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Jaarmarkt
Noteer maandag 26 augustus in het vet in jouw agenda. Dan vindt namelijk de 143ste Jetse Jaarmarkt plaats, die met ondermeer
een grote openluchtmarkt, een reusachtige rommelmarkt, een indrukwekkende kermis, boerderijdieren en allerhande animatie
telkens vele duizenden bezoekers lokt. Bovendien vinden er bijna de hele week lang allerlei leuke activiteiten plaats, van het
tropische festival Cuba del Central tot het Stripfestival. Ontdek het volledige programma in deze special van Jette Info.
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Feest in het dorp
ummer 143, actie! De laatste Jaarmarkt dateert al weer van een
jaar geleden! Terwijl ik dit schrijf,
treffen de gemeentediensten de
laatste voorbereidingen voor dit groot evenement dat elk jaar weer een massa volk op
de been brengt.
Dit jaar valt de Jaarmarkt op maandag 26
augustus, dus nog net tijdens de schoolvakantie. Ideaal dus om er met het hele gezin
naartoe te trekken en – wie weet – met zijn
allen te zorgen voor een recordopkomst. De
afgelopen jaren strandden we telkens op net
geen honderdduizend bezoekers die door de
Jetse straten struinen op zoek naar koopjes
op de rommelmarkt, vertier op de kermis of
een drankje op een terrasje. Van een succes
gesproken!
Voor de eerste verjaardag van de renovatie
van de Spiegel zijn enkele nieuwigheden

N

het woord van de burgemeester

voorzien. Ik denk bijvoorbeeld aan het mobiliteitsparcours en de concerten die er zullen
plaatsvinden. De hele namiddag en avond
zijn er tal van animaties voorzien!
Om lege plekken te vermijden werden ook
het parcours van de rommelmarkt en de
markt herbekeken. En uiteraard zijn er, als
naar gewoonte, de tentoonstellingen van
rundvee, pluimvee en neerhofdieren.
Maar laten we niet vergeten dat de Jaarmarkt bijna een week aan festiviteiten omvat,
te beginnen op woensdag 21 augustus. Op
het programma: het Stripfestival en het Bloemenconcert in de Sint-Pieterskerk, gevolgd
door een muzikaal en sportief weekend met
het Joêrmetfestival en de Jette Sports Days.
En last but not least is er het traditionele
vuurwerk op zondagavond dat, zoals elk jaar,
wordt afgestoken in het Jeugdpark. Met ook
hier een kleine nieuwigheid, want het spek-

takel is voor het eerst geluidsarm, en dus
diervriendelijker.
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een
buitengewone organisatie en de investering
van een grote groep mensen die ik bij deze
zou willen bedanken. Ik denk hierbij aan de
gemeentediensten en in het bijzonder de
diensten Economisch leven & Animatie en
Logistiek, de leden van de vzw Handel en
Jaarlijkse Jetse Markt, vrijwillige gemeenteambtenaren, de politiezone Brussel-West,
de MIVB en onze sponsors.
Maar voor alles vormt de Jaarmarkt de
ideale gelegenheid om mensen te ontmoeten
en volop te genieten van onze mooie gemeente door samen te feesten. Hopelijk zien
we elkaar daar!

n Uw burgemeester, Hervé Doyen

Verkeers- en parkeermaatregelen
Zaterdag 24 augustus 2019
Cuba del Central
n

VAN BORTONNESTRAAT (Geen toegang vanuit de Thomaes- en de Gillebertusstraat)
• GILLEBERTUSSTRAAT (Vanaf nummer 39 tot
het Laneauplein. Parkeer- en verkeersverbod)
• H. WERRIESTRAAT (Verkeersverbod van
nummer 7 tot 98. Parkeerverbod rond het
Laneauplein.)

Zondag 25 augustus 2019
n

n

n

J. LAHAYESTRAAT (van zondag 6u tot
maandagavond) tot aan de carwash
HEILIG-HARTLAAN (parkeer- en verkeersverbod vanaf 16u) vanwege het vuurwerk
GRAAFSCHAP JETTELAAN (parkeer- en verkeersverbod vanaf 16u) vanwege het
vuurwerk

Maandag 26 augustus 2019
Parkeer- en verkeersverbod
in de volledige jaarmarktzone 0>24u
PARKEER- EN VERKEERSVERBOD
n

P. TIMMERMANSSTRAAT n L. THEODORSTRAAT n THOMAESSTRAAT n H. WERRIESTRAAT n LANEAUPLEIN n VAN
BORTONNESTRAAT n GILLEBERTUSSTRAAT n
F. LENOIRSTRAAT (tussen de de Smet de
Naeyerlaan en de L. Theodorstraat)
n WEMMELSESTEENWEG (tussen de
L. Theodorstraat en de Gillebertusstraat)
n VAN HUYNEGEMSTRAAT n KARDINAAL
MERCIERPLEIN n SECRETINLAAN (tussen het
Kardinaal Mercierplein en de Ontmijnerslaan)
n HEILIG-HARTLAAN (tussen de Secrétinlaan
en Graafschap Jettelaan) n KONINGIN ASTRIDPLEIN n JETSESTEENWEG (het gedeelte tussen
de Lakenselaan en het Koningin Astridplein)
n GRAAFSCHAP JETTELAAN (parkeerverbod)

n

n

J. LAHAYESTRAAT (van de L. Theodorstraat
tot aan de carwash)
JETSELAAN (2 kanten, van de Lakenselaan tot de Vlamingenstraat)

VERKEERSVERBOD
n

WALENSTRAAT n VLAMINGENSTRAAT
n VANDENSCHRIECKSTRAAT n SINT-VINCENTIUS A PAULOSTRAAT n P. MICHIELSSTRAAT
(gedeelte tussen de L. Theodorstraat en de
de Smet de Naeyerlaan)
n TILMONTSTRAAT (gedeelte tussen de L.
Theodorstraat en de de Smet de Naeyerlaan)
Opgelet! De toegang tot de jaarmarktzone en
het parkeren in deze zone blijven verboden
tot na de opkuis door Net Brussel op maandag 26 augustus op het einde van de dag.
In alle bovenvermelde straten is het verboden containers en verhuisliften te plaatsen
en is er geen toegang tot de garages.

OPENBAAR VERVOER Wijzigingen voor de bussen 14, 53 en 88 en tram 19. Details: zie www.mivb.be
HANDELSZAKEN De leveringen voor de in de jaarmarktzone gevestigde handelaars dienen te gebeuren op de ochtend van 26 augustus 2019
tussen 4u en 5u. Voor de handelaars van de jaarmarktzone staat het College een afwijking toe op de wekelijkse rustdag en op het sluitingsuur
op 26.08.2019.
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Jets stripfestival

24
aug.

Kiekeboe-tekenaar Merho
als centrale gast
MERHO, DE BESTVERKOPENDE
STRIPTEKENAAR VAN VLAANDEREN
Als kind was Merho (Robert Merhottein)
reeds gepassioneerd door strips. Zijn fascinatie voor strips als Suske & Wiske, Nero
en Kuifje stimuleerden hem om zelf aan
de slag te gaan als tekenaar. Tijdens en
na zijn studies aan Sint-Lukas in Brussel,
legde hij zich toe op de ‘klassieke’ stripstijl van zijn grote voorbeelden Willy Vandersteen, Jef Nys en Marc Sleen.
Merho gaat aan de slag bij Studio Vandersteen en in 1977 verschijnt voor het eerst
zijn geesteskind Kiekeboe. Deze typische
Vlaamse familiestrip wordt een enorm succes en roept warme herinneringen op bij
vele generaties kinderen. In 1983 ontvangt
de goedlachse tekenaar de Bronzen Adhemar, de hoogste striponderscheiding in
Vlaanderen. Intussen zijn er reeds meer
dan 150 albums verschenen van Marcel
Kiekeboe en zijn gezin. Zijn grote productiviteit, tot 4 albums per jaar, en de constante kwaliteit van de strips, maken van
hem de bestverkopende striptekenaar van
Vlaanderen, die tevens erg geliefd is
onder zijn collega’s. Het Jets stripfestival
vormt een unieke kans om zijn werk te
ontdekken, aan de hand van unieke platen en curiosa.

Het is intussen een traditie geworden: de zaterdag van het
Jetse jaarmarktweekend staat in het teken van het stripverhaal. De Abdij van Dielegem is opnieuw het toneel voor het
Jetse stripfestival. Dit jaar wisten de organisatoren niemand
minder dan Merho te strikken als centrale gast.

J

aarlijks lokt het Jetse stripfestival heel
wat liefhebbers naar de Abdij van Dielegem. Collector’s items, een ruilbeurs,
signeersessies met een twintigtal stripauteurs, een expo rond de centrale tekenaar,… Het programma voorziet telkens heel
wat lekkers voor de stripliefhebbers.

originele Kiekeboe-platen en allerlei curiosa. Speciaal voor het Jets stripfestival wordt er trouwens
een exclusief Kiekeboe-album voorgesteld. Tekenaar Merho zal tijdens de namiddag zelf ook
langskomen op het festival.
Kortom, het Jets stripfestival is een niet te missen
afspraak voor elke liefhebber van de 9de kunst.

Grote naam

n

Dit jaar is Merho, een van de grote namen uit de
Belgische stripwereld, de centrale gast van het
festival. Reeds meer dan 40 jaar tekent hij de populaire stripreeks Kiekeboe. In het kader van het
Jets stripfestival kan je de expo bezoeken met

25
aug.

O

Jets Stripfestival
Woensdag 21 augustus om 20u – Receptie,
met gesigneerde ex-libris
Zaterdag 24 augustus van 13.30u tot 18.30u
Expo, signeersessies, collector’s items,...
Abdij van Dielegem - Tiebackxstraat 14

Diervriendelijk muzikaal vuurwerkspektakel

p de vooravond van de jaarmarkt kunnen de Jettenaren in het Jeugdpark genieten van een muzikaal vuurwerk. Dit
jaar wordt er voor het eerst geopteerd voor
een diervriendelijk spektakel.
Vuurwerk is steevast een moment van gedeelde
magie. De luide knallen creëren echter angst bij

huisdieren, die hierdoor in paniek slaan of weglopen. Omdat het welzijn van de dieren belangrijk is voor Jette, wordt er dit jaar voor het eerst
geopteerd voor een diervriendelijk spektakel.
Het vuurwerk zal minder hoog afgeschoten worden en vooral 13 decibels minder luid weerklinken. Het vuurwerk zal even spectaculair zijn als

de voorbije jaren, maar met liefde voor onze
huisdieren.

n

Diervriendelijk muzikaal vuurwerk
Zondag 25 augustus 2019 om 21.45u
Jeugdpark
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26
aug.

Jongerenmarkt
Activiteiten voor kinderen en adolescenten
PROGRAMMA
H. Werriestraat
(tussen het Laneauplein en
de Léon Theodorstraat)
n Eendjes vissen: doorlopend
n Springkastelen: doorlopend
n Verhalenkaravaan (15 min. – vanaf 2,5
jaar – FR) : 11u, 13.30u, 14.30u, 16u
n Verhalenkaravaan (15 min. – 5-10 jaar –
FR) : 12u, 14u, 15u, 16.30u
n Infopunt dienst Franse cultuur:
doorlopend

F. Lenoirstraat
n
n

n

O

ok tijdens deze editie van de jaarmarkt organiseert de gemeentelijke
dienst Franse cultuur weer animaties en activiteiten voor de jongeren. Deze jongerenmarkt strekt zich dit jaar
uit over de H. Werriestraat en F. Lenoirstraat.
Kinderen vanaf 2,5 jaar, vergezeld door
hun ouders, kunnen naar verhalen luisteren,
eendjes vissen of zich uitleven op de spring-

kastelen. De iets ouderen kunnen mekaar dan
weer uitdagen op houten spelen of uit de bol
gaan in het skatepark, onder het waakzaam
oog van animatoren. In de loop van de dag
staan diverse animaties op het programma:
jongleeracts, ballonplooien, grime,… De jongerenmarkt vormt dus voor het hele gezin de
ideale plaats om op een ludieke manier even
op adem te komen en een hapje te eten…

n
n

n

Grime (45 min.) : 11u, 13u, 15u, 16u
Ballonplooien: van 10u tot 12u, van
14u tot 17u
Jongleur: 11.30u, 14u, 16u
Houten spelen: doorlopend
Skatepark: doorlopend

Jongerenmarkt
Maandag 26 augustus 2019,
van 9u tot 18u
H. Werriestraat en F. Lenoirstraat

23 augustus > 1 september

Jaarmarktkermis
Dubbel plezier bij de opening!

D

it jaar vindt de Jaarmarktkermis op
het Kardinaal Mercierplein plaats
van 23 augustus tot 1 september.
En ter gelegenheid van de opening
van dit evenement hebben de gemeente Jette
en de foorkramers beslist om kinderen van 3

tot 8 jaar die dag eens extra te verwennen.
Op 23 augustus, van 18u tot 20u, beleven de
kinderen dubbel plezier aangezien de ouders
bij aankoop van elk kaartje er eentje gratis
bij krijgen, met een maximum van 4 kaartjes
per kind. Hoe dit in zijn werk gaat? U knipt

gewoon onderstaande bon uit en presenteert
die, samen met de identiteitskaart van het
kind, aan de speciaal hiervoor voorziene
stand op het Kardinaal Mercierplein, vlakbij
het Garcetpark.
Veel plezier!

✂
SPECIALE KERMISACTIE

EEN KAARTJE KOPEN = 1 EXTRA KAARTJE GRATIS
Bon enkel geldig op 23 augustus, tussen 18u en 20u

Actie voorbehouden voor kinderen
van 3 tot 8 jaar. Op vertoon van de
identiteitskaart van het kind en
de bon aan de stand van de actie.
Maximum 4 kaartjes per kind
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Een jaarmarkteditie waar muziek in zit
Muzikaal luik overspant 5 dagen en veelvoud aan stijlen
evenement voor het eerst krijgt toegemeten,
slaat op de vuurknallen, niet op de muzikale
omlijsting…

ANIMATIE EN OPTREDENS
De twee uiteinden van de Léon Theodorstraat krijgen op de jaarmarktdag elk een podium toegemeten.
Op het Spiegelplein vindt er van 11.30u tot
22u doorlopend allerlei animatie plaats: optredens, dans, een hondenwedstrijd, presentaties, een dj-set,…
Het Garcetpark is dan weer het decor voor
het traditionele Joêrmetfestival. Vanaf 17u treden daar achtereenvolgens Evi Roelen & Band,
M.A.F. Orquesta & Soul T, Lexington Steel en
dj Swa op. Dat betekent dus een aaneenschakeling van jazz, soul/funk/jazz, covers en een
dj-set om het jaarmarktweekend muzikaal af
te ronden…

Muziek is altijd al prominent aanwezig geweest op het
grootste evenement in Jette, de Jaarmarkt. En ook dit jaar is
dat niet anders. Kerken, parken, pleinen, ze doen allemaal
dienst als locatie voor muzikale prestaties van artiesten van
allerlei pluimage.

H

et begint allemaal met het Bloemenconcert op donderdag en op de jaarmarktdag laat de dj die het
Joêrmetfestival afsluit tegen middernacht zijn laatste mix op het publiek los. Tussenin passeren onder meer Jette Stream, Cuba
del Central en het muzikale vuurwerk de revue.

FILMMUZIEK, CHANSON & POP
Met de Jetse Floralia het hele weekend
lang en de Bloemenmis op zondag, zal pastoor Dirk weer de nodige massa naar zijn in
bloemenpracht gehulde Sint-Pieterskerk
weten de lokken. Maar muziekliefhebbers kijken met voorsprong uit naar het Bloemenconcert op donderdag. Op deze organisatie
van Musica Cultura brengt de Jetse Filharmonie weer de beste filmmuziek ten gehore en
grasduint het orkest ook in het rijke repertoire van de onlangs overleden Charles Aznavour. En als uitsmijter staat zowaar een
hitmix van K3 op het programma!

MUZIEK OP DE JETSE JAARMARKT
n

n

JETTE STREAM @GARCET
Jette Stream, dat de hele zomer lang elke
vrijdagavond het Kardinaal Mercierplein muzikaal entertaint, moet tijdens het jaarmarktweekend enkele tientallen meter opschuiven
richting Garcetpark om de foorreizigers niet
voor de voeten te lopen. Patrick Balzat, ouwe
rot in het dj-vak en in de Belgische house
scene, speelt ten dans, maar ook live op zijn
saxofoon. Komt dat zien en horen en geniet
ondertussen van een zomers aperitiefje!

n

n

n

ZWOELE MOVES EN GELUIDSARME
KNALLEN
Heel andere muzikale koek op zaterdagnamiddag/-avond! Op het Laneauplein kan je
tot in de vroege uurtjes je betere dansmoves
demonstreren tijdens Cuba del Central. En
wie denkt dat zondag niets muzikaals te beleven valt, ziet het traditionele vuurwerk in
het Jeugdpark over het hoofd. Voor alle duidelijkheid: het adjectief ‘geluidsarm’ dat dit

n

22/08 – Bloemenconcert
Donderdag 22 augustus 2019 - 20u
Sint-Pieterskerk - Kardinaal Mercierplein
23/08 - Jette Stream
Vrijdag 23 augustus 2019 - 17u tot 23u
Garcetpark
24/08 - Cuba del Central
Tumbao Cubano, dj Felito, Maykel
Lopez y su nueva dimension, Expresion
latina dance company
Zaterdag 24 augustus 2019
16.30u tot 1u - Laneauplein
25/08 – Geluidsarm muzikaal vuurwerk
Zondag 25 augustus 2019 - 21.45u
Jeugdpark
26/08 – podium Spiegel
Hidden Power (dans), C-Dance (dans),
David Casado, Fun For You, The Paycocks, Mademoiselle Luna
Maandag 26 augustus 2019
11.30u tot 22u - Koningin Astridplein
26/08 - Joêrmetfestival
Evi Roelen & Band, M.A.F. Orquesta &
Soul T, Lexington Steel, dj Swa
Maandag 26 augustus 2019 – 17u tot 24u
Garcetpark
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Jette Sports Days
Toernooien, demonstraties en initiaties

In de Jetse samenleving neemt sport
een belangrijke plaats in en met de
Jette Sports Days en de Jaarmarktjogging zal dat tijdens het jaarmarktweekend niet anders zijn. Aan de lijn…
klaar… start!

D

e vzw Sport te Jette, de gemeentelijke sportdienst en de Jetse clubs
nodigen iedereen uit om tijdens dit
feestelijke weekend deel te nemen
aan initiaties, demonstraties bij te wonen of
te supporteren op diverse sporttoernooien.

Clubs en infrastructuur
Tijdens de Jette Sports Days op vrijdag 23,
zaterdag 24 en zondag 25 augustus staan
onder meer zaalvoetbal, dans, voetbal, petanque, tafeltennis, basketbal, volleybal, bad-

25

aug.

minton en jogging op het programma. Deze
dagen vormen trouwens de ideale gelegenheid voor nieuwsgierigen om van dichterbij
kennis te maken met de sportinfrastructuur
van de gemeente. Op vrijdag, van 18u tot
22u, concentreren de activiteiten zich in het
Omnisportcentrum. ’s Anderendaags, van 9u

n

Jette Sports Days
Vrijdag 23 augustus, van 18u tot 22u
Zaterdag 24 augustus, van 9u tot 19u
Zondag 25 augustus, van 9 tot 19u
Gedetailleerd programma: www.jette.be

Grote Jaarmarktjogging
4 of 8 km in fantastisch, groen kader

Op enkele jaren tijd is de grote Jaarmarktjogging uitgegroeid tot een
vaste waarde van het jaarmarktweekend. Ook dit jaar zullen joggers op de
vooravond van de reuzenmarkt opnieuw 4 of 8 kilometer afleggen door
het prachtige Koning Boudewijnpark.

B

tot 19u, wacht de sportievelingen een warme
ontvangst in de boulodroom van het Garcetpark, het Omnisportcentrum, maar ook aan
de tennischalet in het Jeugdpark en in het
sportcentrum Heymbosch. Op zondag 25 augustus, van 9u tot 19u, kan u ten slotte terecht in het Omnisportcentrum, in de
boulodroom Esseghem, maar ook in het Koning Boudewijnpark voor de Jaarmarktjogging
(zie hieronder).
De inschrijvingen voor de toernooien gebeurt via de clubs, maar de initiaties zijn open
voor alle sportliefhebbers, jong en oud, net
als de Jaarmarktjogging. Niet te missen dus!

en je een fervent jogger? Loop je
het liefst in een groene omgeving?
Dan moet je op zondag 25 augustus
zeker deelnemen aan de vijfde editie van de grote Jaarmarktjogging. Haal alvast
je loopschoenen uit de kast en schrijf je vandaag nog in!
Iedereen ouder dan 12 jaar is welkom en
kan zich inschrijven via de gemeentelijke
website www.jette.be (nog tot 21.08).
Inschrijven kan ook de dag zelf, tussen 9u en

9.45u, tegen een iets hoger tarief van 7 ¤. De
organisatoren verwachten iedereen massaal
aan de start op zondag 25 augustus om 10u.
Na afloop krijgen de deelnemers een foto
van hun prestatie mee naar huis.
Info en inschrijvingen:
www.jette.be – 0490.58.69.25

n

Jaarmarktjogging (4 of 8 km)
Zondag 25 augustus om 10u
Inschrijving ter plaatse op de
dag zelf: van 9u tot 9.45u
Prijs: 5 ¤ (inschrijving vooraf)
7 ¤ (ter plaatse)
Koning Boudewijnpark
(ingang E. Toussaintstraat)
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WOENSDAG

21.08

VRIJDAG

23.08

VERNISSAGE
STRIP-FESTIVAL-BD

BLOEMENCONCERT

DONDERDAG

Musica Cultura Jette & de Koninklijke Filharmonie van Jette

20u-23u
Abdij van Dieleghem
Tiebackxstraat 14

22.08

20u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein

JETSE FLORALIA

OFFICIËLE OPENING
VAN DE KERMIS

UITREIKING ERETROFEE
‘JETSE SMOUTEBOLLENGILDE’

18u
Kardinaal Mercierplein

18u
Kardinaal Mercierplein

15u-24u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein

JETTE SPORTS DAYS

(ZIE PAGINA 6)

Omnisportcentrum, sportcentrum
Heymbosch, gemeentestadion,
boulodrooms Esseghem en Garcet,
tennischalet,…

CUBA DEL CENTRAL

ZATERDAG

24.08

JETTE SPORTS DAYS

16.30u-01u
Laneauplein

JETSE FLORALIA

KERMIS

13.30u-18.30u
Abdij van Dieleghem
Tiebackxstraat 14

15u-24u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein

14u-24u
Kardinaal Mercierplein

(ZIE PAGINA 6)

ZONDAG

25.08

JETSE FLORALIA

BLOEMENMIS

15u-24u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein

10u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein

KERMIS

JAARMARKTJOGGING

JETTE SPORTS DAYS

14u-24u
Kardinaal Mercierplein

10u-12u
Koning Boudewijnpark (fase 1)

Omnisportcentrum, sportcentrum Heymbosch,
gemeentestadion, boulodrooms Esseghem en
Garcet, tennischalet,…

21.45u
Jeugdpark

MAXI-ROMMELMARKT
9u-18u
Van Bortonne-, Gillebertus-,
Thomaes-, Werriestraat en
Wemmelsesteenweg

MAANDAG

26.08

OFFICIËLE OPENING
143STE JETSE JAARMARKT
10u

TENTOONSTELLING
HOENDERS, SCHAPEN EN GEITEN
9u-13u
Secrétinlaan

TENTOONSTELLING
NIEUWE WAGENS

MOBILITEITSDEMONSTRATIES

9u-18u
Koningin Astridplein

17u-23u
Garcetpark

STRIP-FESTIVAL-BD

Omnisportcentrum, sportcentrum
Heymbosch, gemeentestadion,
boulodrooms Esseghem en Garcet,
tennischalet,…

GELUIDSARM MUZIKAAL
VUURWERK

JETTE STREAM

(ZIE PAGINA 6)

ANIMATIES
12u-24u
De Gele Poraa
Jules Lahayestraat 27

KERMIS

REUZEMARKT

10u-24u
Kardinaal Mercierplein

9u-19u
P. Timmermansstraat, Léon
Theodorstraat en Jetselaan

TENTOONSTELLING
PAARDEN, PONY’S
EN RUNDVEE

WEDSTRIJD VOOR
PAARDEN, PONY’S
EN RUNDVEE

9u-13u
Secrétin- en Heilig Hartlaan

9u-13u
Heilig Hartlaan

HONDENWEDSTRIJD
14.30u-15.30u
Koningin Astridplein

ANIMATIES

KINDERANIMATIES

11u-18u
Koningin Astridplein

10u-24u
De Gele Poraa
Jules Lahayestraat 27

9u-18u
H. Werriestraat, F. Lenoirstraat, Koningin Astridplein

JETSE FLORALIA

PODIUMANIMATIES

JOÊRMETFESTIVAL

STAND SOCIAAL LEVEN

15u-24u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein

11.30u-22u
Koningin Astridplein

17u-24u
Garcetpark

EN DIVERSE VERENIGINGEN

9u-18u
Koningin Astridplein

PARKING EN TOILETTEN MINDERVALIDEN
Maandag 26 augustus 2019
Parking – Lenoirstraat (ter hoogte van het postgebouw)
3 toiletten mindervaliden – Lenoirstraat, Koningin Astridplein en Léon Theodorstraat 197 (Viva ! Centrum)

