
                

                               

                               

                               

                               

 

 

      Antwoord Schiftingsvraag :  ___uur____minuten____seconden        

 

 

 

Naam :  ………………………………………….

 Adres:  …………………………………………. 

   ……….     ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  



Fotozoektocht 2019 :  
Jullie krijgen bij deze allen een gratis deelnameformulier, op www.hoogstade.be kun je de foto's in kleur zien. Je kunt er 

ook extra formulieren afdrukken voor de andere gezinsleden. Deelname blijft beperkt tot één formulier per persoon. 

De foto’s hangen in kleur en in’t groot uit bij :  ’t Ateljeetje – Kerkstraat 6b      

      MotoPoll – Kerkstraat 9       

      Christa Haeyaert – Hoogstadestraat 41     

Zoekgebied : Kerkstraat / Eikhoek / Kloosterstraat / Brouwerijstraat / Montignyplein / Hoogstadestraat 14 tot 74 /  

           Hostede.  

Schrijf bij elke foto, in het voorziene vakje, het huisnummer waar de foto werd genomen. Niet alle foto’s werden 

genomen aan het huis zelf, soms ook aan een bijgebouw, garage, voorwerp … die steeds duidelijk bij het huis behoren. 

Indienen doe je ten laatste maandagavond 9 september om 20u00  in «‘t Ateljeetje»          

Vergeet niet je naam, voornaam en de schiftingsvraag in te vullen op het formulier.  

Schiftingsvraag : Op maandagavond om 20u00 komt Noël met zijn Jeeptje (Daihatsu Rocky) naar de kerkstraat. Met 

start aan de N8 duwen de feestcommissarissen de auto naar de eindstreep aan ’t Ateljeetje, hoelang zal dit duren ? 

Aankomst als de laatste feestcommissaris over de meet is ! 

 

 

 

 

Komt met zijn allen naar het 11de PAELLAFESTIJN  van Hoogstade kermis !                   

Op zaterdag 7 september 2019 vanaf 19u30 tot 21u30 in de tent bij ’t Ateljeetje Kerkstraat 6b - Hoogstade                

 Dit alles aan de heel democratische prijs van € 13,00 voor volwassene of € 6,50 tot en met 12 jaar. 

INSCHRIJVEN kan tot 5 september bij de bestuursleden, op  www.hoogstade.be of via mail naar info@hoogstade.be.  

Aansluitend  GRATIS KERMISFUIF  met Radio Space  

Radio Space kun je trouwens gedurende het hele kermisweekend beluisteren op FM 94,90 MHz 
Zondag 8 september : oldtimer traktoroptocht van AVOT , Ritjes op de Quad en drankjes in de feesttent. 

     Radio SebastoPoll sluit dan de avond af met foute en minder foute 

muziek uit de voorbije decennia.  De volledige kermisaffiche vind je op www.hoogstade.be en her en der in het dorp. 

Dit is een organisatie van FeestComité Hoogstade 

http://www.hoogstade.be/
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