
 

11 NOVEMBER 2022 
       te BELSELE 



 

 

 

NEERHOFDIEREN BIJ HET GEMEENTEHUIS 
Kampioenen en oude rassen worden tentoongesteld aan het Gemeentehuis. 
Belseledorp (09:00 / 16:00) 
 

PROGRAMMA 

EXPOSITIE KUNSTCOLLECTIEF YSENGRIN  
Van vrijdag  11 november tot en met zondag 13 november  
(11 en 13 nov. = 10:00 tot 18:00 / 12 nov. = 14:00 / 18:00) 
CC De Klavers  
Sint-Andriesstraat 4 Belsele 

“NOOIT MEER OORLOG” en “HET GEVECHT TEGEN ONRECHT” 
Met VLOS (Vlaamse Oud Strijders) en 11.11.11: bloemenhulde en  
herdenking van de wapenstilstand, 09:20 Kerkplein 
Afsluitend receptie in het gemeentehuis.  
 
 

22ste VERJAARDAG VAN OXFAM-WERELDWINKEl te BELSELE 
Cadeaudagen 

Op 11 november 2022 vieren we onze 22ste verjaardag, 
22 jaar solidariteit met onze partners wereldwijd! 

Wij ijveren voor een betere wereld met een rechtvaardige wereldhandel 
 in volle respect voor onze planeet en een menswaardig bestaan voor iedereen… 

 
Vieren doen we met een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij, 

maar ook met onze cadeaudagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op vrijdag 11 november: 09:30 tot 17:30 

zaterdag 12 november: 9:30 tot 17:30 
zondag 13 november : 9:30 tot 12:30 

 
In de laatste twee weken van december 2021 

zijn er extra winkeldagen! 
www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/belsele/ 

 

U vindt in onze winkel op de zolder ‘h’eerlijke geschenkjes 
voor groot en klein en  

voor ieders budget. 
 

Heel hartelijk welkom. 
 

Oxfam-Wereldwinkel 
Koutermolenstraat 8 

9111 Belsele 
 

http://www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/belsele/


 

OUDE TRACTOREN 
DE LANDELIJKE GILDE STELT OUDE  
LANDBOUWVOERTUIGEN TENTOON. 
Te bezichtigen bij de Paardenkeuring! 
(09:00 / 15:00) 
 

HOBBY-TENTOONSTELLING IN HET GEMEENTEHUIS 
Stel uw hobby-werkjes tentoon! 
Info:  firmin.de.beleyr@telenet.be  
Raadszaal gemeentehuis. (09:00 / 16:00) 
 
 

BOEKENVERKOOP TEN VOORDELE VAN 11.11.11 
11 november (09:00 / 16:00)  
In de tent voor het gemeentehuis. 
Met medewerking van de BIB. 
 

11.11.11- HERFSTBAR 
Tijdens de grote rommelmarkt is er ook in de gezellige tent aan 
het gemeentehuis iets te beleven, we staan klaar om u te 
verwennen met lekkere warme soep en vele andere dranken. 
Naar aanleiding van de brochure “toog-klap”: proef het nieuw 
Belseels bier: “Prins Junius”  
Uw aanwezigheid en milde steun  
gaat naar het goede doel! 
Herfstbar aan het Gemeentehuis (09:00 / 17:00)  
Met medewerking van Refu – interim. 
 
 

11.11.11- SOLIDARITEITSBRUNCH SINAAI 
 
De traditionele brunch in Troelant in Sinaai gaat NIET door, maar  in Sinaai hebben ze 
voor een alternatief gezorgd zodat u thuis van een warme maaltijd met een nagerecht 
kan genieten op zondagmiddag 20 november 2022. 
U kan deze maaltijd bestellen voor 14 november via de website:  
 
www.sinaaileeft.be/11-11-11 
 
Voor 20 euro kan je kiezen uit 5 hoofd- en 2 nagerechten. 

PAARDENKEURING op de JAARMARKT TE BELSELE 
De stad Sint-Niklaas organiseert in Belsele een  prijskamp voor 
paarden.  
(labeur-, warmbloedpaarden en pony's).   
 
 G h i  
 
 

mailto:firmin.de.beleyr@telenet.be
http://www.sinaaileeft.be/11-11-11


 

KERAMIEK BIJ KLEITOF 
Op de hoek van het Kerkplein stelt het atelier KLEITOF haar deuren open. 
Hof Van Belsele 25 
(09:00 / 16:00) 
 
 
 

HOEFSMID 
Een hoefsmid smeed ter plaatse hoefijzers met jouw naam er in! 
Met medewerking van EDUGO campus Glorieux Oostakker. 
(09:00 / 16:00) 
 
OUDE WATERPOMPEN 
Bij de dorpspomp stelt Leo Vereecken oude waterpompen tentoon. 
(09:00 / 16:00) 
 

IN MUZIEKCLUB ’T EY  
Vrijdag 11 november vanaf 11u 
 
OPENDEURDAG 
Wapenstilstand… Jaarmarktin Belsele…  
De paarden en de koeien zijn al lang vertrokken, wij zetten alvast gans de dag onze deuren open voor 
iedereen en vragen aandacht voor twee merkwaardige concerten. 
Om 11 uur gaat de deur open, wandel al eens door het dorp en kom eens af! 
 
CONCERT 
Anna Tam 
Deze eygenzinnige dame verbouwd Engelse folksongs  
tot pareltjes. Een soliste die puur en met het nodige  
vakmanschap aan de slag gaat. 
  Leden: € 10  /  Niet-leden: € 13  (concert begint om 16:00) 
 
CONCERT 
JOT Band 
JONAS OLSSON TRIBUTEBAND 
Jonas Olsson (1965-2010) was een Zweedse folkmuzikant uit Hälsingland. Hij was violist, gitarist en componist 
en een zeer invloedrijk figuur in de Zweedse folk. 
Folkmuzikant Wim Claeys besloot om enkele van Jona’s beste vrienden bijeen te 
brengen om zijn prachtige muziek voor het voetlicht te brengen en hun herinneringen 
aan deze fantastische mens met het publiek te delen. 
    Leden: € 10  /  Niet-leden: € 13 (concert begint om 20:00) 
 
Meer info en reservaties  
via www.tey.be 
Muziekclub ’t Ey 
Koutermolenstraat 6b 
 

MET DANK  
AAN: 

V.U. Firmin De Beleyr, Kleemstraat 89, 9111 Belsele 

https://tey.be/programma#modal-pricing
https://tey.be/programma#modal-pricing
https://tey.be/programma#modal-pricing
https://tey.be/programma#modal-pricing
http://www.tey.be/

