Meerminnefeesten 2019
Waterlandkerkje viert op 14, 15 en 16 juni de 42e editie van de Meerminnefeesten.
Met dank aan onze trouwe sponsors en ook dit jaar weer een aantal nieuwe,
verschijnt deze huis-aan-huis-krant in heel West Zeeuwsch-Vlaanderen en
Philippine in een oplage van ruim 13.500 exemplaren.

Programma vrijdag 14 juni
19.00 uur : opening in het Dorpshuis met Lappie Lapstok
22.00 uur : RADIO 538 DJ’s ON TOUR
Ivo van Breukelen

Het programma speelt zich behalve de opening en de rommelmarkt af in en
bij de feesttent met trekkertrekbaan, aan de Philipsweg 10, op het terrein van
Herman en Annie Dieleman. Alweer het derde jaar dat we van deze locatie
gebruik mogen maken, top!
Op vrijdagavond 14 juni opent Lappie Lapstok het feest in ons prachtige, totaal
gerenoveerde dorpshuis. Zij speelt een voorstelling voor de kinderen van het
dorp en omgeving: “De Slissende Sleutel”. Toegang is gratis.
Wat later op de avond, vanaf 22.00 uur, is de jeugd uit de streek welkom om te
feesten met dj Ivo van Breukelen van Radio 538. De entreeprijs bedraagt € 7,50.
Op de vroege zaterdagochtend is er traditiegetrouw een rommelmarkt in het
dorp. Verder staan de feesten overdag vooral in het teken van de 38e editie van
de trekkertrek met standaardtractoren. Ook dit jaar weer spanning en spektakel
met tractoren van een kleine 3500 kg tot 12000 kg en een drietal sportklasses.
Zaterdagavond vieren we in de feesttent het Meerminnenbal, met DJ Ed van
Dijk, John de Bever en de Lawineboys. Licht en geluid zijn ook dit jaar in de
kundige handen van Yaow Events. De toegangskaarten kosten € 7,50.

BEZOEKERS LET OP !
Het hele weekend tijdelijke verkeersmaatregelen,
volg de aanwijzingen op a.u.b.

Programma zaterdag 15 juni
07.00 uur :
09.00 uur :
13.30 uur :
18.00 uur :
21.30 uur :

Rommelmarkt
Trainingen trekkertrek
Trekkertrek wedstrijden
Prijsuitreiking trekkertrek
Meerminnenbal m.m.v. YAOW

Jonger dan 18 jaar
= geen alcohol.
ID verplicht.

Events,
DJ ED VAN DIJK, JOHN DE BEVER,
DE LAWINEBOYS

Op zondagmiddag is het gezellig samenzijn in de feesttent, vooral voor onze
vrijwilligers en andere dorpsgenoten, maar iedereen is natuurlijk welkom.

Programma zondag 16 juni

Samen met onze vrijwilligers hopen we weer veel bezoekers te mogen ontvangen
om die een feestelijk weekend te bezorgen!
Meerminnecomité Waterlandkerkje

14.00 uur : DJ Carlos
15.00 uur : Bingo
17.00 uur : Aanvang afsluitende barbecue
Van Laecke D & F bvba

Ruim- en ontstoppingsdienst

TEL: 09 344 07 82

Ruimen van septische putten,
reinigen van controleputten, regenputten en afvoerputten,
alle ontstoppingswerken.

Assenede info@vldf.be
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VRIJDAGAVOND Opening
& Radio 538 DJ’s on Tour
Op vrijdagavond 14 juni om 19.00 openen de Meerminnefeesten 2019 met een
theatervoorstelling voor de kinderen uit het dorp en omstreken. Lappie Lapstok
speelt “De Slissende Sleutel”. Een voorstelling over vertrouwen hebben in jezelf, je
kunt meer dan je denkt! We hopen natuurlijk dat het lekker druk wordt in ons fraai
gerenoveerde Dorpshuis om de 42e Meerminnefeesten in te luiden.
Aansluitend zal het Meerminnecomité de fles jenever, het symbool voor de jaarlijkse
kermis, samen met de kinderen ergens “op moeten graven”. Dat die fles na meer dan
150 jaar gebruik nooit leeg raakt, blijft een mysterie. Met een toost op “de kermis”
zullen dan de 42e Meerminnefeesten” volgens jarenlange traditie officieel beginnen.
Wij verwachten dat hierbij een vertegenwoordiger van ons gemeentebestuur
aanwezig zal zijn.

Om 22.00 uur is het aan Ivo van Breukelen van RADIO
538 om de jongeren uit de streek te vermaken. De
bezoekers van de feesttent zullen ongetwijfeld weer
uit hun dak gaan!
538 Dj’s On Tour is een begrip in Nederland. Met
een supermoderne show, dikke beats, de beste en
bekendste dj’s wordt ieder feest op z’n kop gezet.
Op de 42e Meerminnefeesten hebben we natuurlijk
voorzieningen als een bewaakte garderobe, professionele security en EHBO.
Tickets voor de vrijdagavond
kosten nog steeds maar € 7,50.
Jonger dan 18? Dan geen alcohol. ID verplicht.

waterlandkerkje

Fimagro BV

www.fysiovermeersch.nl
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Nieuwstraat 24
4501 BD Oostburg
tel. 0117 – 440 402
email: info@fimagro.nl
website: www.fimagro.nl
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Trekkertrek, jaargang 38
De trekkertrekwedstrijden en de Meerminnefeesten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder trekkertrek
geen Meerminnefeesten! Bij de liefhebbers van deze gemotoriseerde sport is de wedstrijd in Waterlandkerkje een
begrip geworden. Binnen één dag kon de organisatie bijna 100 aanmeldingen van deelnemers noteren! Ook is er
een vaste schare toeschouwers die de trekkertrek bijna het karakter van een jaarlijkse reünie voor jong en oud(er)
bezorgen. De mooie wedstrijdbaan aan Philipsweg 10 verheugt zich op een sportieve strijd waar deelnemers en
bezoekers in een goede sfeer van kunnen genieten. De klasses waarin zaterdag 15 juni gestreden wordt:
0 – 3500 kg, 3501 – 4500 kg, 4501 – 5500 kg, 5501 – 6500 kg, 6501 – 7500 kg, 7501 – 9000 kg, 9001 – 12000 kg,
3,5 ton, 4,5 ton en 5,5 ton Boerensport.
Na het wegen en definitief indelen van de tractoren, beginnen de proeftrekken vanaf 09.00 uur. De wedstrijd
begint om 13.30 uur. We verwachten de finale rond 17.00 uur met aansluitend de prijsuitreiking aan de tent.

Meerminnebal 2019 Yaow Events,

DJ Ed Van Dijk, John de Bever en De Lawineboys
Gastheer en DJ van dienst is ED van DIJK, die samen met het licht en geluid van Yaow Events tijdens het Meerminnebal voor een prima sfeertje zorgt. Ed is van vele
muzikale markten thuis en hij speelt altijd in op de wensen van het publiek.
JOHN DE BEVER
Oud profvoetballer ‘Johnny’ is in 1980 ontdekt door Pierre
Kartner, alias Vader Abraham. Na in de loop der jaren
allerlei hits te hebben gescoord, weet John de Bever
met ‘Jij Krijgt Die Lach Niet Van Mijn Gezicht’ heel
Nederland voor zich te winnen. De videoclip is al meer
dan 16.000.000 keer bekeken!
Als zanger is John de Bever uniek door zijn geheel eigen
stemgeluid. Met zijn uitstraling én het feest dat
bij elk optreden weer ontstaat, verwachten
we een fraai en sfeervol optreden.

DE LAWINEBOYS
Koen en Addie vormen samen De Lawineboys. Ze
zijn uitgegroeid tot een niet meer weg te denken
party duo. Met hits als ‘Sex Met Die Kale’,
‘Joost’, ‘Lawinesong’ en ‘Laat Maar Waaien’
is een optreden van de Lawineboys
een echte feestexplosie. Stilstaan is
onmogelijk. Op ieder feest in binnen- en
buitenland krijgen ze het publiek aan het
springen. We zien ze dus graag komen naar
onze feesttent in Waterlandkerkje!

Rommelmarkt

ng

sla
eep
l
s
n
ige jzen!
e
t
me e pri
n
e
ijd cherp
S
Uitr

Op zaterdagochtend vanaf 07.00 uur is er in de kern
van het dorp een rommelmarkt. Vrijwilligers bakken
en verkopen in het dorpshuis wafels ten bate van de
dorpskrant. Bistro In Den Koning is geopend om u
bijvoorbeeld heerlijke Zeeuws gebrande koffie met
“opa’s appeltaart” te serveren. Verder is een bezoek
aan het kerkje een aanrader met op 15 juni een
expositie van Glenn Priester.

Homogene varkensdrijfmest
Snelle levering en analyse
Groeneweg Oost 1, 4507 KL Schoondijke T.: 0654376875 @: info@ravotra.nl
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Zondagmiddag
Het programma op zondagmiddag 16 juni is vooral bedoeld
voor de medewerkers van de Meerminnefeesten en dorps/
streekgenoten maar andere bezoekers zijn natuurlijk ook
welkom. DJ Carlos zorgt als vanouds voor een muziekje. Het
is napraten, vooruitkijken en een beetje uitblazen van het
weekend. Greet en Robert begeleiden vanaf ongeveer 15.00 uur
een bingo. Er zijn wat leuke prijsjes te winnen maar meedoen
in een ontspannen sfeer vinden we belangrijker dan winnen.
Aan het eind van de middag is er een barbecue waarmee we de
42e Meerminnefeesten afsluiten.
Inschrijven bbq via:
https://meerminnefeesten.com/zondag-16-juni-2019.html

Vlagverzoek
Laat hem vrolijk wapperen!

Bedankt !
Wij danken alle sponsors, vrijwilligers, overheidsinstanties en leveranciers die
ons nu al 42 jaar steunen bij de realisatie van de Meerminnefeesten.
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Kijk ook eens op:

eindhoven

terneuzen

tholen

www.dehovenierderij.nl

zierikzee

www.meerminnefeesten.com en
www.waterlandkerkje.com

Philipsweg 18
4508 NP Waterlandkerkje

+31 (0)6-290 463 77
info@dehovenierderij.nl

Trouwen? Erfenis? Overdracht?

Goed geregeld
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Markt 23 • 4515 BB IJzendijke
(0117) 30 15 58 • info@venpnotarissen.nl
www.venpnotarissen.nl

Uw notaris in Zeeuws-Vlaanderen
Of het nu gaat om trouwen, samenwonen, het (ver)kopen van
een woning, een aandelenoverdracht of het opmaken van een
testament, bij Verhaegen & Peijnenburg Netwerk Notarissen staan
wij voor u klaar op belangrijke momenten in uw leven. Wij denken
met u mee en adviseren in heldere taal. Maak gerust vrijblijvend
een afspraak om uw vraag te bespreken.
Tevens Estate Planners en Agrarisch Specialisten
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