
De Meuzegemse minigazet 

VU: V.Z.W. V.P.W. -  Afdeling Meuzegem 

Beste inwoners van Meuzegem, 
 
 

Welkom op onze 8ste op zondag 12 mei 2019. 

Zoals vorig jaar zal de volledige Meusegemstraat en kruispunt Linthoutseweg/
Meusegemstraat tot kruispunt Linthoutseweg/Blakebergen die dag worden afge-
sloten vanaf 6.00 uur ’s morgens tot 19.00 uur ’s avonds (zie plan op de binnenzij-
de). 

Om een aaneengesloten parcours te verkrijgen, zal elke standhouder (niet bewo-
ner van het parcours) ook dit jaar zijn wagen gratis bij de stand kunnen houden. 
Een stand kost 5 euro voor 5 lm of 10 euro voor 10 lm.   
De bewoners van de Meusegemstraat die deelnemen, zullen die dag drank- 
jetons t.w.v. 5 of 10 euro (afhankelijk van de ingeschreven stand) per huisnum-
mer worden aangeboden als compensatie voor de afgesloten straat.  
We nodigen jullie hiermee alvast uit om na de rommelmarkt gezellig te komen 
napraten in ‘t Ameuzement! 
 
Aan alle deelnemers  wensen we een goeie verkoop toe en hopelijk is dit jaar de 
zon van de partij. 
 

Op de achterzijde ontdekken jullie wat er nog allemaal  
te gebeuren staat die dag 

Tot binnenkort! 

Het feestcomité 

Mei 2019 

 

Fietstocht Miel Van Cauter 
i.s.m. Eddy Merckxvrienden  
Deelname gratis (helm verplicht) 
Tocht van +/- 80 km (snelheid +/- 30 km/u.)  
Tocht van +/- 50 km (snelheid +/- 25km/u.)
inlichtingen: Gunter.michielsen@hotmail.com 
Gezamenlijk vertrek aan ‘t Ameuzement stipt om 8.45u. 

Eet– en drankgelegenheid 
in en rond 

Gratis toegang en parking 
voor bezoekers (weide 
 tegenover ‘t Ameuzement) 

Fanfare 
St.-Cecilia Wolvertem 

+/- 14u.tot 15u. 

Springkasteel doorlopend 

Inlichtingen bij Josy Massaer: massaerjosy@hotmail.com, tel. 02/270.02.78 

Kermisweekend  6, 7 en 8 september 2019! 
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