeck@skynet.be.
zaterdag 6 oktober
 vanaf 14 u.
- opening jaarmarkt door het College van burgemeester en schepenen,
jaarmarktcomité en juryleden
- dierenprijskampen: paarden, schapen, geiten, kleinvee en demonstratie van
rundvee
- autotentoonstelling van nieuwe wagens, mobilhomes en aanhangwagens
straatanimatie
- oude ambachten met demonstraties
- kinderspeeldorpen van beide lagere scholen met kindergrimeur, clown…
muzikale optredens
- tentoonstellingen o.a. van de Kunstacademie van Brussel op de site van
Woonzorgcentrum Gildentuin, Kloosterstraat 20
- legerkamp ‘14-‘18
- wedstrijd voor kinderen tot 12 jaar
- drank- en eetstandjes van de verenigingen van Malderen
- markthandelaars
- kermis op het J. Vermaesenplein
 14-17 u.
Verwendag in Bib Malderen
Bib Malderen zet haar deuren open. Alle bezoekers worden getrakteerd op een hapje
en een drankje. De Bib is tijdens deze dag uitzonderlijk gesloten in de voormiddag.
De praatzieke Game Boy zorgt voor knotsgekke animatie. Dankzij hem ontdek je
nieuwe spelletjes en worden vergeten pareltjes uit grootmoeders tijd vanonder het
stof gehaald. Game Boy tovert ook de gekste gadgets uit zijn koffer. Wie speelt mee?
Naast voorlees- en knutselmomenten voor de kinderen, gaat ook de weggeefkast in
première en krijgen afgevoerde bibliotheekmaterialen een nieuw baasje.
 15-16 u.
Toonmomenten muziek en woord door De Academie Londerzeel in en rond de
Pastorie, J. Vermaesenplein 20. In het kader van het jubileumjaar van De Academie
Londerzeel gaat het publiek, door middel van een heuse teletijdmachine, mee op een
muzikale reis doorheen 50 jaar Academie Londerzeel.
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 18 u.
- broodjesworp door Real Maldrid, L. Van Hoeymissenstraat 14-16
- Oktoberfest in Vermahal.
Artiesten: De Stoempers, Die Gipfelfreunde, Dennie Christian, dj Joost.
Kom in Beierse klederdracht en krijg een leuk geschenk.
Prijs: € 10. Meer info via www.oktoberfestmalderen.be.
zondag 7 oktober om 16 u.
Bonnetjesworp voor kinderen aan Grondgebiedszaken, Malderendorp 14
Een organisatie van het gemeentebestuur en het Malderse jaarmarktcomité met
medewerking en steun van de lokale handelaars, de lokale verenigingen en de
scholen.
Meer info: economie@londerzeel.be – 052 31 50 63
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