
SAVE THE DATE // 24 APRIL // HEULEBRUG & KIJKDORP



Ken jij je buren? Zijn er het voorbije jaar mensen in je  
straat komen wonen die je nog niet ontmoet hebt?
Hoog tijd om 24 april de wijk Heulebrug en Kijkdorp samen te 
brengen en mekaar eens te embrasseren! 

Op het programma: een leuk concert, een kinderrommelmarkt,  
iets om te eten en te drinken, en zoveel meer... We beloven:  
24 april wordt een fijne dag! Hou je de datum vrij? Weer mensen 
samenbrengen. Hoe leuk is dat?!

SAVE THE DATE



Moet er nog dessert zijn? Ja! Pannenkoeken, pudding, chocolademousse, gebak, … 
Mmm.  Wat dacht je van een sfeervol wijkfeest met het langste dessertbuffet? Klinkt als 
de kers op de taart, niet? Kan jij taarten bakken als de beste? Of wil je stiekem dat ene 
dessert van Bake-Off Vlaanderen eens namaken? 

Steek samen met je buurt de handen uit de mouwen! Hoe meer desserts we hebben, 
hoe meer we mensen kunnen samenbrengen. Geen nood, we verwachten niet dat jullie 
het dessertbuffet moeten bemannen maar alle helpende handen, en enthousiaste 
proevers, zijn meer dan welkom.

of

Wordt jouw spruit de topverkoper 
van de kinderrommelmarkt? Puilt de 
slaapkamer van jouw lieveling uit? 
Vergeten speelgoed hier, verdwaalde 
boeken daar? Zet je kind aan het ‘werk’ 
en schrijf hem/haar in voor de gratis 
kinderrommelmarkt Bakboord (tussen 
Loopplank en Roergang)! 

Elk ingeschreven kind (t.e.m. 16 jaar) 
krijgt 5 meter standplaats een tafel 
en 2 stoelen. Daar kunnen ze naar 
hartenlust winkeltje spelen en hun oude 
speelgoed en te kleine kleren verkopen! 
De kinderrommelmarkt is voor kinderen 
en door kinderen. Volwassenen alleen 
bemannen geen standjes. Met de 
opgebrachte centjes kan je spruit nieuw 
speelgoed kopen!

Je leest het, we hebben nog 
enthousiastelingen nodig die 
het zien zitten om er, samen 
met ons, een heus volksfeest, 
specifiek voor jouw wijk van te 
maken.
 
Enthousiast om te helpen 
of leuke ideeën? Wil je 
meehelpen aan het grote 
dessertbuffet of een 
plaatsje reserveren voor 
de kinderrommelmarkt? 
Contacteer ons!
Embrasserie@knokke-heist.be 
of bel naar Stephanie Ryckaert 
(T 050 630 430) om je 
standplaats te reserveren! 
Inschrijven kan tot 4 april.



v.u
. B

ur
ge

m
ee

st
er

 P
ie

t D
e 

Gr
oo

te
, A

. V
er

w
ee

pl
ei

n 
1,

 8
30

0 
Kn

ok
ke

-H
ei

st
 / 

20
22

WWW.MYKNOKKE-HEIST.BE


