
 
 

Geachte bewoners, inwoners,       31.08.2021 
 

Na een pauze van meer dan een jaar kunnen we na het laatste overlegcomité weer volop dromen over een heus 
kermisweekend. We hebben natuurlijk niet stil gezeten, een goed gevuld programma was reeds in de maak. 
Tijdens de Septemberkermis 2021 te Bassevelde organiseert de “Gemeentelijke Feestcommissie” in samenwerking 
met de plaatselijke verenigingen tal van activiteiten. Er zal een feesttent geplaatst worden in onze Pastorijhof.  
Het volledig programma kan je vinden op www.bassevelde.com of op de facebookpagina van Bassevelde. 
 
Hier vindt u een opsomming van het gezamenlijk programma en informatie m.b.t. de verkeerssituatie: 
  

Vrijdag 3 september 
 
18.45 uur Ezelsbierloop -  Trefpunt loopkalender van de krekenlopers - Feesttent Den Hof 

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

20.00 uur  Algemene kennisquiz georganiseerd door K.H. Sint-Cecilia.Deelnemen kost €4,00 per persoon, 
maximum 4 personen per team. Inschrijven via harmoniebassevelde@gmail.com of 0479 80 43 86. 

17.00 uur  Café Moderne, DJ op Terras. 
20.30 uur Brasserie Bonjourke, Optreden RMF&H Band, Rock, Blues, Folk, Country. 
 
VERKEER: Van 17.00 tot 22.00 uur wordt het Dorp verkeersvrij gemaakt vanaf Assenedestraat tot Dorp 146 (Kapelletje) 
op de hoofdweg en de zijstraat en van Assenedestraat tot Kerkstraat van 17u00 tot 01u00 uur. Tevens is de Nieuwe 
Boekhoutestraat verkeersvrij tussen Dorp en de Sint-Bernardusstraat van 17.00 tot 22.00 uur en tot de 
gemeensteschool tot 01u00 uur. Seingevers worden voorzien om de bewoners veilig de wijk te laten inrijden. 
Van 16.00 tot 01.00 uur is er stilstaan en parkeerverbod voorzien in de Nieuwe Boekhoutestraat tussen Dorp en de 
Gemeenteschool. 
 
Zaterdag 4 september 
 
17.00 uur  Café Moderne, DJ op Terras. 
19.00 uur GROTE DORPSRECEPTIE . 
  Aangeboden door feestcommissie Bassevelde van 19.00 tot 21.00 uur in de Feesttent Den Hof. 
20.30 uur Brasserie Bonjourke, Optreden Sick Sam. 
21.00 uur  Optreden K.H. Sint-Cecilia, the basefield originals. 
 
VERKEER: Van 16.00 tot 01.00 uur wordt het dorp verkeersvrij vanaf Assenedestraat tot Kerkstraat.  
Tevens is de Nieuwe Boekhoutestraat verkeersvrij tussen Dorp en de Gemeenteschool van 16.00 tot 01.00 uur. 
Van 16.00 tot 01.00 uur is er stilstaan en parkeerverbod voorzien in de Nieuwe Boekhoutestraat tussen Dorp en de 
Gemeenteschool. 

 
Zondag 5 september 
 

08.30 uur UITGEBREID ONTBIJTBUFFET IN DEN HOF TOT 10.30 uur 
 Deelnameprijs €10,00 pp. (€5,00 voor kinderen tot 12j) Inschrijven t.e.m. zaterdag 28 aug op rek. 
feestcommissie Bassevelde BE18 7373 1303 0965 met vermelding Ontbijt + aantal volwassenen en 
kinderen of feestcommissie@bassevelde.com. Ook kaarten te verkrijgen bij Annco drinks, Café 
Moderne en Brasserie Bonjourke. 

10.15 uur VRIJE START RIT OLDTIMER AUTO’S 
 Aanmelden van 9.00 tot 9.30 uur. Rit van 130km via bolleke – pijl. Ontbijt, verrassing, pak friet en 
frikandel en gratis drankje. Deelnameprijs €20,00 pp. Inschrijven t.e.m. zaterdag 28 aug op rek. 
feestcommissie Bassevelde BE18 7373 1303 0965 met vermelding aantal personen en oldtimer.  

10.30 uur START BEGELEIDE RONDRIT OLDTIMER TRACTOREN 
Aanmelden van 8.00 tot 8.30 uur. Aankomst verwacht in Bassevelde om 16.30 uur. Ontbijt, 
verrassing, pak friet en frikandel en gratis drankje. Deelnameprijs €20,00 pp. Inschrijven t.e.m. 
zaterdag 28 aug op rek. feestcommissie Bassevelde BE18 7373 1303 0965. 

http://www.bassevelde.com/
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14.00 uur JEUGD IN DEN HOF  
In samenwerking met de jeugdverenigingen en ouderverenigingen. Groot terras in en rond de 
feesttent, speelstraat, springkastelen, optreden door jeugd K.H. Sint-Cecilia. 

17.00 uur Buitenpodium van The Lift op het terras aan Café Moderne en eethuis De Lindekens. 
21.00 uur Brasserie Bonjourke, Rock the night met DJ Nancke. 

 

VERKEER: Van 08.00 tot 20.00 uur wordt het Dorp verkeersvrij gemaakt vanaf Assenedestraat tot Kaprijkestraat op de 
hoofdweg en de zijstraat en van Assenedestraat tot Kerkstraat van 17u00 tot 01u00 uur. Tevens is de Nieuwe 
Boekhoutestraat verkeersvrij tussen Dorp en de Gemeenteschool van 08.00 tot 01.00 uur. Van 08.00 tot 20.00 uur is er 
stilstaan en parkeerverbod voorzien in de  Nieuwe Boekhoutestraat tussen Dorp en de Gemeenteschool en op het Dorp 
tussen Assenedestraat en Kaprijkestraat. 
 

Maandag 6 september:  
 

09.00 uur BASSEVELDE JAARMARKT - PAARDENKEURING, ROMMELMARKT – OUDE AMBACHTEN – 
MOSSELFESTIJN, straatanimatie, marktkramers, demonstratie van oude ambachten, mosselen à 
volonté aan €20,00 of warme beenhesp met frieten of brood aan €15,00, in de feesttent, inschrijven 
ter plaatste vanaf 11.30 uur – Den Hof Nieuwe Boekhoutestraat  
Inschrijvingen rommelmarkt via 09 373 69 00, meer informatie via feestcommissie@bassevelde.com 

17.00 uur  Café Moderne, DJ op Terras 
 

VERKEER: Voor de jaarmarkt zal het Dorp (tussen Assenedestraat en Tramstatie (Bonjourke) verkeers- en parkeervrij 
gemaakt worden, evenals het gedeelte van de Nieuwe Boekhoutestraat tussen Dorp en Stekelaarstraat voor de 
paardenkeuring. De Stekelaarstraat en Windmolenstraat wordt aan één kant gereserveerd als parkeerruimte voor de 
vrachtwagens i.v.m. de paardenkeuring tussen 9u00 en 15u00.   
Maandagmorgen tot 8.30 uur zal de Nieuwe Boekhoutestraat nog opengesteld worden om de schoolgaande 
kinderen af te zetten. Bij het afhalen van de kinderen (15.30 uur) zal men kunnen rijden tot aan de Gemeenteschool 
maar zal er geen doorgang zijn richting Dorp. Gelieve zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. 
Dit om zoveel mogelijk problemen te vermijden. 
 
Dinsdag 7 september:  
Wielerwedstrijd voor beloften en elite zonder contract start om 16.00 uur. De aankomst is voorzien om 18.45 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 7,5 ton toegelaten omleiding via Hogevorst. 
 

Opgelet! 
Het dorpsplein is parkeer- en verkeersvrij vanaf dinsdag 31.08.2021 om 19.00 uur tot en met woensdag 08.09.2021 
om 12.00 uur voor de kermisattracties. 
Gelieve er rekening mee te houden dat een aantal straten verkeer- en parkeervrij gemaakt worden tijdens de 
kermisdagen wat de bereikbaarheid van uw 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.  
 
Lees daarom bovenstaande informatie goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan tijdens de 
komende kermisdagen. 
 
Indien er vragen of opmerkingen zijn kan u contact opnemen met: 
Feestcommissie   Café Moderne    
Geert Six    Linda Vercauteren   
0477 29 73 61    09 373 69 00    
feestcommissie@bassevelde.com           
 
Hopende op uw begrip en medewerking 
Met vriendelijke groeten, 
Bestuur Gemeentelijke Feestcommissie  
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