




Beste Waarmaardenaar, 

Beste lezer,  

 

Wat een zomer !  

Tijdens het schrijven van dit artikel zijn we midden juli. Weervrouw Sabine voorspelt dat deze week de 

warmste dag ooit in België er zal aankomen. Zwembaden zitten vol, regenputten staan leeg, airco’s 

verkopen vlot, treinverkeer loopt verstoord, .. 

En toch .. onze gedachten zitten al bij het eerste weekend van september.  Ja hoor, op 6, 7 & 8 september 

al voor de 13de maal Waarmaarde Feest! 

Vrijdag 6 sept - Fjiste Warminal, opgestart in 2017 door de jeugd van Waarmaarde, en het mag gezegd 

worden : het is een groot succes. De cocktail van fuif, DJ acts én verkleden blijkt de ideale combi voor een 

geslaagd Fjiste Warminal.  

Na de opruimbeurt door de Fjiste Warminallers , starten we op zaterdag 7 sept in de namiddag om 14u 

met een kaarting. Rond 19u komen dan de eerste deelnemers van de muziekquiz toe om rond 19u30 van 

start te gaan met onze 11de muziekquiz en daarna, handen en benen los dansen tijdens de fuif.  

Zondag voormiddag 8 sept – ! een primeur ! – wandeling langs het nieuwe sluis! Deelnemers krijgen een 

professionele uitleg over de werking van het sluis. Traditiegetrouw wordt u verder op de wandeling een 

aangepast natje en droogje aangeboden.   

Bij aankomst aan de tent wachten één (of meer) aperitiefje(s) en een smakelijke barbecue van Ronny u op. 

Over de middag krijgen we ook bezoek van een speciale meneer .. meer zeggen we niet .. 

Nieuw dit jaar : ben je minder mobiel en wordt het bezoek aan de tent wat moeilijk, dan lossen we dit 

probleem op. We brengen de maaltijd(en) tot bij u aan huis – een service van ons comité enkel voor huizen 

gelegen in Waarmaarde. Zo wordt ons feest toch een feest voor iedereen. Zie ook verder in het boekje.  

Nog een traditie : het WK - Waarmaards Kampioenschap. Na eierwerpen en sacochewerpen (sorry Zelzate, 

wij waren eerder) presenteren wij u : het WK bakwagenkoerse. Bakwagens en beschermkledij worden u 

aangeboden, durf en behendigheid komen van jullie.  

Geen Waarmaarde Feest zonder kinderanimatie ! Nog een primeur in Waarmaarde.. Benieuwd ?  Lees 

verder in het boekje wat er voor onze jeugd te doen is die dag .. en t’is de moeite  

 

Het belooft dus weer een fantastisch weekend te worden. 

 

Warme groeten, 

Waarmaarde Leeft! 
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