Sergio

Zondag 8 juli 2012 omstreeks 23u

Ambiance
verzekerd!

Om Sergio niet te kennen, moet je echt
wel een tijdje van de wereldbol zijn geweest. De voorbije jaren kon je aan dit
fenomeen niet ontsnappen: samen met
Xandee vormde hij Touch of Joy, in
2002 vertegenwoordigde hij België op
Eurosong (“Sister”), hij presenteerde
Fata Morgana, Sterren op het ijs en
nam deel aan Expeditie Robinson. De
laatste jaren is hij ook al eens te vinden
in Café The Kings (Lommel) dat hij in
2009 in eigendom nam.
Op 8 juli hoef je evenwel zo ver niet te
rijden om Sergio aan het werk te zien.
Het Zomerfeest bracht hem naar Ertvelde. Onder andere ook met een aantal
André Hazesnummers, want niemand
die Hazes zo perfekt imiteert als Sergio!

Sergio heeft een sterke live-reputatie. Uitkijken naar zijn act op het Zomerfeest dus.
Het optreden wordt mee mogelijk gemaakt
dankzij sponsoring van NV Verdegem.

Ertveldse poppenkast met Nonkel Rik

Nonkel Rik heeft een SOS-briefje
gevonden van een zekere Lange
Nek uit het sprookjesbos. Lange Nek
heeft het over ‘Dolle Pol’ die duistere
plannen smeedt tegen ‘Zomelientje’.
Hij roept de mensenkinderen op om
samen met ‘Zakje’ de plannen van
‘Dolle Pol’ te dwarsbomen.
Poppenkast voor kleuters en kinderen van 3 tot 7 jaar. Op zaterdag 7/7,
zondag 8/7 en maandag 9/7, telkens
om 19u. Duur: 30’. Achter de poppen: Rik Van Herck.

!

DEELNEMERS HANDELSBEURS 2012
DE NACHTRUST
De Scheemaeker Anja, Hoogstraat 65, 9960 Assenede, tel 09 344 42 62
Slaapcomfort en bedlinnen
PAGO BIKES
Patrick Goossens, Hoge Avrijestraat 42, 9940 Ertvelde, tel 0477 74 84 97
Verkoop en herstelling alle fietsen - Stads - Hybride - Race - Mountainbike
DE ONTKNOPING
Pastorijstraat 23, 9940 Ertvelde, tel 09 343 02 26,
www.deontknoping.be info@deontknoping.be
Etherische olie en keramiek

PELLET BIO HEATING SYSTEMS
Willy Bruggeman, Droogte 161, 9940 Evergem-Wippelgem
Tel 09 357 60 10, www.pelletbioverwarming.be
Verwarmingssystemen met pellets (geperste houtkorrels) als brandstof
NV VERDEGEM
Verdegem, Pastorijstraat 11, 9940 Ertvelde, tel 09 344 63 37
www.verdegem.com
Elektriciteit, huishoudapparaten, elektrohandel
ADP-Lokeren
Beerveldestraat 100, 9160 Lokeren, tel 09 349 23 35
www.adp-lokeren.be
Algemeen designproject – verwarming en sanitair

DIRK VAN EENAEME BVBA
Koekoekstraat 6, 9940 Ertvelde, tel 09 343 06 14,
GSM 0478 38 62 29, info@bvbaved.be, www.bvbaved.be
Constructie- en laswerken
DE 6 ZINTUIGEN
Greet Roegiers, Garenstraat 28, 9940 Ertvelde tel 09 228 77 01
www.de6zintuigen.be info@de6zintuigen.be
Natuurlijke geschenkartikelen

Ontdek de speciale beursvoorwaarden
van onze Standhouders!

DEELNEMERS HANDELSBEURS (VERVOLG)
MIG MOTORS
Francis Verspeelt, Jacques Paryslaan 18, 9940 Evergem
tel 09 253 49 49, www.migmotors.be info@migmotors.vw.be
Officiële VW dealer Evergem
PICCO BELLO
Picco Bello, Ertveldesteenweg 14, 9968 Oosteeklo,
tel 09 373 66 77
Schoenhandel en lederwaren
SEPPE & SIEN FASHION
Franz Wittoucklaan 14, 9060 Zelzate, tel 09 337 07 07
www.seppeensienfashion.be Seppe.sienfashion@telenet.be
Ruime keuze dames en kinderkledij – bekende merken
DEFCOM
Pastorijstraat 36, 9940 Ertvelde, tel 09 253 23 12
GSM 0477 33 84 85, info@defcom.be, www.defcom.be
Grafisch ontwerp, digitaal drukwerk, Spector fotoservice en pasfoto’s
SAFETEC INTERIM BVBA
Lindenlaan 8, 9940 Ertvelde, tel 0475 71 73 15, www.safetec.be
Uitzendkantoor voor kanaalzone Gent-Zelzate
Specialisatie: techniek – arbeidsveiligheid en contracting

Nieuw: Game Room
Op zaterdag en maandag zal er op het
Zomerfeest een Game Room worden ingericht
voor de Ertveldse jeugd. PS II, PS III, Wii,
PS-move, let the games begin!
met medewerking van KLJ Ertvelde

Studio Battle - 6/7 om 20.30
La Folie Jolie, Q4 en The Cones zijn de drie groepen
die de spits afbijten op het Zomerfeest 2012. Zij treden
aan voor de ‘Studio Battle’ op vrijdagavond 6 juli. Ook
het publiek stemt mee, dus zorg dat je op post bent!
De naam ‘Studio Battle’ verwijst naar de hoofdprijs van het vrij podium:
een gratis opnamedag in de Uptide Studio (Tervenen), waar ook al
Clouseau, Nicole en Hugo en andere sterren te gast waren.
De groep La Folie Jolie is ontstaan
in de zomer van 2010. Aanvankelijk met
vier leden, ondertussen uitgegroeid naar
acht. Vele groepsleden kennen elkaar
via de Muziekschool Ars Musica. Ze
noemen zichzelf “jonge, enthousiaste
muzikanten die de betere hits van vandaag coveren”. Ondertussen bouwen ze
ook aan een eigen repertorium. Snuif de
sfeer eens op hun website:
www.lafoliejolie.be.

Never 2 Late
Zaterdag 7 juli 2012 om
22u30
Vaste waarde op het Zomerfeest:
Never 2 Late, de plaatselijke coverband. Elk jaar pieken ze naar
juli, als ze er moeten staan op het
Zomerfeest en op de Genste Feesten.
Never 2 Late is synoniem voor ambiance tot in de late uurtjes. No fear,
just fun. Dit jaar beloven ze opnieuw vuurwerk!
Wilt u ook de ‘dark side’ van de groepsleden kennen, ga dan naar hun
website en verneem alles over zwarte Marnix, nonkel Rudy, Hanny, PRAnneke, Fred Fiber, Luc Tamtam, Chris Rock animal, Dafken, Eddy Windeken, Ruby Buttons en Peppé Dré.

Q4 brengt eigen nummers afgewisseld
met covers van o.a. Steppenwolf, Neil
Young, Jimi Hendrix en Black Sabbath.
Q4 begon in 2008, stond voor het eerst
op podium in 2010 en eindigde tijdens
de Cirque Constance Roadshow 2011 in
de finale.
De leden (van links naar rechts op de
foto): Niels Wouters (drum); Joost Goethals (gitaar & zang); Rutger Haverbeke
(gitaar); Robbert Vergauwe (bas).

The Cones is een coverband gestart
in 2010. De bandleden delen een groot
hart voor muziek. Ze spelen vooral covers (voor jong en oud) maar proberen
er toch een creatieve toets aan te geven.
Ze beloven een sfeervol optreden. The
Cones bestaat uit Nick Kegels (zang en
gitaar), Alex Roegiers (gitaar), Gert Focquaert (bas) en Sam Tratsaert (drum).

Sinds hun reünie van afgelopen jaar zijn de Farmers
niet te stoppen.
Ze zijn opnieuw compleet
opgeladen en popelen om
hun vernieuwde setlist te
brengen. Sharpen the guitars and hit the drum!
Ze zijn er om de tent te
The Weed Farmers
veranderen in een stomend
feestje. Vrouwen hou u vast, mannen hou uw vrouwen in de gaten want er is geen
ontkomen aan. De Weed Farmers zijn: Bart Willems (zang/gitaar), Karel Matthys
(bas), Jan Van Eesvelde (elek. gitaar) en Bart Plaetinck (drum).

Maak op het zomerfeest kennis
met Willy Genbrugge, alias de
Ertveldse dichter-verteller
Thomas Rubico
In zijn onnavolgbare vertelstijl. Nu eens
zeer volks, dan weer pure poëzie. Traag
ook als het water van de Burggravenstroom, het vaardeken met zijn nostalgische oevers waarlangs zijn vader en
grootvader ooit nog de ‘beerscheepjes’
trokken....

Vertellingen van vroeger

over allang verdwenen Ertveldse dorpsfiguren
en over het Kluizen van zijn kinderjaren
Wie een stand-up comedian presentatie verwacht, zal er aan zijn voor de
moeite want Thomas Rubico is nu eenmaal een ander soort vertellerschrijver. Pure nostalgie en een warm hart voor de dingen en mensen van
vroeger. Maar wel levensecht!
In de bovenzaal van het parochiaal centrum op zaterdag 7, zondag 8 en
maandag 9 juli, telkens om 20 uur. Duurtijd: 50 minuten.

De vertellingen worden geïllustreerd door diabeelden van Trees Heye,
zijn levens- en stapgezellin op de Camino de Santiago.

De liefde gaat door de maag (en de keel)
Aan lekker eten en drinken geen gebrek!
BARBECUE: om de vingers af te likken
Zaterdag: vanaf 17u30
Zondag: tussen 11u30 en 14u en vanaf 17u30
Maandag: vanaf 17u30
De zomerfeestbarbecue is zeer gereputeerd. Voor vele bezoekers een van de toppers op het zomerfeest. De heerlijke
marinade waarin de scampi worden aangeboden, is een
van de best bewaarde geheimen in Ertvelde.
Kindermenu: barbecue-worst met frietjes
Voorgerecht: scampi of parmaham met meloen
Hoofdgerechten: Ardeens gebraad, gegarnierde scampi, steak of lamskoteletten

FRIETKRAAM doorlopend
Echt Belgisch!
Knapperige frietjes met vleessnacks

TEA-ROOM: alles vers!
Van een zoet tussendoortje, tot een volwaardige maaltijd.
Quint Sangria
Wafels, pannenkoeken, ijsjes
Croques, broodje met kaas, hesp of krab, Noors visbord
Verwenkoffie (koffie met sneukeltjes)

WIJNHUIS: gezelligheid en sfeer
Een oase van rust, midden het feestgedruis.
Diverse rode en witte wijnen, lekkere tussendoortjes.

Het Zomerfeest op internet
http://zomerfeestertvelde.be
feestprogramma en artiesten, standhouders handelsbeurs, elke dag nieuws en foto’s.

GROTE TENT
Drank à volonté
Optredens en animatie
Cocktailbar

Hier is da feestje!

Vele handen maken het werk licht
Voor de 48ste maal wordt het Zomerfeest georganiseerd. Deze lange traditie hebben we te danken aan de vele partners en gemotiveerde medewerkers.

Véél uitleg is er niet meer nodig.
Iedereen kent De Pitaboys ondertussen als de mannen van "hier is
da Feestje"!
En het blijft niet bij woorden, want
overal waar De Pitaboys zijn,
breekt het feest los. Alles wat De
Pitaboys aan muziek maken en
brengen is doorspekt met een hevige portie feestgedruis!
Kortom een ideale afsluiter voor de
zomerfeesten op maandagavond 9
juli omstreeks 22u30.

Dank aan onze vrijwilligers (in totaal zo’n 150), alle adverteerders, de
standhouders van de handelsbeurs, het gemeentebestuur
van Evergem en de provinciale uitleendienst, alle inwoners en sympathisanten
die, hetzij door hun bezoek, hetzij op een andere manier, telkenmale hun steentje
bijdragen.
VAN HARTE DANK!
De organiserende werkgroep
Het parochiaal team
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Happy hour Augu
stijn
Per bestelde Augu !
stijn,
een extra Gust
gratis!
Love is
in the air

Alles moet op!

Sterkste man

Schoon volk

55+ in feest, met dans
Seniorennamiddag op maandag 9 juli 2012 om 14u
Op maandag is er op het zomerfeest gebruikelijk de seniorennamiddag met
dans. De inschrijvingsprijs bedraagt 4 Euro, koffie en koeken inbegrepen.
Inschrijven bij Anna (OKRA) via 0472 86 09 37.

