
 



 

PROGRAMMA 

TENTOONSTELLING BELSEELSE KUNSTVRIENDEN  
Van donderdag 11 november tot en met zondag 14 
november (telkens van 09:00 / 18:00) 
CC De Klavers  
Sint-Andriesstraat 4 Belsele 

21ste VERJAARDAG VAN OXFAM-WERELDWINKEL   
 

Goed gezien : bij Oxfam wereldwinkel is de langste koffieklets nog niet voorbij! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Op 11 november wordt het vertrouwde winkeltje in de Eyndestraat 21 jaar oud. 21 
jaar eerlijke producten van hardwerkende partners, 21 jaar enthousiaste 
vrijwilligers, 21 jaar toffe klanten, 21 jaar helpt Belsele mee om de wereld een 
beetje beter te maken.  
En dat wordt gevierd! Met koffie! 
Wie op de rommelmarkt onze vrijwilligsters tegenkomt, krijgt een koffiebon. 
En  daarmee kom je een kopje koffie  drinken, of thee. Als toemaatje hebben we 
onze zolder omgetoverd tot een vroege cadeaubeurs. Alle eerlijke, leuke, 
verrassende ideeën in een mooi kader. 
Voor de kunstliefhebbers is  ook het ‘koffieschilderij’ van Koerie te bezichtigen. Hij 
maakte dit op vijf oktober, toen we 50 jaar Oxfam wereldwinkels vierden op de 
grote markt in Sint-Niklaas. 
Voor elk wat wils dus… en onze glimlach erbovenop. 
za 10 november (09:30 tot 17:30)  
zondag 11 november (09:30 tot 12:30) 
Koutermolenstraat 8 

 
 
 
 
 



 

“NOOIT MEER OORLOG” en “HET GEVECHT TEGEN ONRECHT” 
Met VLOS (Vlaamse Oud Strijders) en 11.11.11: bloemenhulde en 
herdenking van de wapenstilstand.  
Donderdag 11 november 09:20 Kerkplein 
 
 NEERHOFDIEREN BIJ HET GEMEENTEHUIS 
Kampioenen en oude rassen worden tentoongesteld aan het  
Gemeentehuis. 
Belseledorp (09:00 / 16:00) 
 
HOBBY-TENTOONSTELLING IN HET GEMEENTEHUIS 
Toon uw hobby aan het grote publiek. 
Inschrijven kan tot 9 november  (Standplaats gratis) 
Info:  firmin.de.beleyr@telenet.be 
Donderdag 11 november (09:00 / 16:00) 
 
 Gemeentehuis. 
 
 

PAARDENKEURING op de JAARMARKT TE 
BELSELE 
De stad Sint-Niklaas organiseert in Belsele een  
prijskamp voor paarden. 
(labeur-, warmbloedpaarden en pony's).  
Inschrijven: milieu@sint-niklaas.be 03 778 31 84   
 
 
 Gemeentehuis. 
 
 

BOEKEN en CD-VERKOOP TEN VOORDELE 
VAN 11.11.11 
11 november (09:00 / 16:00)  
In de tent voor het gemeentehuis. 
 
 

11.11.11- HERFSTBAR 
 
In de gezellige tent aan het gemeentehuis staan we 
klaar om u te verwennen met lekkere warme soep, 
mocktails, en vele andere dranken. 
SPECIAAL VAN HET VAT: “ Bieken” 

Met dank aan brouwerij Boelens. 
Uw aanwezigheid en milde steun gaat naar het goede 
doel! 
Herfstbar aan het Gemeentehuis (09:00 / 17:00) 
 
Met medewerking van Refu - interim 
 
 



 

Inschrijven voor rommelmarkt: 

www.rommelmarkten.be 
 
 
 

Vorig jaar kon de 11.11.11- werkgroep van Belsele, dankzij de 
grote opkomst op de rommelmarkt, een mooi bedrag 

overmaken om onrecht en armoede uit de wereld te helpen. 
Met jouw steun willen we dit weer herhalen! 
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