
open tijdens Dorpsdag

SPRAYTAN – BODYSCRUB
ONTHARINGEN – FANTASIEJUWELEN

DORPSTRAAT 5, 2940 STABROEK
03 297 16 48

WWW.THESUNSHOP.BE
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Dorpstraat 10
2940 Stabroek
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Café De Papegaai
Dorpstraat 32
2940 Stabroek

Café  
VALENTINA

Dorpsstraat 38
2940 Stabroek

Café  
DE ZWAAN
Dorpsstraat 40
2940 Stabroek

 met de steun van

DORPSDAG 
STABROEK
24-09-2017
van 10u - 18u
in de DORPSSTRAAT 

info@stayevents.be
stayevents.be

Rommelmarkt 
Straattheater 
Markt
Kermis
Animatie
Muziek
Springkasteel
Demonstraties
Oude ambachten
Optredens

➊  Hondenschool Loebas  11u, 14u en 16u 

➋	 Springdis  doorlopend springkastelen.  
13u – 16u met 4 sprookjesfiguren op de foto.

➌  Zangkoor Canteclaer   
14u – 17u volwassen- en kinderkoor 

➍	 Aertssen  doorlopend in de wolken

➎	 Mudcrushers en Wonit  vanaf 14u Wonit

➏	 Barbier  13u – 17u

➐	 KAS  14u30 en 16u “Guido en friends” 

➑	 de Stabroekse Muzikanten  14u30 – 18u

➒	 Diverse DJ’s   16u – 18u: DJ Hanos 
 18u – 20u: DJ Duo Marginale 
 20u – 23u: DJ Team Gomoris

Bij problemen of vragen 
kan u zich (enkel tijdens  
de Dorpsdag) wenden 
tot het tijdelijke secreta-
riaat op Dorpsstraat 104  
(Oxfam Wereldwinkel).

Dorpstraat 12
2940 Stabroek

(Piccolo-plein)

Dorpstraat 41
2940 Stabroek

Fritbar
Stabroek

03 210 17 17 www.fimmo-vastgoed.be
Dorpsstraat 11      2940 Stabroek

baget.express@hotmail.com
levering aan bedrijven,  

scholen en particulieren

Dorpsstraat 84
2940 Stabroek

info@vastgoed03.be
T: 03 568 03 03

Uw partner voor klimaat en energiebeheer

www.thermoco.be

Uw partner voor klimaat en energiebeheer

www.thermoco.be

 Stay Events organiseert in het najaar van 2017 
In het kasteel Ravenhof te Stabroek op vrijdag 24/11 een Jazz-concert  
seventy(ies) met Norbert Detaye en op zaterdag 25/11 een leuke kinder-
show met Sinterklaas en zijn pieten. Info en tickets op info@stayevents.be 
of +32 472 28 30 68 of op onze website wwww.stayevents.be



Op 24 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. 
Deze mengeling van verenigingen en handelaars zal ook dit jaar 
weer zorgen voor een zeer gevarieerd aanbod aan amusement en 
een gezellige sfeer.

PROGRAMMA
ANIMATIE EN OPTREDENS 
HOOGEIND:

•  Hondenschool Loebas  
 Om 11u, 14u en 16u zijn er 

demonstraties “gehoorzaamheid” en 
“agility” en er is eventueel gelegenheid 
tot gratis initiatie met uw hond tussen de 
demonstraties in.

•  Fanfare moed en volharding  

 Laat je tussen 13u en 17u op sleeptouw 
nemen door de knotsgekke kazoofanfare 
Moed en Volharding. Deze aanstekelijke 
fanfare brengt op hun eigenzinnige 
manier een ode aan de fanfare’s onder 
de kerktoren van weleer.

•  Springdis  
 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 13u en 16u 
kunnen ze daar met 4 sprookjesfiguren 
op de foto.

•  Zangkoor Canteclaer  
 Tussen 14u en 17u zullen de koren op 

verschillende tijdstippen enkele mini 
concertjes geven.

•  Aertssen  

 Een ervaring die u niet snel zal vergeten, 
de Stabroekse firma Aertssen 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 Wonit  
 vanaf 14u live optreden van  

‘Wonit’- een rockende en swingende 
covergroep;

•  Barbier  
 tussen 13u en 17u vindt u de barbier die 

gratis de mannen scheert;

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

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

•  de Stabroekse Muzikanten  	
van 14u30 tot 18u spelen zij op het 
terras bij café de Valentina.

•  Diverse DJ’s van 16u tot 23u  
 op het podium voor café ’t Zwart Schaap” 

zorgen verschillende DJ-settings tot 
23u voor een muzikaal einde aan de 
Dorpsdag. 
van 16u tot 18u: DJ Hanos 
van 18u tot 20u: DJ Duo Marginale 
van 20u tot 23u: DJ Team Gomoris  
 (Studio Brussel)

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: potten 
bakken, stoelen/matten maken, 
houtbewerking, demo porselein 
theelichtjes maken, ambachtelijke 
kaarsen maken, lederbewerking;

• neem een kijkje in de wagens bij de 
stand van de Hulpdiensten 


