
 

 

 

2022 OOGSTFEEST  

AAN SOETE’S MOLEN 
In en rond de feesttent, Molen Soeteweg, Komen Ten-Brielen 

  

 

 

 
Vrijdag 9 september 

- 14u  29 ste POMPOENWEDSTRIJD. Ophalen van de pompoenen en courgettes bij de Capellenaren die zich 

vooraf ingeschreven hebben 

- 19u  OFFICIELE OPENING van het 34ste oogstfeest, in de feesttent, in het bijzijn van de gemeentelijke 

autoriteiten 

- 20u30  VARIETE AVOND met RICHARD ALEXANDRE 

- 23u  MUZIKALE ANIMATIE met FLASH DANCE 

 

Zaterdag 10 september 

- Van ‘s morgens tot 18 u VRIJE ROMMELMARKT langs de Molen Soeteweg vanaf de voet van de 

Molen tot aan de eerste gebouwen, kant van de Capellestraat. Geen voorafgaande inschrijving vereist. Vrije 

plaatsen in te nemen bij aankomst  

- 8u  Heropening van de tent 

- Van 9u  tot 17u  VERSCHILLENDE ANIMATIES VOOR KINDEREN 

o OUDE VOLKSPELEN (buiten) 

o 14u30  KLEURWEDSTRIJD voor kinderen (tot 12 jaar, gratis deelname) 

o 15u00  KATTENKNIPPELING (6 – 9 jaar / 10 – 14 jaar, gratis)  

- 13u30  BROODKAARTING 

- 17u  29 ste POMPOENWEDSTRIJD. Weging van de pompoenen en courgettes. Uitreiking van de trofeeën 

- 18u  TRADITIONELE KATTENKNIPPELING aan de voet van de Molen 

- 20u  CLOCLO-avond met FRANCOIS CLAUDE en zijn danseressen 

- Middernacht  MUZIKALE ANIMATIE met FLASH DANCE 

 

Zondag 11 september  

- Van ‘s morgens tot 18 u  Vrije ROMMELMARKT. Zelfde voorwaarden als op zaterdag 

- 9u15  MIS in de tent opgeluisterd door het koor « CHORALE DES CINQ CHEMINS » 

- 11u  APERITIEF-CONCERT met JAZZY LOVERS 

- 12u30  BREUGELMAALTIJD (warme beenham, gebakken aardappeltjes, warme groenten en sausen) 

- 16u  FRANÇOIS RAMON vergezeld van Dream Dance Company 

- 17u  OVENKOEKENWORP (300!) vanuit de Molen. Eerst de kinderen gevolgd door de volwassenen 

- 19u  MUZIKALE ANIMATIE met FLASH DANCE 

 

Vrijdag, zaterdag en zondag: 

Boerestutte met beleg naar keuze, barbecue. Ter plaatse gebakken brood, in een houtoven, en verkoop in de 

bakkerij van brood, patisserie en pannenkoeken. Springkasteel voor de kleinsten. 

 

Zaterdag en zondag van 9 u tot 18 u : doorlopend gratis bezoek van Soete’s Molen 

 

DE TOEGANG IS GRATIS EN ONZE PRIJZEN BLIJVEN SCHAPPELIJK!! 

 

Het comité draagt geen verantwoordelijkheid in geval van ongevallen. 

Elke dag: sluiting kassa om 01u00, sluiting bar om 01u30 en sluiting tent om 02u00. 

Organisatie: VZW Feestcomité Soete's Molen  

 

 

www.moulinsoete.be 


