organiseert in samenwerking met Sportraad Stevoort,
Middenstand Stevoort, Hondenschool Stevoort en Basisschool Stevoort

Stevoort

Stevoort

10u30 Herdenkingsdienst in de Sint-Martinuskerk
Ter nagedachtenis van alle overleden Stevoortenaren, gevolgd
door de zegening van de graven en een tractatie aangeboden
door de Parochie in Herberg Bij Tante Julia.

Stevoort

KERMIS

18u00 Kermisterras op het Klein Dorp
Opnieuw welkom op ons terras voor een
drankje en een hapje. Onze huis-dj Knutske
zorgt voor zomerse muziek en een leuke vibe.

18u00 Avondmarkt
21u00 i.s.m. Middenstand Stevoort
Kuier vanaf 18u00 langs de avondmarkt in
Stevoort Dorp. Talrijke verenigingen stellen
zich voor en ook aan drank en eten zal er
geen gebrek zijn. Proef van de leuke sfeer.
Wil je ook een stand op de markt,
schrijf je dan in via deze QR-code
Inschrijven kan tot 10 september 2022.

Stevoort

21u30

Groot vuurwerk
op uitnodiging van Stad Hasselt
Het vuurwerk vindt plaats langs de Hasseltse Dreef
ter hoogte van de kermis.

20u00 Fietsen op rollen op het Klein Dorp
21u00 Iedereen vanaf 12 jaar kan voor het plezier en zonder competitie-

Stevoort

druk fietsen op een professionele installatie op vaste rollen. Doe
mee en verdien eeuwige roem in Stevoort.
Inschrijven per ploeg van 4 fietsers kan
tot 10 september 2022 via deze QR-code

22u00 Optreden L&M Band

Stevoort

L&M....Je kan het zo gek niet bedenken: de namen
Louis & Maurice zeggen eigenlijk al veel!
Deze jongens spelen alles wat je wel graag hoort
maar tegen niemand durft te zeggen, dit op een
muzikaal eigenwijze manier en met een vette
knipoog. Met twee klopt hun hart in hetzelfde
ritme; dat van gepassioneerde troubadours.

Stevoort
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Verantwoordelijke uitgever: dorpsraad@stevoort.be

Stevoort
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Dorpsraad Stevoort
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18 & 19 SEPTEMBER 2022

14u00 Opening Kermisterras op het Klein Dorp
Welkom op ons terras vanaf 14u00 voor een drankje en een hapje.
Huis-dj Knutske zorgt voor zomerse muziek.

16u00 Kinderdisco
18u00 i.s.m. Basisschool Stevoort

Bonnetjes kan je ter plaatse kopen en zowel cash als elektronisch betalen.

Inschrijven voor de Kinderdisco is niet nodig, alle kinderen zijn van harte
welkom. Dans mee en krijg een gratis gadget (zolang de voorraad strekt).

T

Voor iedereen: 14u30 tot 16u30:
Verrassende animatie op verschillende locaties.
(Toegankelijk met rolstoel of buggy)

5

€

ME:
DEELNA talen
e be
Ter plaats n onder

(kindere
r 1 euro)
de 12 jaa

Meer info?
wijksportraad@stevoort.be
Denk eraan!
Aangepast schoeisel!

19u00 Fietsen op rollen
22u00 op het Klein Dorp

Na aankomst voorzien we aan de
Hondenschool een heuse hondenbar
met food en drinks speciaal voor honden.
Aan een selfiebox maak je een leuke foto.
We voorzien gevarieerde animatie
voor de honden.

DEELNAM

aan de wa

E

ndeling is

Sportieve fietsers vanaf 12 jaar fietsen op een professionele
installatie op vaste rollen. Na voorrondes en finale weten we
wie zich in Stevoort tot Wereldkampioen fietsen kroont en de
unieke wisseltrofee voor een jaar mee naar huis neemt.
Inschrijven per ploeg van 4 fietsers kan tot
10 september 2022 via deze QR code

GRATIS

Food en d
rinks v
en hond te oor baas
r plaatse
te betalen

22u00 DJ Knutske verovert
het Klein Dorp
Onze huis-dj verwent je met
dansbare muziek. Meezingen is toegestaan.

bij aankoop van € 10
4 KOGELS EXTRA
bij aankoop van € 12
EXTRA GESCHENKJE

Voor de wandelaars:
6 km langs bos, beemd en bedrijven.
(Niet toegankelijk met rolstoel of buggy)

Wandeling ongeveer 4 km.

bij aankoop van € 12
4 BALLEN EXTRA

R T
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Start tussen 14u00 en 15u00
aan Herberg Bij Tante Julia / Aditi

Wandelen tussen 14u00 en 18u00 met vertrek
aan het terras van de Hondenschool Stevoort
in de Broekstraat (achterkant Steborg).

bij aankoop van € 10
1 RIT GRATIS
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BELEEF ONS PRACHTIGE
DORP EENS OP EEN
ANDERE MANIER...

MAAK EEN PRACHTIGE
WANDELING MET JE
HOND DOOR DE
STEVOORTSE NATUUR.

bij aankoop
van een broodje
1 DRANKJE
GRATIS

S

bij aankoop van € 6
2 EENDEN EXTRA
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bij aankoop van € 6
2 BALLEN EXTRA
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De winnaars van de
3 VIP-Kermispakketten
t.w.v. 20 euro worden na
de Kinderdisco bekend gemaakt.

14u00 Hondenwandeling
18u00 met Hondenbar i.s.m.
Hondenschool Stevoort

VISSPEL
SPRUYT

14u00 Stevoortse Foor Trail
15u00 i.s.m. Sportraad Stevoort

bij aankoop
van € 10
1 RIT GRATIS

Hesius stelt zich voor op het podium op
het Klein Dorp. Dansen voor mensen met Parkinson is heel
therapeutisch, al dansend worden hun bewegingen vloeiender,
gemakkelijker en de spieren worden soepeler. De danspassen
van alle soorten dans, gaande van country tot salsa en tango,
worden aangepast.

van smoutebollen
2 EXTRA OF
GRATIS SAUS
OP DE FRIETEN

Geniet van een enthousiast koor dat luchtige populaire liedjes
brengt. Voor de kleintjes is er een springkasteel.

bij aankoop van € 5
2 KOGELS EXTRA

15u00 Parkinson Danst
16u00 De dansgroep onder leiding van Hedwige

SCHIETKRAAM
PICCARD

Optreden Popkoor Moosa-iek aan Café De Stip

POTTENSPEL
SPRUYT

13u15

FRITUUR
MAXIM’S DINER KINDERMOLEN
bij aankoop
KINDERDOOP

ZONDAG 18 SEPTEMBER

