
 
 

Geachte bewoners, inwoners,       09-06-2022 
 

 

Tijdens de juni kermis 2022 organiseert de “Gemeentelijke Feestcommissie” in samenwerking met de plaatselijke 
verenigingen en de horeca een aantal activiteiten. 
De tent wordt dit jaar terug opgesteld in Dorp tussen de kiosk en het monument. Opstelling gebeurt op 
donderdagavond  16.06.2022 rond 17.00 uur en de afbraak op dinsdagvoormiddag 21.06.2022.  
Doorgaand verkeer in het Dorp is niet mogelijk maar de handelszaken blijven bereikbaar. 
Vanaf 15.06.2022 om 18.00 uur tot en met woensdag 22.06.2022 staan de kermisattracties opgesteld op het 
dorpsplein. 
Het volledig programma kan je vinden op www.bassevelde.com of op de facebookpagina van Bassevelde. 
 
Hier vind je een opsomming van het gezamenlijk programma en informatie m.b.t. de verkeerssituatie: 
  

Vrijdag 17 juni 
 
18.45 uur Ezelsbierloop -  Trefpunt loopkalender van de krekenlopers – Inschrijven feesttent dorp 

 18.45 uur start jeugdloop, 19.30 uur gezamelijke start Ezelsbierloop - 5,2km – 10,4km – 15,6km 
Inschrijving vanaf 17.30 uur - € 6,00 voor volwassene - € 2,00 euro voor kind 

19.00 uur  Afterwork party in de tent tot 02.00 uur georganiseerd door CC Mapei 
19.00 uur  Café Moderne, open terras 
21.00 uur Brasserie Bonjourke, Back to the 80’sand 90’s, Happy hour tussen 23.00 uur en 00.00 uur 
 

VERKEER: van 18.00 uur tot 21.30 uur wordt de laterale weg van het Dorp kant onpare huisnummers verkeervrij,  de 
Nieuwe Boekhoutestraat tussen Dorp en Sint-Bernardusstraat stilstaan- en parkeerverbod en verkeersvrij, 
éénrichtingsverkeer in deel Kloosterlandstraat, Spoorwegstraat, Doodhoek, Hooghofstraat en deel Oude 
Boekhoutestraat  

 
Zaterdag 18 juni 
 
16.00 uur  Café Moderne, open terras 
17.30 uur Kermis BBQ in de feesttent. 

Kaarten te verkrijgen bij Annco drinks, Moderne en de leden van de feestcommissie.  
Ook via overschrijving op BE18 7373 1303 0965 met vermelding aantal volwassenen en/of kind. 
Volw € 16,00 , Kind -12j € 8,00  

21.00 uur  Optreden lokaal K.H. Sint-Cecilia, The Basefield Originals 
21.00 uur Brasserie Bonjourke, Foute party, Happy hour tussen 23.00 uur en 00.00 uur 
 
 
 

VERKEER: zaterdag van 16.00 uur tot zondag om 00.00 uur het Dorp van Assenedestraat tot Nieuwe 
Boekhoutestraat verkeersvrij 

 
Zondag 19 juni 
 
06.00 uur Rommelmarkt 

 Inschrijvingen rommelmarkt via 09 373 69 00, meer informatie via feestcommissie@bassevelde.com 
08.00 uur Brasserie Bonjourke, open terras, springkasteel. 
09.00 uur  K.H. Sint-Cecilia, lokaal open 
10.00 uur  Café Moderne, open terras 
14.00 uur Gezellig terras in en rond de feesttent , pannenkoekenbak  

 

http://www.bassevelde.com/
mailto:feestcommissie@bassevelde.com


VERKEER: van 05.00 uur tot 18.00 uur stilstaan- en parkeerverbod in het Dorp (volledig) + Tramstatie + 
Rozemarijnstraat, van 06.00 uur tot 18.00 uur verkeersvrij maken van het Dorp (volledig) + Tramsatie + 
Rozemarijnstraat  

 
Maandag 20 juni:  
 
17.00 uur Avondmarkt in samenwerking met de Basseveldse verenigingen en marktkramers. 
 Animatie, eetstandjes en veel meer…  
 Optredens van Nico Corman, Francois van Dijk, Dïego en Steghen MC Queen  
17.00 uur  Café Moderne, DJ op Terras 
17.00 uur  K.H. Sint-Cecilia, lokaal open 
 

VERKEER: van maandag om 16.00 uur tot dinsdag om 03.00 uur het Dorp tussen Assenedestraat en Kaprijkestraat 
de hoofdweg en zijstraat stilstaan- en parkeerverbod en verkeersvrij  

 
Dinsdag 21 juni:  
 
Wielerwedstrijd voor beloften en elite zonder contract start om 17.00 uur, 16 ronden. De aankomst is voorzien om 
20.00 uur in het Dorp.   

VERKEER: De wielerwedstrijd doet volgende straten aan: Dorp, Assenedestraat, Haantjen, Hendekenstraat, Oude 
Boekhoutestraat en Dorp. (stilstaan en parkeerverbod voorzien in Dorp en Oude Boekhoutestraat). Iedereen is 
verplicht de rijrichting van de wielrenners te volgen tijdens de wielerwedstrijd, uitgezonderd voetgangers en 
fietsers.  In het Dorp is een maximum van 7,5 ton toegelaten omleiding via Hogevorst. 

 
Opgelet! 
Gelieve er rekening mee te houden dat een aantal straten verkeer–en parkeervrij gemaakt worden tijdens de 
kermisdagen wat de bereikbaarheid van jouw woning kan hinderen tijdens de kermisdagen. In het gedeelte van de 
Kerkstraat tussen de kerk en de Eendrachtstraat wordt tijdens de duur van de kermis tweerichtingsverkeer 
toegelaten + parkeerverbod in de Kerkstraat deel tussen Eendrachtstraat en kerk kant van de pare huisnummers. 
 
Lees daarom bovenstaande informatie goed door en kijk goed uit naar de verkeersborden op de openbare weg, 
zodat je niet voor verrassingen komt te staan tijdens de komende kermisdagen. 
 
Parkeren kan je gedurende de kermis op de randparkings in de Kraaigemstraat en Beekstraat. 
 
Indien er vragen of opmerkingen zijn kan je contact opnemen met: 
Gemeentelijke Feestcommissie       
Geert Six       
0477 29 73 61        
feestcommissie@bassevelde.com           
 
Hopende op uw begrip en medewerking 
Met vriendelijke groeten, 
Bestuur Gemeentelijke Feestcommissie  

mailto:feestcommissie@bassevelde.com

