
2019 OOGSTFEEST
AAN SOETE’S MOLEN

In en rond de feesttent, Molen Soeteweg, Komen Ten-Brielen

Vrijdag 6 september
- 14 u  28 ste Pompoenwedstrijd. Ophalen van de pompoenen en courgettes bij de Capellenaren die vooraf

ingeschreven zijn
- 19 u OFFICIELE OPENING van de 32ste oogstfeest, in de feesttent, in het bijzijn van de lokale overheden
- 22 u ROCKAVOND met de groep « PLUGGED »
- 00 u Afsluiten van de avond met FLASH DANCE

Zaterdag 7 september
- Van  ‘s morgens tot 18 u Vrije ROMMELMARKT langs de Molen Soeteweg vanaf de voet van de Molen

tot aan de eerste gebouwen, kant van de Capellestraat. Geen voorafgaande inschrijving vereist. Vrije
plaatsen in te nemen in volgorde van aankomst

- 8 u Heropening van de tent
- 9 u tot 17 u LEVEND TAFELVOETBALTORNOOI
- 13 u 30  BROODKAARTING
- 14 u 30 KLEURWEDSTRIJD voor kinderen (tot 12 jaar, gratis deelname, resultaten rond 16 u 30)
- 17 u 28 ste POMPOENWEDSTRIJD. Weging van de pompoenen en courgettes. Uitreiking van de trofeeën
- 18 u KATTENKNIPPELING aan de voet van de Molen
- 22 u  DANSAVOND met « ABBA GIRL'S »
- 00 u Afsluiten van de avond met FLASH DANCE

Zondag 8 september
- Van ‘s morgens tot 18 u Vrije ROMMELMARKT. Zelfde voorwaarden als voorgaande
- 9 u 15 MIS in de tent opgeluisterd door het koor « Les Séraphins » uit Houthem
- 11 u APERITIEF-CONCERT met JAZZY LOVERS
- 12 u 30 BREUGELMAALTIJD (warme beenham, gebakken aardappeltjes, warme groenten en sausen)
- 14 u 30  RUSTIGE NAMIDDAG met muzikale animatie van RICHARD ALEXANDRE en COM'IN THE

MOVE
- 16 u 00 FRANÇOIS RAMON en MASSIMO GIOVE vergezeld van Dream Dance Company
- 17 u OVENKOEKENSMIJTING (300 !) vanuit de Molen. Met eerst een groep kinderen gevolgd door een

groep volwassenen
- 19 u 00 Afsluitingsavond met FLASH DANCE

Vrijdag, zaterdag en zondag :
Boterham met beleg naar keuze, barbecue. Ter plaatse gebakken brood, in een houtoven, met bloem van de Molen
en verkoop in de bakkerij van brood en patisserie. Pannenkoeken. Springkasteel voor de kleinsten.

Zaterdag en zondag van 9 u tot 18 u : doorlopend gratis bezoek van Soetes’ Molen

ALLE INGANGEN ZIJN GRATIS EN ONZE PRIJZEN BLIJVEN DEMOCRATISCH !!

Het comité draagt geen verantwoordelijkheid in geval van ongevallen.
Sluiting iedere dag : kassa om 01 u 00, de bar om 01 u 30 en de tent om 02 u 00.
Organisatie : VZW Feestcomité Soete's Molen

www.moulinsoete.be


