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Wist je dat...
…  We dit jaar afscheid hebben moeten 

nemen van Godelieve Minne en  
Julien Ghyselbrecht.

…  het broodautomaat een succes is.

…  vanaf 1 januari 2020 er geen  
eucharistievieringen meer zullen 
plaatsvinden in de kerken van het  
hinterland. Erediensten zoals  
begrafenissen, huwelijken en doopsels 
kunnen wel nog (behalve in Sint-
Pieterskapelle). Op zaterdag is er om 
17u wel nog een mis in Lombardsijde 
en om 18u30 in de Theresia Kapel in 
Middelkerke.  
Op zondag om 9u30 in Westende-
Dorp en om 11u in de grote kerk in 
Middelkerke.

…  mensen boven de 65 jaar gebruik  
kunnen maken van het dagverzor-
gingscentrum ‘De Sluze’.  Deze is 
gelegen in de gebouwen van het WZC 
De Ril. Met een busje van Hendriks kan 
je je laten afhalen ‘s morgens en op die 
manier voor 20,08 euro een  
afwisselende dag beleven in  
gezelschap van een professioneel 
team omringd door leeftijdsgenoten.  
Meer info bij Amandine Mulot  
059 31 94 05. 

…  er opnieuw hutsepot wordt bereid 
door Delphine in restaurant  
‘Oud Mannekenvere gedurende  
de kerstmarkt op 21 december. 
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WelzijnswinkelTeddy Knuffel

…   je met speelgoed en kinderkledij 
in goede staat terecht kan in het 
welzijnshuis. In de “Teddy knuffel” 
winkel kan je elke eerste woensdag-
voormiddag en de derde vrijdag- 
namiddag terecht. 

 Via een puntensysteem krijgt ieder-
een de kans om op een goedkopere 
manier in speelgoed en kinderkledij te 
voorzien. Voor meer info 059 31 92 10.

Goed voor 1 consumptie
ter waarde van 2 euro.

Goed voor 1 consumptie
ter waarde van 2 euro.

Kerst 
Mannekensvere

Kerst 
Mannekensvere

✃✃

…  oudejaar in retard 

 

 

 Oudejaarsavond is meestal een 
geforceerd gegeven die ook snel duur 
uitvalt. Of misschien moet jij wel 
werken op oudejaarsnacht ! Daarmee 
dachten wij eraan om Oudejaarsavond 
te vieren, ongeforceerd, goedkoper en 
misschien ook...veel leuker.... maar wel 
'in retard!' Een weekje later dus op  
4 januari!

 Met alles erop en eraan. En ook wij 
tellen af met zicht op middernacht... 

 Voor meer info volg de facebook van 
'de Coude scheure'.

…  we ook meer dan welkom zijn op  
de nieuwjaarstoast in Slijpe op  
4 januari om 19.30 u. en in  
Sint-Pieters-Kapelle op 10 januari  
om 19 u.

…  bonnetjes
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ZOETE ZONDAGEN
MYSTERIEUZE MAANDAGEN

DANKBARE DINSDAGEN

WONDERBARE WOENSDAGEN

DROMERIGE DONDERDAGEN

VRIENDELIJKE VRIJDAGEN

ZORGLOZE ZATERDAGEN

HET HELE JAAR DOOR
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Attilan
Voor mijn interview deze keer, is mijn oog 
gevallen op de Brugsesteenweg 71.  
Wat ooit het vakantiehuisje was van wijlen 
Alfred Lust, is de laatste jaren ontpopt 
tot een smaakvol gerenoveerde woning 
met bijhorende stallingen. Benieuwd welk 
verhaal zich achter die afsluiting afspeelt.

Dag Attilan, jullie hebben hier  
de voorbije jaren niet stilgezeten?

Dit mag je wel zeggen. Toen Alexander 
en ik hier introkken op 29 mei 2012 stond 
het vast dat er paardenstallingen zouden 
bijgebouwd worden want bezig zijn met 
paarden en dieren is mijn passie. Eerst 
zijn we gestart met de renovatie van de 
woning en geleidelijk aan hebben we onze 
droom gestalte gegeven.

Ben je altijd al een paardenmens  
geweest dan?

Nee, eigenlijk niet. Ik ben oorspronkelijk 
gestart in de hotelschool met de opleiding   
kok en volgde dan een opleiding als 
opvoeder. Van thuis uit was ons altijd 
meegegeven dat een diploma belangrijk 
was en dat vond ik ook. Tot mijn zestiende 
had ik nog nooit een paard van dichtbij 
gezien. Het was wijlen Pol Dierendonck 
die iemand zocht om met zijn paarden te 
rijden en mij hierover aansprak. Ik begon 
met lessen te volgen en het klikte meteen. 
Weet je, toen ik 17 jaar was kreeg ik mijn 
eerste beker als ‘Uitzonderlijk Ruiter’.

een veelzijdig man met een passie voor dieren

Dus met je diploma’s heb je niet echt 
iets gedaan?

Ja hoor! Ik heb 3 jaar gewerkt als opvoe-
der maar bleef ondertussen ook bezig 
met de paarden. Nu ben ik reeds 16 jaar 
laser-brasseerder bij Daikin. Hier kan ik 
'vroegens en latens' doen en dit valt goed 
te combineren. Ik werk ondertussen met 
paarden In bijberoep.

Wat houdt dat precies in?

Ik hou mij vooral bezig met paarden 
met een probleemgedrag, paarden met 
aanleuningsproblemen of paarden waarbij 
een stuk uit de training maar niet wil 
lukken. Voor mij is dit een echte uitda-
ging. Ik heb het geluk dat ik zeer snel de 
paarden aanvoel, je mag nooit dominant 
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zijn tegenover een paard maar er moet 
wederzijds respect groeien en dan kan je 
veel bereiken. 

Belangrijk is ook dat je eerst nagaat of 
het paard lichamelijk in orde is want een 
paard is eigenlijk een grote ‘trunte’. Bij 
de minste pijn weigert hij mee te werken.  
De meeste van die paarden krijg ik na 
maximum 3 maand handelbaar.  Eens je 
zover bent, moet je dit overbrengen aan 
de eigenaar van het paard. Veel van mijn 
ervaring als opvoeder komt hierbij goed 
van pas.

Doe je dit bij jou thuis hier  
in Mannekensvere?

Wij beschikken zelf over 2 paarden die  
ik vooral inzet om therapie te geven bij 
mensen met problemen bv bij autisme 
kan een paard een positieve invloed 
hebben. Een paard kan stress wegnemen 
maar kan even goed de stress overnemen 
dus het is steeds wikken en wegen. 

Daar kruipt enorm veel tijd en energie in. 
We hebben dan nog ruimte voor  
1 extra paard die ik bijvoorbeeld zadel-
mak probeer te maken. Hoofdzakelijk ga 
ik eigenlijk bij de eigenaars zelf aan het 
werk. Dit is vooral in West-Vlaanderen 
maar kan soms ook verder zijn. Op dit vlak 
staat Nederland al een heel stuk verder. 
Maandelijks ga ik naar ginder op training 
en neem dan hun ervaring mee.  
Ook op vlak infrastructuur en manèges 
kunnen we nog veel leren van de  
Nederlanders.

En rij je dan nooit wedstrijden?

Jawel hoor, ik neem deel aan nationale en 
regionale dressuurwedstrijden. Ik ben ook 
stalruiter dwz dat ik de paarden train/op-
leer zoals de wedstrijdruiter dit wil en die 
gaat er dan mee op wedstrijd. 

Aan de vier mooie honden te zien,  
hou je niet alleen bezig met paarden ?

Dat klopt, ik ben ook hondentrainer. Ik 
train vooral honden die ingezet worden 
voor de beveiliging, het pakwerk dus. Ik 
combineer soms ook de twee bv ik neem 
mij eigen hond mee op training bij een 
paard die schrik heeft van honden om 
het paard op die manier vertrouwd te 
laten geraken met een hond. Vooral onze 
Dalmatiër is hiervoor erg geschikt omdat 
hij zeer rustig is.  
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En heb je dan nog tijd voor andere 
hobby’s?

Nee, eigenlijk niet. Ik mag mijn beide 
handjes kussen dat ik een erg begripvolle 
partner heb op dat vlak want lange reizen 
zitten er voor een paardenmens als ik  
niet in. Voordat ik vertrek moet alles  
tot in de puntjes geregeld zijn.  
En als ik weet dat mijn dieren in  
goede handen zijn dan waag ik  
het erop om er eventjes op  
uit te trekken.

Bedankt Attilan voor dit zeer  
verrijkend gesprek, veel succes  
in alles wat je doet en wees toch  
maar voorzichtig!

Voor verslag An Vanhercke
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Boemelbij XL
Op 29 mei werd voor het eerst een Boemelbij XL  
georganiseerd in Mannekensvere. 

Het XL concept is een gratis evenement op  
woensdagnamiddag die bestaat uit een 5-tal  
springkastelen. De keuze van de springkastelen  
garandeert speelplezier voor elke leeftijd.  
De kleinsten amuseren zich in het ballenbad en tieners  
leven zich uit op de grotere en meer spectaculaire exemplaren.  
Vrijwilligers voegen er een workshop ‘bijtjes maken’ aan toe. 

Dit voorjaar voorzag ons 
feestcomité, met de hulp 
van Gino, Delphine, Lies en 
Sofie, een extraatje. Het gratis 
hoeve-ijsje, geserveerd uit de hippe ijs- mobiel 
van OMV-rent,  gaf extra (spring)energie en samen 
met een aangeboden drankje konden de aanwezigen 
er een paar uurtjes tegenaan. Vlak voor de toetsen is 
het initiatief de ideale aanzet om nog eens te genieten 
van een zorgeloze spelnamiddag met leeftijdsgenoot-
jes dicht bij huis. Iedereen is er welkom om mee te ge-
nieten. De lachende kinderen en een aantal gewaagde 
sprongen krijg je er sowieso bovenop… Het is aftellen 
geblazen voor de editie van 2020…

Voor verslag Sofie Delrue
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Het  verenigingslevenin beeld
Roza Vermeulen op bezoek 
bij Samana Spermalie

Samana op marktbezoek

Fietstocht gezinsbond

Kookles kvlv
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Apéro Sunday

Na het optreden van” Men and a Lady” 
ging “LunaCoustic” aan het werk
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Tijdens de Kermis BBQ vroeg een uitgeweken Mannekensverenaar, hoeveel mensen er 
die avond aanwezig waren die opgegroeid zijn in Mannenkesvere. De voorzitter voegde de 
daad bij het woord en hier zie je het resultaat!

KLJ  in actie tijdens de fietstocht, bowling en hun jaarlijkse 'Nacht in 't blote'.
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Seniorenvereniging

Bij het lezen van dit boekje  
"Mannekensvere leeft en feest"  
hebben we onze  zomervakantie al  
een poosje  achter de rug. 

Op 3 september hadden we onze eerste 
samenkomst en kaartnamiddag, iedereen 
was tevreden  om elkaar terug te zien.  
Dit hebben we als gewoonlijk bij een  
nieuwe start gevierd met een glas  
bubbels en een stuk taart. We waren 
terug met het volledig ledenaantal,  
nieuwkomers waren er niet. 

Bij deze wil ik een oproep doen aan  
de (brug-)gepensioneerden om 
eens te overwegen om lid te worden van  
de KBG of seniorenvereniging van  
Mannekensvere. 

We komen samen in het gemeentezaaltje 
van september tot eind juni, steeds de 
eerste en derde dinsdag van de maand en 
eindigen altijd met een ledenmaaltijd op 
de eerste dinsdag van de maand juli. 

Mannekensvere

Wat zijn de activiteiten: men kan er 
kaarten(manillen) of voor diegenen die dit 
niet kunnen kan men ook Rammibridge 
spelen of een gezellig babbel met een fris 
pintje of frisdrank. We hebben ook steeds 
een paar gezellige namiddagen zoals  
hutsepotmaaltijd, pannenkoeken- 
namiddag, kaas- en paasmaaltijd,  
die gaan steeds door op een dinsdag  
wanneer er geen kaartactiviteit is.

Je bent ook nooit te oud om aan te sluiten, 
want dit jaar mogen we 3 leden van  
90 jaar (waaronder 2 van 91) feliciteren.

Spring gerust  
eens binnen  
bij één van onze  
kaartnamiddagen  
om er de sfeer  
wat op te snuiven.

12



KVLVVrouwen met Vaart
2020

NIEUW JAAR...

NIEUWE NAAM...

NIEUW LOGO...

NIEUW PROGRAMMA...

Kom erbij! 
Alle dames welkom!
Meer info
Christel Depotter  - 0472 23 40 10

Bij de bestuursleden  
K.V.L.V. Sint-Joris - Mannekensvere
Greta Versyck
Martine Huyghe
Marie-Rose Calliauw
Marie-Rose Sesier

Sfeerbeeld uit de kookles 'Feestmenu 2019'  
onder vakkundige uitleg van Ria.

En achteraf moet er natuurlijk geproefd worden!
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Voor alle eters, happers, schrokkers,  
tafelaars, consumenten, verbruikers, 
smullers, groeiers, bloeiers, kwekers, 
kopers, verkopers, koks en bakkers,...

We moeten eens praten over het eten op 
ons bord. En vooral dan over hoe het daar 
geraakt en aan wie we dat te danken heb-
ben. Om een lang verhaal kort te maken: 
dat zijn onze boeren en boerinnen.

Zij ploegen, zaaien, telen, kweken,  
melken, voeren, verzorgen en oogsten. 
Dat doen ze in weer en wind, op alle  
mogelijke en onmogelijke uren.

Zonder boeren, geen eten.
Zonder eten, geen leven.
Zonder leven, nou ja
Onze Vlaamse boeren zijn bijzonder.  
Nergens ter wereld slagen landbouwers 
erin om op zo’n kleine oppervlakte als  
de onze, zo’n enorme diversiteit te telen, 
als hier in ons tochtgat rechts van de 
Noordzee. Daar mogen we fier op zijn. 

Wij zijn trots opde boeren
Net zoals we fier zijn op onze voetballers, 
onze wielrenners, onze atleten,  
onze turners, onze chefs of onze  
kunstenaars.

Onze boeren kweken echt voedsel.  
Onze boeren werken lokaal, met liefde 
voor hun vak. Onze boeren zorgen voor 
ons en onze omgeving.

Zo vermijden we voedselkilometers en 
CO2-uitstoot op weg naar de essentie: 
kraakverse sla. Daarom zeggen wij ook 
graag ‘bedankt!’ aan de chefs die ons 
voedsel produceren.

Bedankt voor zoveel heerlijk, vers,  
gezond en lekker eten. Als de liefde  
écht door de maag gaat, dan weten we 
van wie we moeten houden.

Voor meer info kun je terecht op  
www.boerentrots.be  
en teken het manifest!

Voor verslag Marc Deman  
namens Landelijke Gilde
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Op maandag 30 september zijn de werken 
begonnen langs de Brugsesteenweg.

Dit betreft de eerste fase.

Waar?
De eerste fase vindt plaats tussen de 
Diksmuidestraat en de Schorestraat.

Fasering werken 1ste fase
•  30 september tot april 2020: aanleg-

gen nieuwe grachten en nutsleidingen 
richting Sint-Pieters-Kapelle.

•  04 november tot en met februari 
2020: aanleg nieuwe riolen en  
herinrichting van het kruispunt  
Brugsesteenweg/Schorestraat.

 Het kruispunt zal voor alle verkeer 
afgesloten worden.

•  April 2020: aanleg nieuwe fietspad en 
toegangen tot de private percelen langs 
de gewestweg.

Bereikbaarheid huizen 1ste fase 
•  Toegang tot boerderijen, akker- en 

weilanden wordt gegarandeerd, even-
tueel met een tijdelijke ontsluiting.

•  Woningen binnen het kruispunt 
Brugsesteenweg/Schorestraat zullen 
tijdens de werken aan het kruispunt, 
tijdelijk afgesloten zijn voor gemotori-
seerd verkeer. Bewoners dienen dan te 
parkeren t.h.v. de Spermaliehoeve.

Verkeer wordt geregeld met verkeers- 
lichten, uitgezonderd tijdens de werken 
aan het kruispunt.

Schorestraat (N302) + Brugsesteenweg (N367)

Aanleg fietspaden
Het verkeer tussen Mannekensvere, 
Schore en Sint-Pieters-Kapelle,  
de Leeuwenhof- en Hunckevlietstraat  
zal afgesloten worden tijdens de werken 
aan het kruispunt.

Omleidingen 1ste fase
•  Naar Schore: via afrit 3 Nieuwpoort  

> Pervijze > Schore  
+ plaatselijke binnenwegen.

•  Naar Mannekensvere: via afrit 3  
> Ramskapelle > Sint-Joris  
+ plaatselijke binnenwegen.

Volgende fasen
Fase 2: Brugsesteenweg tussen  
de Schorestraat en de Uniebrug.
Fase 3: Schorestraat tussen  
Brugsesteenweg en de Schoorbakkebrug.

Fase 2 en 3 worden dit jaar nog goed-
gekeurd, begin 2020 aanbesteed om te 
kunnen starten in de 2de helft 2020. 

Om alle fasen naar behoren te kunnen 
uitvoeren is er met één bepaalde eige-
naar al jaren een onteigeningsprocedure 
lopende. Dit heeft uiteraard een invloed 
op de werken!

Meer info
https://www.middelkerke.be/nl/ 
ruimte-en-wonen/openbare-werken/
aanleg-fietspaden-schorestraat-n302- 
en-brugsesteenweg-n367
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Een spitfire die opgestegen was van op 
de basis Koksijde is op 14 december 1953 
omstreeks 12.30 u. neergestort te  
Mannekensvere in een akkerland en  
dit op amper 10 meter van verscheidene 
woonhuizen. Brokstukken van vleugels en 
staart, samen met grote stukken aarde 
vlogen wel tot 100 meter in het rond die 
veel schade toebrachten aan de huizen.

 De bewoners werden opgeschrikt  
door het ontzettend gedreun van  
neerploffende brokstukken.

in Mannekensvere
Spitfire neergestort 

Toen zij van hun verschrikking wat  
bekomen waren, gingen ze op speurtocht 
en vonden her en der verwrongen onder-
delen, zoals een vleugel aan de achter-
deur, een stuk schroef op de zolder en 
gelukkig een niet ontplofte benzinetank  
in het kippenhok.

De romp van het vliegtuig had zich naar 
schatting ongeveer 6 à 7 meter in de 
zachte grond geboord. 
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Alles wat men zag was een diepe kuil waar 
het vliegtuig volledig in verdwenen was. 

De luchtmachtbasis van Koksijde en 
de Rijkswacht van Nieuwpoort werden 
onmiddellijk verwittigd.

De luchtmacht kwam aangerukt met een 
peloton soldaten en 
twee grote kranen 
om het vliegtuig te 
bergen. Pas toen het 
al reeds donker was 
slaagde men er in 
om het versplinterde 
toestel boven te halen. Tevens werd ook 
de overleden piloot die nog gekneld in het 
toestel zat geborgen, naar verluidt ging 
het om een leerling-vlieger Adriaenssens 
uit Elsene die pas sinds enkele dagen 
bevorderd was tot adjudant.

Volgens sommige ooggetuigen bevond 
het toestel zich in een formatie van  
een viertal vliegtuigen die laag boven 
Mannekensvere oefeningen aan het  
uitvoeren waren.

Het neergestorte toestel vloog op zeker 
ogenblik op de rug, daarop maakte het 
een grote bocht om blijkbaar terug in 
normale positie te komen.

Bij dit manoeuvre is er waarschijnlijk  
een misberekening gebeurd wat betreft 
de hoogte en dook het toestel met de 

neus recht naar 
 beneden en boorde 
zich zo in de grond.

Het volledige  
verhakkelde toestel 
werd opgeladen op 

vrachtwagens en overgebracht naar de 
luchtmachtbasis te Koksijde.

Alles wat men zag was een diepe 
kuil waar het vliegtuig volledig in 
verdwenen was.

17



Activiteitenkalender 2020feestcomité
Mannekensvere
smult met kerst 
zaterdag 21 december  
vanaf 18.30 u. tot …

Ism Samana Spermalie, klj Leffinge, 
Landelijke Gilde, KVLV Mannekensvere-
Sint-Joris, Mooi Mannekini, WBE midden-
kustvallei, Feestcomité, Dorp in Zicht .

Overdekt en verwarmd Waternekkersplein 
en bezoek van de kerstman.

Mannekensvere  
zet zich in voor  
de warmste week tvv  
de MUG-heli
 
Per verkochte pint/frisdrank schenkt het 
feestcomité 50 cent voor de warmste 
week! 

Het feestcomité koos als goed doel de 
MUG Heli. Ons prachtig dorp ligt nogal 
afgelegen en hulp vanuit de lucht kan voor 
ons het verschil maken tussen leven en 
dood, tussen genezen of niet.

De opstarttijd van de MUG-Heli is  
5 minuten en de gemiddelde snelheid  
via de lucht bedraagt 3 km/min. en er 
wordt 1 minuut gerekend om te landen. 
De starttijd van de MUG-auto bedraagt 
ongeveer 2 minuten, de gemiddelde snel-
heid van een MUG-voertuig wordt geschat 
op 1 km/min. Een kleine berekening leert 
ons dat een afstand van tien kilometer 
vogelvlucht sneller via de lucht wordt 
overbrugd. Binnen de 15 min kan de MUG 
Heli volledig onze provincie bereiken. 
De patiënt betaalt hetzelfde als bij een 
interventie over de weg maar de werking 
van de MUG Heli wordt federaal  
niet gefinancierd. De werking kost 
600.000 euro per jaar.

c
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🌳
Kermisweekend 
10 - 12 juli 2020

Paaseierenraap 
ism de Gezinsbond 
paaszondag  
12 april 2020

Zwerfvuilactie 
22 maart 2020

Valentijntjeskaarting 
vrijdag 7 februari 2020

•

Lach niet
maar schater
Drink wijn
in plaats van water

Doe wat je het liefste doet
niet wat je denkt dat moet
Zie het moois in elke dag
en doe af en toe iets
wat niet mag
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Nieuwe opgave
Waar bevinden zich onderstaande objecten?

Stuur vÓÓr 1 April 2020 het juiste antwoord  
samen met je adres per e-mail naar  
johan.symoen@telenet.be  
of op een briefje bij           

Johan Symoen
Brugsesteenweg 50
8433 Mannekensvere

Veel succes en 
win een verrassingspakket!

Foto zoektocht

Oplossing van vorige zoektocht
Uit alle inzendingen werd de winnaar er door een 
onschuldige hand  uitgetrokken. De gelukkigen waren 
Peter en Leen Jonckheere en mochten een mooie 
biermand in ontvangst nemen. De juiste oplossing 
van vorige zoektocht, beide foto's waren genomen in 
de Rattevallestraat.  

Proficiat aan de winnaar.
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Beste inwoners,

De laatste tijd lopen, zoals steeds elk 
jaar de meest voorkomende klachten, 
probleemsituaties binnen bij de wijkagent 
over spanningen of ruzies tussen buren, 
lees burenoverlast en ook tussen buren 
en eigenaars van niet bewoonde  
panden, lees leegstand inzake te hoge, 
niet gesnoeide bomen, overhangende  
takken, groen op het voetpad, niet  
gesnoeide gemeenschappelijke en  
niet gemeenschappelijke hagen,  
onoordeelkundig uitgevoerde  
aanplantingen en afsluitingen in  
voor- en achtertuinen, het niet snoeien 
van planten, beplantingen en bomen langs 
de openbare weg, doorgroeiende wortels 
op andermans grond en doorgroeiende 
klimplanten over muren, tussen dakge-
welven enz...  

In de meeste gevallen zijn er reglemente-
ringen maar ze zijn versnipperd en soms 
moeilijk vindbaar. Soms helpt de bemid-
deling door de Politie en zegeviert het 
gezonde verstand tussen beide partijen!

Heel wat bepalingen inzake voorgaande 
zijn opgenomen in het Veldwetboek en 
gelden niet enkel om landelijke maar  
evenzeer om stedelijke gebieden.  

Beplantingen op de grens tussen een 
privaat erf en het openbaar domein 
komen erin niet aan bod. Daarvoor zijn er 
gemeentelijke reglementeringen op het 
snoeien van planten en bomen langs de 
openbare weg.  

Moraal van het verhaal:  
"Haal de vrederechter er  
niet meteen bij!" 

Overweeg en probeer eerst met uw buur 
te praten en bespreek het probleem.   
Misschien komt u samen tot een  
oplossing!

Met vriendelijke groeten,
vr. de Korpschef, i.o.
Casteleyn Luc
Inspecteur van Politie
Lid wijkdienst Middelkerke

Beter een goede buur 
dan een verre vriend!    
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Mannekensverevroeger en nu
Vroeger

Nu
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zaterdag   21 december 2019

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

 u
itg

ev
er

: D
or

p 
In

zi
ch

t M
an

ne
ke

ns
ve

re

Mannekensvere 
smult met Kerst

❅

❄

❄
❅❆Cava

Glühwein
Warme chocomelk
Jägermeister
Hasseltse koffie
Jenever
Streekbier
Wijn
Frisdrank
Pannenkoeken
Croque monsieurs
Verse soep
Braadworsten
Bitterballen
...

Gezellige  
overdekte kerstmarkt 
met drank- en  
eetkraampjes door  
de verenigingen van 
Mannekensvere.

vanaf 18.30 u. tot ...
Waternekkersplein

Met kerstdj !
Iedereen welkom!!


