
Beste bezoeker, 
 

Na alle miserie en vele annulaties  hoopt onze vereniging terug de jaarlijkse kermis en later 
andere activiteiten te mogen organiseren. 
Onderstaand vindt u ons kermisprogramma. Graag verwelkomen we u om terug eens samen 
te komen en te genieten onder een stralende zon van het kermisprogramma. 

 

Kermisprogramma 2021. 
 
 
Vrijdag 3 september. 
 

19:00 u Reuze BBQ met aansluitend optreden van Carine Stevens in café “Center”.  
Kaarten in voorverkoop te verkrijgen in café “Center” 
 

19:00 u Golfbiljartprijskamp in café “De Kneut” uitsluitend voor de spelers woonachtig te Lochristi of leden van een 
plaatselijke club. € 250 gewaarborgd.  Max.  32 spelers. 

19:00 u BBQ in zaal “Hermeline”.  Kaarten te verkrijgen bij het bestuur  

21:00 u 
3:30 u 

Kermisfuif of zomerbar in de feesttent naast de kerk. Inrichters KLJ jongens. 
 

 
Gedurende de kermisdagen is er drank, koffie en gebak te verkrijgen en is een springkasteel 

opgesteld bij Winkelbar “Evy & David”van 7 tot 18 uur. 
 

Zaterdag 4 september. 
 

14:00 u 
 
14:15 u 

 

Fietstocht volwassenen en E-bikers met stop onderweg.  Organisatie De Wielerclub.  
Vertrek aan zaal “Hermeline”.  Afstand 30 km.   
Start fietstocht gezinnen met kinderen van +/- 15 km met stop onderweg.  De Hijftese Kerstvrienden begeleiden deze 
groep.   Vertrek & aankomst zaal “Hermeline”. 

 
18:00 – 
20:00 u 
18:00 u 

Tentoonstelling in zaal “Hermeline” georganiseerd door Antoon Standaert.   
Thema: “ We zijn 2020 – Hijfte in 20-voud ”. 
Receptie voor alle inwoners van Hijfte en Hoeksken.  
 

19:30 u Lichting van de spaarkas “Zorgen voor Morgen” in café “De Kneut” 

20:00 u Biljartprijskamp in Café  “Center”. Gratis; € 100.00,  inleg; € 3.00.   
Men speelt “man tegen man”, beker voor de overwinnaar.   Inrichters “De Lustige Tappers”. 
 

20:00 u De KLJ jongens organiseren in de tent naast de kerk “Comedy night”  
Inkom: € 10.00 vvk, € 12.00 aan de kassa. 

 
Zondag 5 september. 
 

8:00 u 4e Rommelmarkt te Hijfte Center.  Aanmelden in zaal “Hermeline” 

9:00 u 
 

32 ste Ponyjaarmarkt op de weide Doornzelestraat 8.  Inschrijving en prijsuitreiking 
ter plaatse.  Organisatie; Het Feestcomité. (zie ook website www.lochristi-hijfte.be). 
Categorieën 
1A. Shetland veulens geboren in 2021                  1B. Welsch veulens geboren in 2021 
2. Merries kleiner dan 80 cm                                     3. Hengsten kleiner dan 80 cm   

http://www.lochristi-hijfte.be/


4. Merries tussen 80 en 100 cm                                5. Hengsten tussen 80 en 100 cm             
6. Merries tussen 100 en 122 cm                             7. Hengsten tussen 100 en 122 cm           
8. Merries tussen 122 en 137 cm                             9. Hengsten tussen 122 en 137 cm  
10. Merries tussen 137 en 147 cm                           11. Hengsten tussen 137 en 147 cm 
 
Het prijzengeld (staffelend; € 20.00 – 15.00 – 10.00 – 7.50 – 5.00 en verder 5.00 ) wordt toegekend per reeks. 
Voor de veulens bedraagt het prijzengeld: € 15.00 - € 10.00 - € 7.00 - € 5.00 - € 2.00 en verder € 2.00) 
                                                  
Schikkingen; 
Alle dieren moeten om 9:00 uur aanwezig zijn en om 9:30 uur tentoongesteld zijn.  De inschrijving en de prijsuitreiking 
gebeuren ter plaatse.  De jury beslist soeverein, betwistingen worden onherroepelijk beslecht door het Feestcomité. 

Door deelname aan de jaarmarkt ontslaat de deelnemer het organiserend comité van elke aansprakelijkheid 
betreffende ongevallen en schade. 
 

10:00  - 
19:00 u 

Tentoonstelling in zaal “Hermeline” ingericht door Antoon . Standaert.  
Thema: “ We zijn 2020 – Hijfte in 20-voud ”. 
 

11:30 u-  Eetfestijn –in de tent naast de kerk. Kaarten te verkrijgen bij de leiding. Daarna “Schijt je rijk”  Info:  
kljhijftejongens@gmail.com. 
 

15:00 u Vrije kleuterschool organiseert “Sprankelende opendeurdag” met o.a. kinderanimatie. 

19:00 u Optreden van de life band  “Pokerface” te Hijfte Center 
 
Maandag  6 september. 
 

08:00 u 69 te  jaarmarkt te Hijfte, Doornzelestraat 8.    Inschrijvingen & prijsuitreiking ter plaatse. 
(zie ook website  www.lochristi-hijfte.be ).  

        Categorieën 
 

3000.  Sportpaarden. 
 

3100 Veulens geboren in 2021                      3500.  Merries 3 & 4 jaar   
3200. Jaarlingen                                             3600.  Ruinen 3 & 4 jaar 
3300. Tweejaarse merries                              3700.  Merries 5 jaar en ouder 
3400. Tweejaarse ruinen                                 3800.  Ruinen 5 jaar en ouder 
3460. Tweejaarse hengsten                             3900.  Kampioenschap sportpaarden 

 
4000.Trekpaarden. 

 
4100. Veulens geboren in 2021                      4500.  Merries 3 & 4 jaar 
4200. Jaarlingen                                             4600.  Merries 5 jaar en ouder 
4300. Tweejaarse merries                               4700.   Ruinen 3 jaar en ouder 
4400. Tweejaarse ruinen                                4800.  Kampioenschap trekpaarden 
4460. Tweejaarse hengsten 
 

 
Prijzengeld veulens in alle reeksen (staffelend € 20.00 – 15.00 – 10.00 – 7.50 – 5.00 en verder  5.00 ) 
Prijzengeld Sport- & Trekpaarden: (staffelend € 45.00 - 40.00 – 35.00 – 30.00 verder 20.00 ) 
Kampioenschap: 1e = € 20.00 + trofee en verder alle € 20.00 die deelnemen aan het kampioenschap. 
 
Schikkingen; 
De inschrijvingen gebeurt om 8:30 u samen met de bepaling van de volgorde van de reeksen.  De paarden moeten 
getoiletteerd zijn en worden anoniem gekeurd per reeks met nummer.  Het prijzengeld voor een reeks wordt 
toegekend naargelang het aantal deelnemers in die reeks.  De inschrijving en de prijsuitreiking gebeuren ter plaatse.  
De jury beslist soeverein, betwistingen worden onherroepelijk beslecht door het Feestcomité. 

mailto:kljhijftejongens@gmail.com
http://www.lochristi-hijfte.be/


 
Tentoonstelling van vee. 

Begin om 9:00 u in het centrum van Hijfte. 
Schikkingen; 
Alle dieren moeten om 9:00 u aanwezig en om 9:30 u tentoongesteld zijn. 
Trofeeën zijn voorzien voor kooplui met het grootst aantal tentoongestelde dieren. 
 
Door deelname aan de jaarmarkt ontslaat de deelnemer het organiserend comité van elke aansprakelijkheid 
betreffende ongevallen en schade. 
 

9:00 u 
 
18:30 u 

Jaarmarktcafé in zaal “Hermeline” en “Wie bakt de lekkerste vlaai?” De vlaaien kunnen binnen gebracht worden tussen 9:00 en 
11:00 uur. 
Bekendmaking van de winnaars plus proeven voor iedereen! 
 

09:00 u Kerkelijke dienst ter nagedachtenis van  de oorlogsslachtoffers & overledenen 
van HIJFTE en HOEKSKEN. 
 

10:00 - 
18:00 u 
 

Tentoonstelling in zaal “Hermeline” ingericht door A. Standaert.  
Thema: “ We zijn 2020 – Hijfte in 20-voud ”. 
 

14:30 u Bingonamiddag in zaal “Hermeline”  

17:30 u Trekking “Kermistombola” in café “Center”.. 
 

 
Dinsdag 7 september. 
 
14:00 u Gratis Aperitief met aansluitend Koffietafel voor alle gepensioneerden van Hijfte en Hoeksken in café “Center” 

aangeboden door Het feestcomité.   

17:00 u Café “De Kneut”  Inkorven duiven tot 20:00 u voor grote vlucht van woensdag 
 

 
Woensdag 9 september. 
 

   Grote kermis duivenvlucht voor oude en jonge duiven met tal van gratis prijzen. Jonge mogen dubbelen tegen 
oude.   
 
 
Voorzitter: E. Van Damme,  Ondervoorzitter: Klaus De Schoenmacker, Secretaris: H. Lafaut,   
Schatbewaarder: E. Van De Casserie, Leden: A. Eliano, L. De Laet,  I. Lybaert, D. Rouges,  J. Van Malcot. 
 
 
 
 
 
 
met vriendelijke groeten 
H. Lafaut 
hubert.lafaut2@telenet.be 
 
 

mailto:hubert.lafaut2@telenet.be

