
UILEFEESTEN
zaterdag 18 augustus 2018
De bevrijding van Uilegem

100 jaar Groote Oorlog  14-18

vanaf 14 u
fietstocht door de oorlogsvelden

doorlopend Café Uilegem
De bevrijding van Uilegem

‘Paintball - 4 tegen 4’
  

vanaf 18u
DJ-Battle

Eetstandjes en dranken
om de soldaten aan te sterken 

vanaf 20u tot ...
Bevrijdingsfuif met DJ-Woestie

OMGEVING ZAAL PAX
MARKEGEM

www.uilefeesten.be



Zaterdag 18 augustus
Vanaf 14u: Familiefietstocht

Jaar na jaar zorgen we met onze fietstocht voor een schitterende 
start van de feesten. We loodsen jullie via bewegwijzerde paden 
doorheen het Markegemse landschap en net daarbuiten.  Steeds 

opnieuw verrast worden met een natje en een droogje, uw dag kan 
alvast niet meer stuk. 

Vertrek aan zaal Pax vanaf 14 u. 
Schrijf in bij het bestuur of stuur 

een e-mail naar info@uilefeesten.be

Gezellige babbel en live het spectakel van 
de bevrijding van Uilegem.

Op het einde van de fietstocht komt u binnen in de feestzone. Dit is 
niet terug naar af, integendeel. We ontvangen u met open armen in 
Café Uilegem, met sfeervolle muziek uit de tijd van toen en teams 

die hun eigen vel in de strijd gooien om de vlag van Uilegem te 
bevrijden. (zie hiernaast)



Vanaf 14u: 
De bevrijding van UILEGEM

Paintball battle

Schrijf u in met een team van 4 personen en bevrijdt de vlag van Uilegem 
na 4 jaar bezetting!  Twee teams van 4 personen stijden tegen elkaar op 

het battlefield naast zaal PAX.

Elk team krijgt 1000 kogels (250/persoon) en mag ongeveer 45 minuten 
strijden om de vlag te bevrijden en te beschermen.  Ben je geraakt, maar 

heb je nog kogels, dan keer je terug naar de basis en mag je na één 
minuut rust en verzorging terug in de loopgraven.  Ben je geraakt, maar 

zijn uw kogels op, dan ga je naar de eeuwige jachtvelden en zullen we U in 
Uilegem eeuwig eren voor uw moed!

Inschrijven kan via info@uilefeesten.be, wees er snel bij!
Kostprijs : 50€/team - 12,5€/persoon



Vanaf 18u: DJ-battle

Maak een korte DJ-Set van 15 à 20 minuten en overtuig de mensen 
van uw DJ-kwaliteiten.  Breng zoveel mogelijk vrienden en fans mee 
want iedereen kan stemmen op de beste DJ.  Enige vereiste is iets 

verwerken in verband met oorlog of bevrijding in uw DJ-set.

Schrijf in bij het bestuur of stuur een e-mail 
naar info@uilefeesten.be



Bevrijdingsfuif met DJ-Woestie

Na een gezellige dag sluiten we af zoals het hoort in Uilegem met 
een spetterende fuif in en op de Brouwerijstraat of hoe het in 1918 

ook geweest zal zijn na de bevrijding van Uilegem.

De hele dag zijn er natuurlijk ook randactiviteiten zoals een 
schietkraampje uit de tijd van toen, springkastelen, drank en 

eten uit gamellen, de last post, ...

We kijken er naar uit om samen met jullie Uilegem 
terug tot leven te brengen!





Steunt uit sympathie







www.colora.be

colora waregem
Wijmeriestraat 5 | 8790 Waregem | T 056 60 12 14 | colora.waregem@colora.be

open ma-vr: 8u30 - 18u | za: 8u30 - 17u | gesloten zondag

Délice
Brood en Banket

Wapenplaats 4  Wakken
056 60 77 73

 Restaurant Den Trog
 Wakken





















Vertriest Gert-Jan
0479 64 61 34
vertriestgertjan@gmail.com

Vertriest Patrick
0475 87 75 76

vertriest.patrick@skynet.be

Baliekouter 2, 8720 Wakken





OOSTDREEF 2
8720 WAKKEN

NICK@SEYVER.BE
056 61 79 83

0485 52 99 46

N I C K  V E R Z E L E N  A C C O U N T A N T



ADAMS
Markegemstraat 6

8720 Wakken
056/60.96.00

ADAMS
Markegemstraat 6

8720 Wakken
056/60.96.00

Markegemstraat 6, 8720 Wakken  -  056/60.96.00





Wakkensesteenweg 2, 8720 Oeselgem

Brasserie
Tea-room
Visvijver

DE MANDELVIJER

Wakkensesteenweg 79
Oeselgem



Fietspositionering DM
0472/38.36.29

Comfortabel en
zonder pijn
kunnen fietsen !

VEGA BIKE
TIELT

Ruime keuze uit 
hybride-, stads-, race- & kinderfietsen

Mtb & E-bikes



Wontergemstraat 86, 8720 Dentergem 
051 63 56 48 - 0496 52 68 56 

info@craeynest.be - www.craeynest.be

Installatie centrale verwarming, 
sanitair, hernieuwbare energie,
ventilatie, herstellingen, onderhoud









Steun uit Sympathie



www.uilefeesten.be
www.facebook.com/Uilefeesten


