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Op 25 september organiseert Stay Events de jaarlijkse dorpsdag
in Stabroek. De dorpsdag - voorheen “jaarmarkt” - is ondertussen een 
vaste waarde geworden in ons dorp.

Het is niet zomaar een ‘markt’, eerder een gezellige bijeenkomst tussen 
sport- en cultuurverenigingen, hulpdiensten, gemeentelijke diensten, 
scholen, alsook handelaars en mensen uit eigen dorp die alles tot één 
gezellige bedoening maken.

De mensen van Stay Events, die ondertussen al vele jaren de markt laten 
groeien, zorgen ook deze editie weer voor een zeer gevarieerd aanbod aan 
amusement en een gezellige sfeer.



PROGRAMMA
ANIMATIE EN OPTREDENS 
HOOGEIND:

•  Hondenschool Loebas  ➊
 Om 11u00 en 13u00 zijn er 

demonstraties “gehoorzaamheid” 
en er is eventueel gelegenheid tot 
gratis initiatie met uw hond tussen 
de demonstraties in. Om 15u00 
demonstreren zij met “detectiehonden”.

•  Karikaturist Roger  ➋

 Vanaf 13u30 tot 16u30 kan u uw 
karikatuur laten tekenen door 
karikaturist Roger.

•  Dixie Dance Band  

 Tussen 13u00 en 17u00 zal deze band 
u gezellige en vrolijke dixieland muziek 
brengen over het hele traject.

•  Springdis  ➌
 Doorlopend gratis springplezier in enkele 

springkastelen. De kinderen kunnen 
zorgeloos spelen terwijl hun ouders van 
een natje en een droogje genieten bij de 
standen aldaar. Tussen 13u00 en 16u00 
kunnen ze daar met 4 prinsessen Belle, 
Ariel, Alice en Assepoester op de foto.

•  Zangkoor Canteclaer  ➍
 Om 11u00 kan u ons volwassenkoor, 

en om 15u00 ons kinderkoor in het 
hoogeind aan het werk zien.  
Zij brengen moderne liedjes op een 
originele manier. 

•  Aertsen  ➎
 Een ervaring die u niet snel zal vergeten, 

de Stabroekse firma Aertsen neemt u 
mee in de hoogte en laat u genieten van 
een unieke kijk op onze gemeente, ook 
zeker een ‘must’.



ANIMATIE EN OPTREDENS 
DORPSSTRAAT:

•  Mudcrushers en Pink Cadillac  ➏
 vanaf 14u00 live optreden van  

‘Pink Cadillac’- een rockende en 
swingende covergroep;

•  Barbier  ➐
 tussen 13u00 en 17u00 vindt u de 

barbier die gratis de mannen scheert;

•  KAS  ➑
 om ±14u30 en 16u30 zal op de stand 

van KAS “Guido en friends” optreden. 
een 4-tal zoet-”gevoicde” dames, 
ondersteund met akoestische gitaar en 
ritme-sectie. 

•  Café De Papegaai  ➒
 bij café De Papegaai is er de hele dag 

een wedstrijd ‘Jeansbroekhangen’. U 
kan hiermee een leuke prijs winnen. 

•  de Stabroekse Muzikanten  ➓ 
van 14u30 - 18u00 spelen zij op het 
terras bij café de Valentina.

•  DJ Hanos (19 tot 20u)  
 Vic Smetley and the bastards (21u)  

 op het podium voor café ’t Zwart Schaap” 
sluiten deze twee acts de dorpsdag 
muzikaal af.



ALGEMEEN AANBOD
DORPSSTRAAT EN HOOGEIND

• om 10u30 wordt traditioneel de 
dorpsdag geopend in het bijzijn van 
’t Jazzke ;

• de plaatselijke middenstand en 
handelaars van binnen en buiten 
de gemeente bieden een zeer 
gevarieerd aanbod;

• rommelmarkt;

• diverse verenigingen met 
demonstraties, spectaculair turnen, 
info over hun werking;

• héél gevarieerde “hapjes en 
drankjes” bij verschillende 
verenigingen / handelaars;

• de sportraad zal u via elke 
deelnemende sportvereniging een 
“sportproef” laten doen. alle info 
hierover  vindt u bij hun stand ter 
hoogte van het gemeentehuis;

• in het kader van “De dag van 
het kind” zorgt de jeugddienst 
voor kinderanimatie met een 
schminkstand, springkastelen voor 
klein en groot in de tuin van het 
gemeentehuis;

• enkele oude ambachten: 
klompen, stoelen/matten maken, 
houtbewerking, ambachtelijke 
kaarsen maken, lederbewerking;

• neem een kijkje in de wagens bij de 
stand van de Hulpdiensten 
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DE HAVEN VAN ANTWERPEN
BOUWT MEE AAN BUURTEN

De samenleving, dat zijn wij allemaal. Dat is iedereen 
die zich inzet voor een goede sfeer in zijn buurt. Wij 
steunen dan ook elk initiatief dat mensen dichter bij 
elkaar brengt. Zowel vandaag als morgen.

Let’s make this possible

www.portofantwerp.com

Join us on #portofantwerp

  SPORT-
CHALET

Sportweg 1
2940 Stabroek

Smoutakker 1 te 2940 Stabroek
Schoonbroek 1 te 2030 Ekeren

03 501 00 02 

“Uitvaart met stijl, 
in alle rust geregeld.”

www.begrafenissen.net

C a f é  D e  P a p e g a a i
D o r p s s t r a a t      3 2
2 9 4 0    S TA B R O E K

C a f é  D e  P a p e g a a i
D o r p s s t r a a t      3 2
2 9 4 0    S TA B R O E K

Café De Papegaai
Dorpstraat 32
2940 Stabroek



opendeurdag tijdens de dorpsdag

Café  
VALENTINA

Dorpsstraat 38
2940 Stabroek

baget.express@hotmail.com
levering aan bedrijven, 

scholen en particulierenopen tijdens dorpsdag


