
BBQ
26 Augustus 
vanaf 17u 

Scheldestraat
Speelstraat

Inschrijving formulier

Prijs volwassenen  ̀12
Prijs per kind (t.e.m6 jaar)  ̀6

Naam:

Aantal
volwassenen:

Aantal 
kinderen:

Vooraf te betalen in beenhouwerij Van Cauwenberghe, 
inschrijving mag tot 23 augustus. 
Vergeet je favoriete stoel niet mee te brengen!

meer info op www.scheldestraat.be

Programma 
Speelstraat augustus

      07

Rommelmarkt
26 Augustus 
Wil je iemand gelukkig maken met uw rommel? 
Vraag een plaatsje aan bij Andy op 0478/888.263.

Vergeet niet jullie auto’s op zondag in een andere straat te parkeren!



05/08: “Water” 

een overvloed aan water, of hij nu uit de hemel valt of 
uit het schietgeweer komt, het “straatzwembad” zal 
zijn gevuld en de ballonnen vol water gehuld
allerhande spelletjes voor jong en oud.

12/08: “Tante Lio Goldwyn fi lms presents...”

projecties voor jong en oud, doorlopend in de buurt:
en dat het er zal spannen!

19/08: “Volksspelen & Korfbal”

wat dacht u van een partijtje volksspelen: voor jong 
en waarom niet oud: we maken er een heuse wed-
strijd van allerhande.Sjoelbak, tonspel, toptafel, trou 
madame, riboulette, kegelspel

Korfbal initiatie, gegeven door een sportclub korfbal

26/08: “Interstrationele rommelmarkt & BBQ”

rommelmarkt van 10 tot 17 uur, gebracht door jong, 
minder jong en ook wat oude mannen.
Een heuse afscheids BBQ van onze speelstraat vanaf 
17uur, vooraf inschrijven noodzakelijk bijbeenhou-
werij Van Cauwenberghe

02/09: “Circus”

  3uur workshop circus met de circusplaneet

Programma 
Speelstraat

www.scheldestraat.be

augustus
      07

Op zondagen zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in het middelste deel van de 
Scheldestraat. Ook kunnen er geen wagens geparkeerd worden van niet-bewoners.    

We excuseren ons voor dit ongemak.
 

26/08 
Rommelmarkt 
en BBQ
We starten al om 10u met een 
rommelmarkt. Je vindt er zeker 
wel iets voor je papa (oude 
platen), voor je mama (brei-
naalden) voor je zus (barbie 
poppen), voor je broer (een 
telegeleide auto) of voor je 
nonkel die in Parijs woont (een 
oud boek). 
Om 17u komt de beenhouwer 
‘Van Cauwenberghe” ons een 
feestelijke bbq voorschotelen.

02/09 Circus 
workshop

Op onze laatste speelstraat 
krijgen we het bezoek van echte 
circusartiesten van de Circus 
Planeet.
Ze leren ons allerlei trucjes met 
ballen, kegels, ringels, olieva-
ten, fi etsen, stoelen, ... en zelfs 
met mama en papa.

Inschrijvingen* Je wilt een stand op 
de rommelmarkt? Bel 
0478/888.263 (Andy)*Je wilt inschrijven 

voor de BBQ: inschrijven 
bij beenhouwerij “Van 
Cauwenberghe” 

Opgepast


