
 met de steun van

DORPSDAG 
STABROEK
26-09-2021
van 10u - 18u
in de vernieuwde DORPSSTRAAT 

Rommelmarkt 
Straattheater 
Markt - Kermis
Animatie
Muziek
Springkasteel
Demonstraties
Optredens

Lokaal Bestuur

http://stayevents.be
http://www.stabroek.be
http://www.pznoord.be/


Op zondag 26 september is het eindelijk zover…onze jaarlijkse Dorpsdag, 
een unieke gebeurtenis dat tot één van de grootste evenementen in 
Stabroek mag genoemd worden.  Het zal ook op een volledig vernieuwde 
Dorpsstraat plaatsvinden, tijd om de deuren open te gooien en de 
bloemetjes buiten te zetten. Sedert vorig jaar zijn we allemaal gewoon 
geworden aan de mondmaskers, afstand houden, handen wassen.  
Corona is nog niet helemaal het land uit, laat het ons dus veilig houden  
en respecteer de geldende maatregelen. 

Wij wensen iedereen een fijne Dorpsdag toe.



PROGRAMMA
ANIMATIE EN OPTREDENS 

•  T Jazzke 
 Om 10u start naar goede gewoonte 

de Dorpsdag onder begeleiding van T 
Jazzke

•  ‘t Zoeteneurke  

 Tussen 13u30 en 17u zal het   
‘t zoeteneurke, het enige mobiele, 
digitaal versterkte draaiorgel in Europa 
rondgaan op de dorpsdag. Anis, het 
kleine aapje dat niets liever doet 
dan fietsen, en Farah, zijn zusje dat 
geestdriftig de draaihendel voor haar 
rekening neemt zijn de aandacht-
trekkers van deze act. De leuke muziek 
zal jong en oud kunnen bekoren.

•  Ontsmettingsbar 
 Tussen 13u00 en 17u00 komt  de Jos & 

Jos ontsmettingsbar u met een grote 
dosis humor het belang van handhygiëne 
uitleggen. Zij hebben hiervoor de nodige 
handontsmettingsmiddelen bij zodat 
iedereen weer helemaal up-to-date is in 
kader van de richtlijnen, u bent volledig 
spik en span als u de kar bent gepasseerd.

•  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. Vanaf 13u optreden van 
The Frontbrakes, en om 15u Backdoor 
solution.  

•  Fietsen laten graveren 
 Bij de politie kan u gratis uw fiets laten 

graveren.



•  Zangkoor Canteclaer  
 in het Hoogeind, in de loop van de 

namiddag, brengen het kinderkoor, 
jeugdkoor en volwassenkoor op 
verschillende tijdstippen modieuze liedjes 
op een originele manier.

•  #VoW | Veilig op Weg  
 Om de verkeersveiligheid te vergroten en 

het aantal dagelijkse verkeersslachtoffers 
te beperken, organiseert Evonik 
Antwerpen tijdens de dorpsdag gratis 
interactieve workshops (theorie + 
praktijk) om ook jou bewust te maken van 
de dode hoek bij grote voertuigen. Evonik 
Antwerpen wil iedereen ‘Veilig op Weg’, 
#VoW. Een niet te missen workshop voor 
jong én oud! Vooraf inschrijven is wel 
vereist. Meer info: www.evonik.be/nl/vow

•  Live optredens bij Mudcrushers  
 Vanaf ±14u kan u bij de Mudcrushers 

genieten van live optredens van 
Achterklap mor Anders en Pink Cadillac.

•  Barbier  
 Tussen 13u en 17u vindt u in de 

Dorpstraat de barbier die gratis de 
mannen scheert.

•  Café De Zwaan  
 Tussen 13u en 17u zorgen DJ Dave en 

Ron van Hoof voor een streepje muziek;

•  De Cheerleader Company  
 tussen 11u30 en 16u30 brengen zij 

elke uur een demonstratie en hebt u 
de mogelijkheid om in te schrijven voor 
gratis stunt- en/of danslessen.

Coronamaatregelen 

 Bij het in druk gaan van deze folder waren we niet 
op de hoogte van eventuele versoepelingen en/
of nieuwe maatregelen. Gelieve u dus steeds te 
houden aan de geldende corona maatregelen, houd 
afstand en respecteer de hygiëneregels.

http://www.evonik.be/nl/vow


ALGEMEEN AANBOD

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

• diverse verenigingen met 
demonstraties & info over hun 
werking; 

• gevarieerde hapjes en drankjes over 
het hele parcours;

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

• op het kruispunt aan de Grote 
Molenweg staan de verschillende 
veiligheidsdiensten: Paramedic 
Support Team (EHBO), 
Jeugdbrandweer Stabroek en  
Politie zone Noord;

• een rommelmarkt, kermis, animatie, 
straattheater, springkastelen, en nog 
veel meer;

•  En nog veel meer ...  
info vindt u op onze website:  
www.stayevents.be 

• De mensen van Stay Events zijn 
opvallend aanwezig op diverse 
locaties die dag. Bij problemen of 
vragen kan u zich tot hen wenden  
of telefonisch op 0472/283068.

http://www.stayevents.be
http://stayevents.be
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info@stayevents.be
stayevents.be

➊  Springdis  doorlopend springkastelen. 

➋  Springdis  om 13u The Frontbrakes en om 15u 
Backdoor solution

➌  Zangkoor Canteclaer  in de loop van de 
namiddag kinderkoor, jeugdkoor en 
volwassenkoor 

➍  #VoW | Veilig op Weg  Interactieve workshops 
verzorgd door Evonik

➎	 Veiligheidsdiensten  Politiezone Noord, 
Jeugdbrandweer en EHBO-hulppost.

➏	 Barbier  13u – 18u gratis scheerbeurt

➐	 De dag van het kind  kinderanimatie met 
schminkstand, springkastelen ...

➑	 Mudcrushers live optredens  vanaf 14u 
Achterklap mor Anders en Pink Cadillac

➒	 Korfbal Hoevenen  kinderen kunnen gratis 
kennis maken met onze korfbalboom

➓	 De Zwaan  vanaf 13u DJ Dave en Ron Van Hoof 

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

De Dorpsstraat en het Hoogeind zijn voor dit 
evenement een verkeersvrije wandelstraat:  
alle verkeer dus ook fietsen, steps en  
e-bikes zijn verboden

https://www.facebook.com/stayevents
https://www.facebook.com/stayevents
http://www.thermoco.be


open tijdens Dorpsdag

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

Café  
DE ZWAAN
Dorpsstraat 40
2940 Stabroek

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

open tijdens Dorpsdag

ATS
Dorpsstraat 10
2940 Stabroek

Tel. 03/313 70 26

SPORTWEG 1
2940 STABROEK

ALLE DAGEN 
OPEN VANAF  

11u tot 23u
ZATERDAG 

tot 21u
03/568 99 77

Geldig van 26 september tot 2 oktober 2021
één bon per klant - niet geldig op accessoires

Geldig van 30 september tot 6 oktober 2018

http://fimmo-vastgoed.be
http://www.evonik.be/nl/vow


Café  
VALENTINA

Dorpsstraat 38
2940 Stabroek

Dorpsstraat 41
2940 Stabroek

Uw partner voor klimaat en energiebeheer

www.thermoco.be

Uw partner voor klimaat en energiebeheer

www.thermoco.be

Bezoek onze website 
voor meer informatie.

http://stayevents.be
http://www.dimitrans.be
http://www.springdis.be
http://www.thermoco.be
http://www.vastgoed03.be
http://www.evonik.be/nl/vow

