Meerminnefeesten 2018
Waterlandkerkje viert op 25, 26 en 27 mei de 41e editie van de Meerminnefeesten.
Dankzij de medewerking van onze sponsors, waarvan een groot aantal ons al
vele jaren steunt, kunnen we u deze huis-aan-huis-krant in heel West ZeeuwschVlaanderen en Philippine in een oplage van ruim 13.500 exemplaren aanbieden.

Programma vrijdag 25 mei
19.00 uur : Opening in het Dorpshuis met Tijl Damen
22.00 uur : RADIO 538 DJ’s ON TOUR
I.v.m. het risico op
met Rick Romijn en
neospora honden niet
Barend van Deelen
toegelaten op het
feestterrein.

Ook dit jaar krijgen we weer de steun van onze hoofdsponsor FIMAGRO. Kijk
eens op www.fimagro.nl naar wat zij te bieden hebben!
Het programma speelt zich behalve de opening en de rommelmarkt af in en
bij de feesttent met trekkertrekbaan, aan de Philipsweg 10, op het terrein van
Herman en Annie Dieleman. We zijn blij dat we ook dit jaar weer van deze
locatie gebruik mogen maken.
Op vrijdagavond 25 mei opent Tijl Damen in het Dorpshuis het feest met een
interactieve voorstelling voor de kinderen van het dorp en omgeving. Het wordt
een vrolijk meedoefeest vol aanstekelijke liedjes! Wat later op de avond, vanaf
22.00 uur, is de jeugd uit de streek welkom om te feesten met Barend van
Deelen en Rick Romijn van RADIO 538. De entreeprijs voor 538 DJ’s On Tour
bedraagt € 7,50.
Op de vroege zaterdagochtend is er traditiegetrouw een rommelmarkt in het
dorp. Verder staan de feesten overdag vooral in het teken van de 37e editie
van de trekkertrek met standaardtractoren. Ook dit jaar weer spanning en
spektakel met tractoren van een kleine 3500 kg tot 12000 kg en de klasses
3,5 ton Boerensport en 6,5 ton Agrisport.
Zaterdagavond vieren we in de feesttent het Meerminnenbal, met DJ Ed van
Dijk, streekgenoten De Duts’n en de D!kdakkers. Licht en geluid zijn dit jaar in de
kundige handen van Yaow Events. De toegangskaarten kosten € 7,50.
Op zondagmiddag is het gezellig samenzijn in de feesttent, vooral voor onze
vrijwilligers en andere dorpsgenoten, maar iedereen is natuurlijk welkom.
Wij kijken er naar uit u tijdens ons 3-daagse dorpsfeest te ontvangen en weer
veel plezier te bezorgen, dat is tenslotte waar al onze vrijwilligers zich ieder jaar
opnieuw voor inzetten. Als de bezoekers het naar hun zin hebben dan is het voor
ons ook feest!
Meerminnecomité Waterlandkerkje

BEZOEKERS LET OP !
Het hele weekend tijdelijke verkeersmaatregelen,
volg de aanwijzingen op a.u.b.

Programma zaterdag 26 mei
07.00 uur :
10.00 uur :
13.30 uur :
18.00 uur :
21.30 uur :

Rommelmarkt
Trainingen trekkertrek
Trekkertrek wedstrijden
Prijsuitreiking trekkertrek
Meerminnenbal m.m.v. YAOW

Jonger dan 18 jaar
= geen alcohol.
ID verplicht.

Events,
DJ ED VAN DIJK, DE DUTS’N,
DE D!KDAKKERS

Programma zondag 27 mei
14.00 uur : DJ Carlos
17.00 uur : Aanvang afsluitende barbecue

Fimagro BV
Nieuwstraat 24
4501 BD Oostburg
tel. 0117 – 440 402
email: info@fimagro.nl
website: www.fimagro.nl
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VRIJDAGAVOND
Opening
Op vrijdagavond 25 mei om 19.00 openen de Meerminnefeesten
2018 met een vrolijk, ontspannen en ook verrassend programma
in het Dorpshuis. Het eerste deel van de opening is speciaal
bedoeld voor kinderen en wordt verzorgd door Tijl Damen met een interactieve en
vrolijke voorstelling. We hopen natuurlijk dat alle kids uit het dorp en omstreken
naar het Dorpshuis komen om de 41e Meerminnefeesten in te luiden.
Aansluitend zal het Meerminnecomité het symbool voor de kermis, de beroemde en
felbegeerde fles jenever, weer ergens “op moeten graven”. Dit meer dan 150 jaar oude
gebruik wordt nog steeds in ere gehouden. Zo kunnen ook de 41e Meerminnefeesten
met een toost op “de kermis” volgens jarenlange traditie beginnen. Wij verwachten
dat hierbij een vertegenwoordiger van ons gemeentebestuur aanwezig zal zijn.

Om 22.00 uur is het aan de DJ’s van RADIO 538 On
Tour, om de jongeren uit de streek te vermaken.
Deze keer is het de beurt aan Barend van Deelen en
Rick Romijn. Zij zullen de feesttent ongetwijfeld uit
zijn dak laten gaan!
538 DJ’s On Tour reist met een supermoderne
show door het land. Met dikke beats, de beste en
bekendste dj’s zet de gaafste show van hét nummer
één radiostation van Nederland ieder feest op z’n
kop. De show van 538 maakt altijd gebruik van de
laatste technieken met een indrukwekkende LED
wall, een LED dj-booth, CO2 shooters en de beste
licht- en geluidsapparatuur van dit moment.
Op de 41e Meerminnefeesten hebben we natuurlijk
voorzieningen als een bewaakte garderobe, professionele security en EHBO.
Tickets voor de vrijdagavond
kosten nog steeds maar € 7,50.
Jonger dan 18? Dan geen alcohol. ID verplicht.

Van Laecke D & F bvba

Ruim- en ontstoppingsdienst

TEL: 09 344 07 82

FYSIOTHERAPIE
Mieke van Acker - Vermeersch
Manuele Myofasciale Triggerpunt
Dry Needling
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Ruimen van septische putten,
reinigen van controleputten, regenputten en afvoerputten,
alle ontstoppingswerken.

Assenede info@vldf.be
BEZOEKADRES

Plakkebord 1
4508 PK Waterlandkerkje
Tel. +31(0)117 45 11 22
GSM 0657 99 19 04
e-mail : info@fysiovermeersch.nl
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Homogene varkensdrijfmest
Snelle levering en analyse
Groeneweg Oost 1, 4507 KL Schoondijke T.: 0654376875 @: info@ravotra.nl
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Trekkertrek, editie 37
De trekkertrekwedstrijden hebben nu al voor de 37e keer een belangrijke basisplaats in het programma van de
Meerminnefeesten. Zonder trekkertrek geen Meerminnefeesten! Zeker bij de liefhebbers van deze gemotoriseerde
sport, is onze jaarlijkse wedstrijd een begrip geworden. De belangstelling bij toeschouwers en deelnemers is alweer
een flink aantal jaren onverminderd groot. Ook is het mooi om te zien dat de deelnemers van het eerste uur het
stokje hebben doorgegeven aan de volgende generaties. De laatste jaren hadden we een kleine 100 deelnemers
in verschillende gewichtsklassen en de weersomstandigheden waren redelijk tot, vorig jaar, heel goed. De mooie
wedstrijdbaan aan Philipsweg 10 verheugt zich op veel deelnemers en bezoekers! De klasses waarin gestreden
wordt:
0 – 3500 kg, 3501 – 4500 kg, 4501 – 5500 kg, 5501 – 6500 kg, 6501 – 7500 kg, 7501 – 9000 kg, 9001 – 12000 kg,
3,5 ton Boerensport en 6,5 ton Agrisport.
We hopen op het goede weer dat we vorig jaar hadden en zoals altijd op een prima sfeer
op en rond de wedstrijdbaan!
De proeftrekken beginnen zaterdagmorgen vanaf 10.00 uur. De wedstrijd begint om 13.30
uur, we verwachten de finale rond 17.00 uur met aansluitend de prijsuitreiking aan de tent.
In verband met het risico op neospora worden honden niet toegelaten op het terrein!

Meerminnebal 2018 Yaow Events,

DJ Ed Van Dijk, De Duts’n en De D!kdakkers
Nu Robin van de Twilight Roadshow op het gebied van licht en geluid rustiger aan doet, hebben we een prima vervanger gevonden
in Yaow Events uit Oostburg. We danken Robin voor de vele jaren mooie samenwerking en heten Niels Fremouw van Yaow welkom
bij de Meerminnefeesten. Met professioneel geluid en een mooie lichtshow zal Niels met zijn team de artiesten op ons Meerminnenbal ondersteunen.
DJ van dienst en gastheer is ED van DIJK. Deze oorspronkelijk uit IJzendijke afkomstige DJ zorgt al jaren in ZeeuwsVlaanderen en het Belgische grensgebied voor een uitstekende sfeer op vele feesten. Als allrounder zorgt ED VAN
DIJK er voor dat de dansvloer goed gevuld is. Het is een enorm voordeel dat hij van vele markten thuis is en een ruime
muziekkeuze heeft. Of het nu muziek is van de jaren 80, 90 of hedendaags, het uitgangspunt is dat het publiek zich
amuseert. Hij speelt altijd in op de wensen van het publiek. Dus heb je zin in een feestje, zorg dan dat je er weer bij
bent op het Meerminnenbal!
DE DUTS’N – 4 mannen uit West Zeeuws Vlaanderen maken pop, rock, punk met een knipoog en in het dialect van
onze streek. In 2014 leverde dat de hoofdprijs op in de strijd om de beste Zeeuwse cover. En vorig jaar stonden zij
op het grote podium van WeitjeRock. Verder zijn ze bekend van optredens in de Groese Duintjes en bijvoorbeeld
Potatolands in Axel. We vonden dat een optreden op de Meerminnefeesten eigenlijk niet mocht ontbreken op hun
lijstje en toen we vroegen of ze daar oren naar
hadden, was het contract snel gesloten! Kijk
voor een beetje voorpret maar eens op Youtube,
gewoon zoeken op “Duts’n”!
DE D!KDAKKERS – Meer dan 20 jaar geleden begonnen Anton en Hans in een schuur “te rommelen
met wat muziek en gekkigheid” zoals ze het zelf zeggen. Zo zijn De D!kdakkers ontstaan. Eerst
reisden ze het hele land door met een karaokeshow. Als de mensen geen zin hadden om mee
te zingen, zongen ze zelf en dat werd steeds vaker een succes. Nu zijn ze bekend van hits als
Cowboys & Indianen en Het Vliegerlied. Vele optredens in feesttenten en veel boekingen tijdens
evenementen als EK en WK voetballen maken van De D!kdakkers een geliefd duo dat garant
staat voor feest en interactie met het publiek.
We zien ze graag komen naar onze feesttent in Waterlandkerkje!

Rijbewijs halen ?

Dat kan makkelijk bij autorijschool Kees Foks
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Zondagmiddag
Het programma op zondagmiddag 27 mei is vooral bedoeld
voor de medewerkers van de Meerminnefeesten en dorps/
streekgenoten maar andere bezoekers zijn natuurlijk ook welkom.
DJ Carlos zorgt zoals vanouds voor een muziekje. Het is napraten,
vooruitkijken en een beetje uitblazen van het weekend.
Misschien komt er ook nog een compacte versie van de “Grote
Waterlandkerkje Quiz”. Meedoen is dan gratis en niet verplicht
en natuurlijk is deelnemen belangrijker dan winnen.
Aan het eind van de middag is er een barbecue waarmee we de
41e Meerminnefeesten afsluiten.
Inschrijven en info over betaling bbq:
http://meerminnefeesten.com/zondag-27-mei-2018.html

Uitgelicht

Vlagverzoek

41 keer al hebben we als dorpsgemeenschap
de Meerminnefeesten kunnen en mogen
organiseren, mede dankzij de medewerking
van een groot aantal trouwe sponsors.
Zij staan vermeld op onze website www.
meerminnefeesten.com. In deze krant
besteden we elk jaar aandacht aan een
van hen, gewoon om even te bedanken.

Het Meerminnecomité vraagt al een aantal
jaren aan eigenaren van de vlag van Waterlandkerkje deze tijdens de Meerminnefeesten uit
de kast te halen en vrolijk te laten wapperen.
Dat doen we ook voor editie 41. Het is altijd
een vrolijk gezicht, die
mooie vlag
met Hildegonda, onze
meermin.
Geen vlag van
’t Kerkje?
Hijs feestelijk een
andere,
bijvoorbeeld
die van
ZeeuwsVlaanderen!

Dit jaar zetten we onze streekgenoten
van VERHUIS- EN TRANSPORTBEDRIJF
AARNOUTSE in de schijnwerpers.
In 1967 is het bedrijf opgericht door Jan
Aarnoutse. Hij heeft tot 1975 melkbussen
van de boer naar de melkfabriek in
IJzendijke vervoerd. Toen dat stopte, heeft
hij zijn eerste autolaadkraan gekocht, een
Atlas 6 tonmeter. In de loop van de tijd
is het bedrijf zich gaan specialiseren in
lengte- en breedtetransport. Daarnaast
begon Jan in 1975 met het verzorgen van
verhuizingen. In 1983 werd hij Erkend
Verhuizer. Door de jaren heen is het bedrijf
gegroeid. Er werken nu 7 mensen in vaste
dienst. In 2008 is het bedrijf overgenomen
door de jongste zoon, Harm Aarnoutse. Hij
staat samen met zijn vrouw Veroni en hun
medewerkers voor u klaar.

Bedankt !

Wij danken alle sponsors, vrijwilligers, overheidsinstanties
en leveranciers die ons nu al 41 jaar steunen bij de
realisatie van de Meerminnefeesten.
Foto’s in deze krant: Kees de Nood en Meerminnecomité
Drukwerk: Elhapé

Kijk voor meer informatie, bijvoorbeeld
over het indrukwekkende wagenpark, op
https://www.aarnoutsetransport.nl en
https://www.aarnoutseverhuizingen.nl
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www.meerminnefeesten.com en
www.waterlandkerkje.com
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