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Vrijdag 3 september

Zondag 5 september

19.30 uur – Avondschieting op 2 staande wippen
op het gemeentelijk domein, Margote 16.
Gratis: €60. Georganiseerd door vzw Sint-Sebastiaan Wichelen.

Tentoonstelling van plaatselijke kunstenaars
vanaf 10.00 tot 19.00 uur in de St.-Gertudiskerk georganiseerd door
Heemkring Wichelen, alsook om 16.00 uur optreden van harpiste
Josefien De Waele en fluitiste op genoemde locatie.

18.00 t.e.m 01.00 uur – LOLPOP Afterwork
in het Gildenhuis met happy hour tussen 19.00 en 20.00 uur.

10.45 uur – Aperitiefconcert door
concertband Da Capo o.l.v. Pieter Corten in het Gildenhuis.
Fritshop VINCENT Margote 45/1
Vanaf 11.30 uur doorlopend geopend met gezellig straatterras. Verse
Zeeuwse goudmerk mosselen, scampi’s,
vispannetjes op Wichelse wijze, rundstong en beenham verkrijgbaar.

Zaterdag 4 september
Fritshop VINCENT Margote 45/1
Vanaf 11.30 uur doorlopend geopend tot 24.00 uur.
Verse Zeeuwse goudmerk mosselen verkrijgbaar, scampi’s en
steaks vers van het fornuis.
Vooruit Wichelen, anders, Curieus, Rust Na Arbeid
Vanaf 18.00 tot 21.00 uur
EETFESTIJN: mosselen, stoofvlees of vegetarisch met frieten

Beperkt aantal plaatsen. Reserveer tijdig!
Middenzaal gemeentelijk domein, achter het Sociaal Huis, Oud
Dorp 2, Wichelen.
Mosselen: 20 euro (volw.) – gratis (tot 12j)
Stoofvlees: 15 euro (volw.) – gratis (tot 12j)
Veggie: 15 euro (volw.) – gratis (tot 12j)
Inschrijven bij de leden van Vooruit Wichelen op
www.mosselfestijn.be of bij Rudy Lemmens (0471 30 11 98)
LOLPOP open vanaf 16.00 uur en om
20.00 uur een optreden van Willie Jacob
and the Velvet Cat (jong muzikaal geweld uit Lede)
en aansluitend een dj set van DJ Phox
(aka Christophe Kimpe).

V.Z.W. Werkgroep ONTHAAL Wichelen.
Margote 100 Wichelen. Opendeur tussen 13.30 en 17.00 uur
in de tweedehandswinkel voor kledij en in het magazijn voor
tweedehandshuishoudartikelen. Iedereen welkom!
Vanaf 14.00 uur – Gezellig kermisterras van de Gezinsbond.
De Gezinsbond Wichelen nodigt iedereen uit op hun
kermisterras ter hoogte van gewezen juwelier “Plasken”
voor een gezellige babbel. Er wordt een springkasteel
opgezet. Info over de komende activiteiten (o.a. Algemene
vergadering met optreden Paul Middelton, Sprookjestocht enz.)
kan je zeker bekomen bij de aanwezige bestuursleden.
Iedereen welkom!
Vanaf 14.30 uur - Wereldwinkel Wichelen
Terras open - Margote 73
Vanaf 15.00 uur – Mojitobar de Zondagsjotters ter hoogte van de
Notaris. Mojito of een ander drankje en een schelle rauwe hesp ten
voordele van de zondagsjotters van Wichelen.
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Chiro Wichelen “Café Saté”
in het Gildenhuis. Vanaf 17.30 uur kan je een
overheerlijke saté komen eten.
Wie echt reuze honger heeft,
kan zoals vorig jaar ook een REUZE saté bestellen
(300gr)! De satés worden geserveerd met frietjes en groentjes.
Gewone saté: € 13
Reuze saté: € 15
LOLPOP open vanaf 14.00 t.e.m. 01.00 uur.
We voorzien een groot scherm waarop ’s avonds
de match België - Tsjechië te zien zal zijn.

Dinsdag 7 september
Rust Na Arbeid S-Plus
14.00 uur - Op het gemeentelijk domein en het lokaal Rust na
Arbeid, achter het Sociaal Huis, Oud Dorp 2, Wichelen.
TWEEDAAGSE PETANQUE
Inleg: € 2
Eindrangschikking na 2 dagen.
Prijzenpot: € 30 vooruit + Inleg : 2 x € 2
Boterhammen met kop of gehakt zullen aangeboden worden
tegen de prijs van € 1,50. Iedereen is van harte welkom!

Maandag
6 september
DAG VAN DE UITGEWEKEN
WICHELAARS.
10.00 uur Dienst opgeluisterd door het SintGregoriuskoor in de St.-Gertrudiskerk voor
de overledenen van de parochie en voor de
uitgeweken Wichelaars met uitreiking van
een gedachtenisprentje aangeboden door
het gemeentebestuur.
Tentoonstelling van plaatselijke
kunstenaars vanaf 11.00 tot 12.30 uur in
de St.-Gertudiskerk georganiseerd door
Heemkring Wichelen.
Fritshop VINCENT Margote 45/1
Vanaf 11.30 uur uitzonderlijk open op
maandag doorlopend open met verse
Zeeuwse goudmerk mosselen, stoverij van
varkenswangetjes, scampi’s en Wichelse
Biertjes op het terras.
Rust Na Arbeid S-Plus.
14.00 uur - Op het gemeentelijk domein en
het lokaal Rust na Arbeid, achter het Sociaal
Huis, Oud Dorp 2, Wichelen.
TWEEDAAGSE PETANQUE
Inleg: € 2
Eindrangschikking na 2 dagen.
Prijzenpot: € 30 vooruit + Inleg: 2 x € 2
Boterhammen met kop of gehakt zullen
aangeboden worden tegen de prijs van €
1,50. Iedereen is van harte welkom.
De eerste editie van LOLPOP Comedy in
Wichelen.
Geef je lachspieren een flinke boost met
topcomedians Lukas Lelie & David Galle!
Deuren open: 19.00 uur / Start: 20.00 uur
Gildenhuis, Margote 86 9260 Wichelen
Prijs: vvk: € 10 adk: € 14.
Tickets kan je bestellen via
www.lolpop.be/comedy of
door te bellen naar het
telefoonnummer 0472 83 08 16.

