T������
�� ����������� ����� � ��
�� ���� ��� K�������� ��� ���� ������ ����������� ����������. G�������� ���
����� ������������� ��� �� ��������� ��� ���
��� ������������ ��� ��� F���������� �� �� ����������� ������������.
W� ������ �� ������ ��� �����������
�������������! U ����� ���� ��� ?!?

Zaterdag 3/9 en zondag 4/9
13u

13u
14u
14u
tot
18u
14u

Donderdag 1 september

18� "B������ K����������"
Herken jij de Beverse Koppen van de hand van
Bevernaar Dirk Lefevre. Gedurende gans het kermisweekend te bezoeken in de trouwzaal bij het
Klokhuis. Misschien word jij ook getekend?
Org: Feestcomité

19� H�������� E����� "B������ C�� L����"
De Orde huldigt een verdienstelijk persoon op voordracht van de Beverse bevolking in
OC 't Klokhuis. Iedereen van harte welkom!
Org: Feestcomité

14u17u

O������ ��������� � ���������������� De
Beverse verenigingen openen hun standen op en
rond het verkeersvrije centrum.
O������ P�������� C���� L�������
schmink, schijt je rijk, springkasteel, suikerspin...
O������ ����������������
F���� ����!
Voor heerlijke wafels, pannenkoeken en koffie,
thee, chocomelk ben je bij ons welkom.
B������ K����������
Herken jij de Beverse Koppen van de hand van
Bevernaar Dirk Lefevre. Org: Feestcomité
G���� � G���� K������
transformeer je tot stripfiguur of superheld
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19� E����� ����� B����-��� / L������������
Kom lopen langs Beverse wegen. Een loopwedstrijd voor
kinderen, familie en profs. Deelname €4 kinderen €7 volwassenen, inschrijven via de website. Org: Atletiekclub & Feestcomité.
20� U������ B��! B��! B��!
In zijn kersverse show Bis! Bis! Bis! verrast hij je met een vintage Urbanusshow, vol absurditeit en 6 gloednieuwe
nummers. Org: St-Gregoriuszanggilde, Feestcomité, De Schakel

13� I����������� ����- �� �������
����������������
In koersbar OC 't Klokhuis aan 5 euro. (1 drankbonnetje terug bij inleveren rugnummers)
13-18� S���������
in OC 't Klokhuis Ook jij kan gratis je strips te koop
of te ruil aanbieden. Gratis inschrijven.
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Vrijdag 2 september
18� O�������� ������� ��� �� ������ ���� �� ��������
Een kwartier gratis kermisplezier voor alle kinderen. Gratis
oliebollen en een drankje! Org: Feestcomité

13� K�������� ��� �� KWB
Proef onze Coupe KWB en heerlijke verwenkoffie.
In de Kernelle. Org: KWB

Org: Feestcomité i.s.m. diverse wielerclubs

Org: Feestcomité

18u

Zondag 4 sep
tember

10�30 K������������
Stemmige viering in de Sint-Jan-de-Doperkerk,
opgeluisterd door de Sint-Gregoriuszanggilde.

Org. Feestcomité

14� P��������������� B������-L���
Parochianenkoers voor amateurs voor fietsers van
eigen bodem. Afstand 40km. Org: Feestcomité
15�30 P������������ P���������������
Professionele parochianenkoers door en rond het
verkeersvrije centrum. Afstand 65 km.
Met reclamestoet georganiseerd door BEZO.
Org: Feestcomité i.s.m. diverse wielerclubs

18� �������� ��� ��� B����� J����������
18�30 P�������������� ����������������
In OC 't Klokhuis.

Dit jaar is de gezellige KERMISBAR
opnieuw van de partij op zat
erdag
en zondag. Deze wordt samen
uitgebaat door verschillende enthou
aste verenigingen: Fonteintje, vrijsibasisschool, stedelijke basisschoo e
Bezo, Thraso, Leiecycling en het l,
Feestcomité. Steun jij hen ook?

19� K����������� �� �� K���
Fluit, harp en sopraan. Inkom: vrij bijdrage
Reservatie: jorisvercruysse@gmail.com

22�30 Z� Q��������

ambiance verzekerd! Org: Feestcomité

Org. Pastorale Eenheid Sint-Anna en kerkraad Sint-Jan de Doper

20�-23� S�������� C���� L�������

23�30- 01� F���� PA���!
Org: Chiro Leieland

Maandag
5 september
10u Jaargetijde voor de overledenen

Beveren
Kermis

kan weer
rekenen op
de gewaardeerde
steun van
volgende
trouwe
sponsors

Meatboetiek

ambachtelijke
beenhouwerij

Nijverheidstraat 25 8791 Beveren-Leie
meatboetiek@outlook.com
056 71 37 87
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