Donderdag 30/06
De Swaen
Kermiskaarting

Vrijdag 1/7
Feesttent op ’t Stee
Quizavond om 20u. (Deuren open vanaf 19u30)
Quiz peilt naar uw algemene (én lokale) kennis, ploegen van max.
4 personen. Kostprijs: €15 per ploeg. Talrijke (natura)prijzen.
Voorinschrijving via: info@watervliet.be
Gelieve uiterlijk 28 juni 2016 uw ploegnaam door te sturen.
Brasserie Niveau
Bij alle palinggerechten krijg je een gratis glas cava.
De keuken is doorlopend open.
Mistletoe
Gezellig samenzijn met gratis versnaperingen.
De Swaen
BBQ met aansluitend karaoke.
Curieus
Gezellig samenzijn & kermismenu.
Taverne Pandora
Dag op dag 23 jaar open!
Teppanyaki – naar goede gewoonte bakken we met de Japanse bakplaat.
Meer dan 10 soorten vlees en vis, een ruime keuze aan slaatjes, groente
en sausjes.

Als het weer het toelaat zitten we in de zon buiten op het terras, anders
blijven we gezellig binnen.
Vooraf inschrijven bij Lucie of Evert vóór zondag 26 juni.
Prijs per persoon: €25, betaling bij inschrijving
Dorpsrestaurant @ Dorpshuis
Kennismakingsactie in het dorpsrestaurant van Watervliet voor 60plussers en mensen met een ondersteuningsnood. Schrijf uzelf samen
met een buur, vriend of familielid in en kom kennismaken met het
dorpsrestaurant aan halve prijs (1+1 gratis).
U bent welkom vanaf 12u in het dorpsrestaurant van Watervliet in het
dorpshuis, Stee 2. Aanmelden is verplicht en kan tot en met vrijdag 24
juni door uw naam en adresgegevens door te geven op 09/344.36.10
Opgelet: aantal plaatsen is beperkt! Tijdig inschrijven is de boodschap.

Frituur ‘t Stee
Gratis gadget bij iedere bestelling.
Open van 17u tot 23u.

Zaterdag 2/7:
Feesttent op ’t Stee
12u
Mosselfestijn met brood & frietjes
De eerste Zeeuwse mosselen eet u dit jaar niet in Philippine of Yerseke
maar in Watervliet! Vishandel Claeys & zoon uit de Molenstraat bezorgt
ons de beste mosselen vergezeld van brood & frietjes. (€20)
Voor de mensen die geen mosselen lusten is er ook een koude schotel
(€12) te verkrijgen en voor de kids zijn er frietjes met frikandel. (€8)
Inschrijven verplicht via info@watervliet.be vóór 28 juni.
14u 6de Watervliets Pétanque Tornooi
Wie worden de Watervlietse Pétanque-kampioenen?
Schrijf u in per “triplette” (= team van 3 personen).
Vooraf inschrijven, met ploegnaam, via info@watervliet.be t.e.m. 28 juni.
Inschrijving €1 per persoon.
Rendez-vous op de boulodrôme rond de pomp op het Stee, ah oui!

14u30 Feestelijke kermiswandeling met de notabelen van
Watervliet (7km)
Onder begeleiding van Paul De Craene kan je een mooie begeleide
wandeling maken in de omgeving van Watervliet. Met de zegen van
Paster Sies steek je het Leopoldkanaal over, waar je wordt opgewacht
door de burgemeester en zijn schepenen voor een verfrissend drankje.

15u30 Kindernamiddag


Prettig gestoord meespeeltheater door JEUK. (start om 15u30)
Piratensoep met Balletjes (voor kinderen van 4 tot 12 jaar)
Kapitein Korneel is bijzonder slechtgeluimd en de arme Jacobus
zal het geweten hebben! Ze zijn gestrand op een vreemd eiland
en hun ketel piratensoep met balletjes is warempel gestolen. Wat
een ramp! Zonder de balletjessoep veranderen ze in papegaaien!
Wie zit er achter dit ondeugende plan? Vindt Korneel de soep
tijdig terug of is het hopeloos te laat? Hoog tijd om samen het
ruime soep te kiezen!
Een bruisende, muzikale, absurde maar vooral onvergetelijke
gebeurtenis voor de toeschouwer!






20u

Springkasteel
Kindergrime door make-up artieste Silvie
Rodeo-stier door KAJ Watervliet => plezier gegarandeerd
GRATIS KERMISPLEZIER: alle aanwezigen kinderen krijgen na
afloop van het theater enkele gratis jetons voor de
kermisattracties die aansluitend open gaan.
Optreden Bobby C
BOBBY C is het alter ego van Eeklonaar Bob Caussyn, een nietsinger-songwriter geïnspireerd door de britpop-scène. Met BOBBY
C komt hij voor het eerst naar buiten met z'n solowerk: eerlijk,
rechttoe rechtaan en no nonsense.
Bob Caussyn | Mathias Stal | Steven Christiaen | Klaas Tomme |
Lion De Clerck

21u
22u

DJ Patrick Temmerman
Bram & Lennert

Brasserie Niveau

Bij alle paling gerechten krijg je een gratis glas cava.
De keuken is doorlopend open.
21u:

Optreden Andy Live

De Swaen
Beerpongtornooi
Curieus
Gezellig samen zijn & kermis menu
Dorpshuis

14u tot 17u: Lokale kunstenaars stellen tentoon in het dorpshuis.
Frituur ‘t Stee
’s Middags: Frietjes van ’t Stee op het Mosselfestijn van het Feestcomité.
Tenten op ‘t Stee: Pastabar en verse hamburgers. Vanaf 17u.
Frituur: Gratis gadget bij iedere bestelling. Open van 17u tot 23u.

Zondag 3/7:
Feesttent op ’t Stee
Springkasteel voor de kinderen.
8u:

Ontbijt op ’t Stee door KVLV en Landelijke Gilde.

10u30: Kermisaperitief met cava
11u:

Optreden Watervlietse harmonie “Eendragt maekt Magt”

12u

Optreden “Moody Men”

15u:

Viking Kubb Cup

Curieus
6u tot 17u:

Grote curieuze rommelmarkt

13u tot 13u45 | 14u15 tot 15u | 15u30 tot 16u15:
Live op het podium bij de Curieus, bekend van de Gentse Feesten: CHRIS
HAGELAND + BAND
Vanaf 17u: vanwege het grote succes van afgelopen jaar:
After party met ANDY LIVE
Vanaf 18u: grote curieuze BBQ inschrijven bij de Curieus of via tel
0475/97.32.08
Inschrijven voor de rommelmarkt kan op:
www.curieuze-rommelmarkt.be
KAJ Watervliet
RODEO-STIER op het ’t Stee!! Plezier gegarandeerd 
Voor een klein prijsje kan jong en oud genieten van een ritje op onze
rodeostier, daag je vrienden uit en kijk wie er het langst op de stier kan
blijven zitten! En wie weet valt er wel iets te winnen!

Mistletoe

Gezellig samenzijn met gratis versnaperingen
De Swaen
Tijdens de rommelmarkt is er muziek en een dansoptreden door
Movimento.

’s Avonds optredens van Minus 4 & Suspenders’ gravity
Taverne Pandora
Vandaag geen maaltijden, enkel drank op ons uitgebreid terras op de
rommelmarkt (bij goed weer).
Kom ook eens binnen kijken, misschien wil je wel “een stukje” Pandora
meenemen naar huis!
Dorpshuis
10u tot 12u & 14u tot 17u:
Lokale kunstenaars stellen tentoon in het dorpshuis
Brasserie Niveau

Bij alle paling gerechten krijg je een gratis glas cava.
De keuken is doorlopend open.
21u: Optreden ‘The Sound of the Shadows’: Jules Artist and the
Old ones
Frituur ‘t Stee
Tenten op ‘t Stee: Pastabar en verse hamburgers. Vanaf 12u.
Frituur: open van 11u30 tot 23u.

Maandag 4/7:
Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk
10u: Kermisdienst in de kerk.
Mistletoe

Gezellig samenzijn met gratis versnaperingen
De Swaen

20u: Gaaiberdbolling

Frituur ‘t Stee
‘Leegmaken van de koelcel’: frietjes aan halve prijs.
Open van 17u tot 21u.
Dorpshuis
13u:

Gratis knutselnamiddag door Bien De Knutseltrien.
Inschrijven niet verplicht maar wel gewenst via
info@watervliet.be

Dinsdag 5/7:
Krekenlopers
Om 18u45: Superprestigeloop Krekenlopers voor de jeugd
Om 19u30: Superprestigeloop Krekenlopers voor de senioren
Meer info: http://www.krekenlopers.be

Woensdag 6/7:
Namiddag voor de 3de leeftijd

