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Nieuws – Blijf op de hoogte
Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Kermisweekend Londerzeel centrum

Jaarmarkt met kermis
Van vrijdag 23 september tot en met maandag 26 september 2022 vinden er in Londerzeel centrum
allerlei festiviteiten plaats naar aanleiding van de jaarmarkt, georganiseerd door het jaarmarktcomité Londerzeel
en de Gemeente Londerzeel.
Op al deze dagen stellen de foorkramers hun attracties open.

Vrijdag 23 september
Vanaf 16.30 uur
Afterwork op domein De Burcht met meer dan 40 streekbieren.
Om 21 uur optreden van Le Blanc. Organisatie van Scouts & Gidsen Londerzeel.

Zaterdag 24 september
10 uur
Streekbierencafé op domein De Burcht met in de namiddag een quiz

18 uur
Optreden van Recode Reality en om 21 uur een optreden van The Black Gasolines op domein De Burcht.
Organisatie van Scouts & Gidsen Londerzeel.
Kermis
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Programma feeststoet:
14 uur: samenkomst in café De Veurleste, Molenstraat
15 uur: vertrek van de stoet
15.30 uur: woonzorgcentrum Herfstvreugde – Gildenhuis - Café De Palm
18 uur: aankomst Administratief Centrum, verwelkoming door burgemeester en toespraak door voorzitter Orde
van de Kiekenpoot
18.45 uur:
gedicht door vervangend dorpsdichter Maarten Cloots
onthullen van de bronzen kiekenpoot in klederdracht van de Orde van de Kiekenpoot
Kiekenpootworp en bekendmaking van de winnaar van de Gouden Kiekenpoot

Zondag 25 september
vanaf 9 uur
Streekbierencafé op domein De Burcht. Doorlopend: voetbaltornooi. Organisatie van Scouts & Gidsen
Londerzeel.
vanaf 15 uur
Kermis

Maandag 26 september
Bekijk op het plan (pdf) waar alle activiteiten, dierenstandjes,... doorgaan.
8 tot 16 uur
12de Rommelmarkt op het terrein van woonzorgcentrum Herfstvreugde. Standhouders zijn welkom vanaf 7 uur
(inschrijven bij Willy Van Doorslaer, 052 30 30 92 of jaarmarkt.londerzeel@hotmail.com)
8 tot 14 uur
Drankstand Landelijke Gilde Londerzeel aan het voormalige OCMW-gebouw, Mechelsestraat 55. Je kan er spek
met eieren eten. Voor de kindjes is er een springkasteel en schminkstand.
vanaf 9 uur
Streekbierencafé met keuze uit meer dan 40 bieren op domein De Burcht. Organisatie Scouts & Gidsen
Londerzeel
10 uur
kermis
opening jaarmarkt door het college van burgemeester en schepenen
prijskampen voor paarden, rundvee, schapen, geiten, kleinvee…
tentoonstelling van voertuigen in Mechelsestraat
muziekoptreden in de Gildenstraat
jaarmarktwedstrijd voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. Er zijn verschillende prijzen te winnen, de hoofdprijs is
een kinderfiets
wedstrijd bedrijfsgilde
tentoonstelling van cavia’s, alpaca’s

klimrots op de gemeentelijke parking in de Gildenstraat
doorlopend animatie met onder andere draaiorgels, steltenlopers, kindergrime (glitters en tattoos),
straattheater, ballonblazers, springkasteel, Red Lion Pipe Band, De Academie Londerzeel
Hof van Boeres Live met gratis optredens van
16.30 uur: Minimachine feat. Frank Deruytter ‘The Master of Funk’
18.30 uur: Wezz xl – ambiance gegarandeerd
20 uur: Dj Pietie
16.55 uur
Uitreiking prijzen aan de winnaars van de kinderwedstrijd op het podium voor het Administratief Centrum
17 uur
Bonnetjesworp voor kinderen op het podium voor het Administratief Centrum

Met medewerking van de Gemeente Londerzeel, het jaarmarktcomité en verschillende sport- en socioculturele
verenigingen (zoals Scouts Londerzeel, Landelijke Gilde Londerzeel, KVC Delta Londerzeel, Ferm, Koninklijke
fanfare Sint-Cecilia).

