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Ambachten- en hobbymarkt 
 



Beste Belselenaar, 
 

Traditioneel kreeg u in de brievenbus een uitgebreide brochure met het 
programma van de jaarmarkt in Belsele rond 11 november. 
In tijden van besparing, en om aan minder papierverkwisting te doen, 
hebben we besloten de brochure te herleiden naar 4 pagina’s. 
 
Het hele programma wordt in deze brochure kort weergegeven. We 
blijven ze verspreiden over heel Belsele en Puivelde en aangrenzende 
straten en wijken. 
Indien je meer info wilt, is er de digitale brochure. Deze kan je bekijken 
via verschillende kanalen en websites, je kan ze in deze brochure 
terugvinden. 
 
Een hele week wordt er rond vrijdag 11 november heel wat 
georganiseerd in Belseledorp. De blikvangers blijven de levendige 
rommelmarkt met bijhorende paardenkeuring, de kleinveeshow van het 
het Wase Neerhof. De kunstvrienden stellen tentoon op twee locaties, 
muziekclub ’t Ey en de Oxfam Wereldwinkel organiseren hun activiteiten 
op de Kouter, Pasar pakt uit met een quiz en De Raaklijn organiseert 
i.s.m. Sinaai de eerste 11.11.11-sneukelfietstocht, bij de Bib kan je 
terecht voor de boekenverkoop, leuke vertelsessies gaan door in de 
caravan van Beans&Dreams: met plaatselijke schrijvers Frank Pollet en 
Moniek Vermeulen. “Belsele Leeft” verleent in deze editie haar eerste 
medewerking. 
Als kers op de taart zijn er twee nieuwe initiatieven: er is de hobby- en 
oude ambachtenmarkt op de Kouter en er is de samenwerking met de 
11.11.11-werkgroep Sinaai: je kan op zondag 13 november sneukelen 
en fietsen langsheen fonkelnieuwe fietspaden. 
 
Tenslotte is er het gegeven “ nooit meer oorlog” en “ het gevecht 
tegen onrecht ”. 
Met de VOS (Vlaamse Oud Strijders) en 11.11.11. worden deze thema’s 
in de kijker gezet. 
Vorig jaar kon de 11.11.11-werkgroep voor Belsele, dankzij de massale 
opkomst, een mooi bedrag overschrijven om onrecht en armoede uit de 
wereld te helpen.  
 
De vernieuwde jaarmarkt in Belsele is rond dit gegeven ontstaan in het 
jaar 2000 en ondertussen zijn we toe aan de 17e editie.   
Dankzij de steun vanuit het stadsbestuur kunnen wij u weerom een 
gevarieerd verlengd weekend aanbieden en rekenen we op uw gulle 
aanwezigheid.  
 
Vriendelijke groet, 
Firmin De Beleyr 



 

       Programma 
 
Vrijdag 11 november: 
 

 Rommelmarkt (Belseledorp, Eindestraat)  

 Kleinveemarkt “het Wase Neerhof” (gemeentehuis) 

 Paardenmarkt (Belseledorp) 

 Hobby- en oude ambachtenmarkt (op de De kouter) 

 Boekenverkoop BIB (gemeentehuis) 

 Tentoonstelling kunstvrienden (gemeentehuis en de kerk) 

 16 jaar Oxfam Wereldwinkel (Koutermolenstraat) 

 Vertelcaravan met Frank Pollet en Moniek Vermeulen (Beans & 
Dreams, Belseledorp) 

 Concert in muziekclub ‘ Tey (Koutermolenstraat) 

 Bloemenhulde en herdenking wapenstilstand (Kerkplein) 
 
Zaterdag 12 november: 
 

 Avondquiz Pasar (Parochiezaal, deuren 19u30, quiz: 20u, 
inschrijvingen bij Willy Maes: 03.772.48.91 en Staf Lerno: 
03.772.43.06 

 Tentoonstelling kunstvrienden (gemeentehuis en de kerk) 

 16 jaar Oxfam Wereldwinkel (Koutermolenstraat) 

 Concert in muziekclub ‘ Tey (Koutermolenstraat) 
 
Zondag 13 november: 
 

 1e fietssneukeltocht 11.11.11-Sinaai / Belsele 

 Tentoonstelling kunstvrienden (gemeentehuis en de kerk) 

 16 jaar Oxfam Wereldwinkel (Koutermolenstraat) 

 Concert in muziekclub ‘T Ey (Koutermolenstraat) 
 
Meer info op: 
www.sint-niklaas.be 
www.belseleleeft.be 
www.deraaklijn.be 
www.tey.be 
www.rommelmarkten.be 
www.moniekvermeulen.be 
www.sinaaileeft.be 
 
 

 
 
 

http://www.sint-niklaas.be/
http://www.belseleleeft.be/
http://www.deraaklijn.be/
http://www.tey.be/
http://www.rommelmarkten.be/
http://www.moniekvermeulen.be/
http://www.sinaaileeft.be/


 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Steun 11.11.11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MET DANK AAN  
 
KBC VERZEKERINGEN    
BVBA  PETER POPPE  
(peter.poppe@verz.kbc.be) 

 

 

Verantwoordelijke uitg.: Firmin De Beleyr, Kleemstraat 89, 9111 Belsele            

DEZE JAARMARKTEDITIE WORDT 
GEORGANISEERD MET DE STEUN 

VAN HET STADSBESTUUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


