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Kermisprogramma 2016.
Vrijdag 2 september.
18:00 u

“De Kerstvrienden” organiseren in de tent ter hoogte van de kermismolen “Clown Tyno’s
circusshow en kinderdiscofuif met straatterras voor de ouders met Cava- en kidibulbar.
Gratis pannenkoeken voor de kinderen

18:00 tot
19:00 u
19:00 u

Gratis kinderuurtje op de molentjes aangeboden door “Het feestcomité”.

19:00 u

Reuzen BBQ in café “Center”. Kaarten in voorverkoop te verkrijgen in café “Center”

21:00u

“Boeren- en boerinnenbal” in de feesttent aan de kermismolen. Doorlopend hapjes te
verkrijgen verzorgd door restaurant “‘tWethuis” en “d’Oude Pastorie”.

21:00 u

Marcellekes Party met X-Load, Frenz & Sisco, Djerom in de feesttent
naast de kerk. Ingang: € 5.00, met Marcelleken: € 4.00. Organisatie KLJ jongens.

Café “De Kneut” seveert “Mosselen met frieten of brood”. Voor de kinderen is
een “Fricandel worst” voorzien. Doorlopend gedurende de ganse kermis staat
een springkasteel op ons terras voor de kinderen.

Opendeurdagen gedurende het ganse kermisweekend in de kledingwinkel
Willy Focquaert – Marleen Stadeus te Hijfte-Center nr 8.
Zaterdag 3 september.
14:00 u

Gezinsfietstocht ingericht door Feest & Sport Hijfte”.
Vertrek aan de feesttent te Hijfte Center

14:00 18:00

In café “Center”: Jong K.V.L.V. geeft voorstelling “Najaarworkshops, een blik op het
werkjaar 2017”. Tentoonstelling van “Bustiers op sokkel” aangekleed met vegetatief
materiaal. Gratis toegang, ook voor niet leden, voor de leden wordt een extra drankje voorzien.

18:00 –
20:00 u

Plechtige opening van de tentoonstelling in zaal “Hermeline” georganiseerd door
Antoon Standaert. Thema: “Antoon stelt 20 jaar tentoon”.
Na de plechtigheid wordt een gratis receptie aangeboden vanwege het Feestcomité
aan alle inwoners van de Parochie.

20:00 u

Lichting spaarkas “Zorgen voor Morgen” in Café “Center”. Kaarting Gratis; € 75.00.
Beker voor de overwinnaars.

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”.

21:00 u

De KLJ jongens organiseren in de tent naast de kerk “Comedy night” met Thomas Smith,
Koen Rybrack, Jan Linsen & MC De Mugge van Brugge. Inkom: € 10.00 vvk, € 12.00
aan de kassa.

21:00 u

Café “De Kneut”. Ambiance en fun met discobar “DJ Perry”.

Zondag 4 september.
9:00 u

28 ste Ponyjaarmarkt te Hijfte-Center thv. zaal “Hermeline”. Inschrijving en prijsuitreiking
in de feesttent aan het kermismolentje. Organisatie; Het Feestcomité.

9:00 u

Ontbijtbuffet in café “De Kneut” in het gezelschap van orgelist. Kaarten te verkrijgen in
café “De Kneut”.

9:00 u

Plechtige Mis in de parochiekerk van Hijfte, opgeluisterd door de “Xeado Live Band”

10:00 19:00 u

Tentoonstelling in zaal “Hermeline” ingericht door Antoon . Standaert.
Thema: “Antoon stelt 20 jaar tentoon”.

12:00 u13:30 u

Eetfestijn – Schijt-je-rijk – Bumperballtornooi in de tent naast de kerk. Kaarten te
verkrijgen bij de leiding. Volwassenen betalen € 17.00 en kinderen € 12.00. Inschrijven voor
bumperball; mail naar kljhijftejongens@gmail.com bij de leiding € 10.00 per team van 4
personen. Info: kljhijftejongens@gmail.com.

15:00 u

Vrije kleuterschool organiseert “Sprankelende kermis” met artisanaal ijs en taart.
Voor de kleintjes staat een springkasteel ter beschikking.

18:00 u

Optreden in de feesttent aan het kermismolentje van “Jason Bradley” met aansluitend
kermisfuif. Organisatie “Kerstvrienden”.

19:00 u

Kaarting in café “De Kneut” 1e kaarting gratis € 75.00 - inleg; € 3.00,
2e kaarting gratis € 50.00 – inleg € 2.00. Beker voor de overwinnaars.

Maandag 5 september.
08:00 u

65 te jaarmarkt te Hijfte. Inschrijvingen & prijsuitreiking op de weide naast de kerk.
(zie ook afzonderlijke affiche). Tijdens de pauze is er een damesshow wie “De Mooiste
Hoed” draagt. Er zijn hiervoor 3 waardevolle prijzen voorzien.

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: : “Antoon stelt 20 jaar tentoon”.

15:30 u

Modeshow met de voorstelling van de nieuwe herfst- en wintermode in de winkel
van Willy & Marleen te Hijfte-Center, 8

17:30 u

Trekking “Kermistombola” in café “De Kneut”, met aansluitend Gezellig samenzijn
met discobar.

18:00 u

Gezellig samenzijn bij Claudia & Alain, in café “Center”, met discobar.

20:00 u

Grote Prijskaarting in café “Center”, 1e kaarting € 125.00 gratis geschonken
door het feestcomité, 2e kaarting € 75.00 gratis, inleg; € 3.00.

Dinsdag 6 september.
14:00 u

Gratis koffietafel in café “Center” voor alle gepensioneerden van Hijfte en Hoeksken,

aangeboden door “Het Feestcomité”. Daarna kaarting, gratis; € 40.00, inleg; € 2.00.
Whisters krijgen € 4.00 per tafel.
Woensdag 7 september.
Grote kermis duivenvlucht voor oude en jonge duiven met tal van gratis prijzen. Jonge mogen
dubbelen tegen oude. Inkorving op dinsdagavond van 17:00 tot 20:00 u in Café “De Kneut”.
Vrijdag 9 september.
14:00 u

Grote kaarting in café “De Kneut”, 1e kaarting € 100.00 gratis - € 3.00 inleg,
2e kaarting € 50.00 gratis - inleg; € 2.00. Aan iedereen wordt gratis vlaaien aangeboden.

Zaterdag 10 september.
15:00 u

Wielerwedstrijd; 41 ste Grote Prijs voor Juniores. Vertrek aan café “De Kneut”.
Aankomst aan zaal “Hermeline” Inrichters: “De Hijftse Reinaertvrienden”.
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