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Braderij trekt zomer op gang

Chirofeesten voor jong én oud

HEIST-OP-DEN-BERG - Met de 42ste
braderij in de Bergstraat kan de zomer
echt van start gaan. Het blijft een ongelooflijk evenement dat zonder optredens van Vlaamse zangers of verloten
van een auto, toch 50.000 bezoekers
naar het commercieel centrum van
Heist kan lokken.

HEIST-OP-DEN-BERG - De
Chirofeesten in en rond zaal De Zwaan
in de Stationstraat, dit jaar op 3 – 4 en
5 juli worden weliswaar georganiseerd
door het jonge volkje van de jeugdbeweging, maar brengen vertier voor jong
én oud.

‘Never change a winning team’ is het motto
van Carl De Bie van het organiserende
Bergstraatcomité: “De mix van vroege solden, het einde van de examens, een feestelijke grote kermis en ’s avonds de gezellige
terrasjes en plezante fuifgebeuren, maken
dat we weinig aan onze formule moeten wijzigen. Het blijft een unieke combinatie van
het commercieel gebeuren en de verenigingen die met hun stand een extraatje voor
hun werking kunnen verdienen.” Dit jaar
zijn er kleine aanpassingen voorzien, zoals
een uitbreiding van de kermis aan het Torengebouw waar o.m. een mini-karting
komt. Een andere nieuwigheid is de pop-up
beach bar met cocktailbar en zandstrand die
zijn deuren voor 3 zomermaanden opent.
Officieel gaat de braderij van start op vrijdag

Het start al met de biertent die 3 dagen lang
+/- 40 verschillende bieren serveert vanaf
vrijdag om 17.30 u. Dan gaat ook de restauranttent open waar in een gezellig sfeertje
lekkere gerechten geserveerd worden :
mosselen, stoofvlees, saté, curryworst of vidé, pasta’s, croques, ... kortom alles wat je in
een zomerse eettent verwacht. Nieuw dit
jaar is de koffiemobiel met taart, muffin of
donut.
De feestelijkheden worden vrijdagavond
om 18 u. ingezet met een kinderfuif waar
ouders niet toegelaten zijn. Om 20.30 u. is
er de comedy-avond met de Ronny & Johnny-show en daarna Fiësta Baila, een leuk
lounge dansfeest met zitzakken naast de
dansvloer.
Op zaterdag is er vanaf 11 u. het wereldvermaard kubbtornooi en vanaf 20 u. de recre-

Drie dagen over de koppen lopen.
26 juni om 17 u, maar vanaf donderdagmiddag is alleen verkeer voor ‘laden en lossen’
toegelaten. Met de politie is afgesproken
dat op vrijdag- en zaterdagnacht stipt om 04
u alle muziek wordt stopgezet. De nieuwe
uitbaters van de Place2B zullen ook hun
deuren openen, niettegenstaande de officiele opening pas een week later is voorzien.
(mawo/foto mawo)

Een gezellig terras op de Chirofeesten.
atieve quiz. In de biertent zorgen ondertussen The Balancines voor ambiance.
Zondag kan je vanaf 11.30 u. starten voor
de fietszoektocht, is er om 13 u. een volleybaltornooi en zijn er vanaf 14 u. allerlei kinderactiviteiten. De Chirofeesten worden
zondagavond afgesloten met een optreden
van de covergroep Barst. (mawo/foto mawo)
Inschrijven voor activiteiten als

kubb, quiz of volleybal kan op www.
chirofeesten.heist-centrum.be

Een wagen voor de eerste Belgische renner die passeert
HEIST-OP-DEN-BERG - De drukke
gewestweg N10 Lier-Aarschot wordt op
maandag 6 juli waarschijnlijk één grote kermis met enkele 1000den bezoekers dank zij
de doorkomst van 3de rit van de Ronde van
Frankrijk. Het passeren van het grootste
sportevenement ter wereld zal niet alleen
voor een groot volksfeest zorgen, maar zal
ook heel wat verkeershinder met zich meebrengen. Op het grondgebied van Heist
wordt de N10 afgesloten van 10 tot 15 u met
alleen enkele strategische oversteekplaatsen
zoals het kruispunt Fabiola en de rotonde
Heist-Goor. Zo gauw de karavaan Lier passeert zullen ook die overgangen worden afgesloten om de enorme stoet van ongeveer
1300 voertuigen doorgang te verlenen.
In Heist hebben meer van 20 organisaties
een aanvraag gedaan om langsheen het par-

cours iets te mogen organiseren. Dat zijn een
aantal bedrijven die klanten en relaties uitnodigen om deze unieke gebeurtenis ter
plaatse te beleven of verenigingen zoals de
Chiro van Hallaar die proberen op deze manier hun kas aan te vullen. De Hallaarse
jeugd palmt de parking van het drankencenter De Kievit (Liersesteenweg 132A) in om
daar een gezellig terras met een hapje en een
drankje in te richten. De meest opvallende
organisatie is echter het Na-Tourcriterium
Heist en de garage Serneels die voor de eerste Belgische renner die passeert ter hoogte
van de Liersesteenweg 260 een splinternieuwe Peugeot 108 weg geven. Hier wordt een
heel feest gebouwd met VIP-brunch, dj-set
en groot televisiescherm. De winnaar krijgt
zijn wagen op het Na-Tourcriterium van 4
augustus. (mawo/foto mawo)

Chiro Hallaar wil met de winst een deel van de nieuwe lokalen betalen.

BOEK JOUW LAST MINUTE
tussen 26/6 en 4/7 bij
Neckermann Heist o/d Berg en
MAAK KANS OP EEN UNIEKE
NECKERMANN REISKOFFER.
Bergstraat 31, 2220 Heist-op-den-berg
tel. 015.24.59.22 I heist@neckermann.be

Vakantieplan?
Ga naar
Neckermann.®
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