D7112-15 DECANAAL
ZE IS JARIG EN WIL SAMEN MET JOU VIEREN…
De Sint-Jan de Doperkerk is 900 jaar jong in 2016.
Van 5 juni tot 2 juli staan heel wat activiteiten op het
programma waarop ook jij niet mag ontbreken:

Zondag 5 juni om 10 uur: TV-mis, rechtstreeks uitgezonden op één, met alle verenigingen en
opgeluisterd door het gemengd St.-Janskoor olv Maxim Vanpanteghem, het schoolkoor Vicante olv
Ine Buyck en enkele muzikanten van de fanfare ‘Vrede en Eendracht’, met Wouter Boudrez aan de
piano en het orgel. Voorganger: pastoor Matthias Noë. Aansluitend dorps- en schoolfeest in en rond
de St.-Vincentiusschool. Info: Filip Mulier
Vrijdag 10 en zaterdag 11 juni: Klank- en lichtspel ‘Johannes is zijn naam’, een uniek
totaalspektakel met muziek, zang en dans met medewerking van de toneelgilde ‘De Lanteern’,
stoetengilde ‘het Luchtje’, het gemengd St.-Janskoor, De Brugske Ghesellen en enkele kachtemse
figuranten. De regie is in handen van Jacques Denys. Per avond vijf voorstellingen om 19.30u.,
20.15u., 21u., 21.45u. en 22.30u. Kaarten aan € 10 te verkrijgen in krantenwinkel ‘De Kriebel’,
Kachtemsestraat, 139 of reserveer op het nummer 051/31.76.13. Kaarten kunnen rechtstreeks
afgehaald worden in de Kriebel of een half uur vóór de vertoning aan de kassa. Info: Geert Depaepe
Zondag 12 juni van 14u. tot 17u.: ‘Open kerk’ met rondleidingen om het uur door onze Izegemse
stadsgidsen Danny Herreman en Koen Vandommele. Gratis Toegang; Info: Danny Herreman
Zaterdag 18 juni vanaf 10u.: Kunsttentoonstelling en -veiling in ‘tsok voor het goede doel, onder
leiding van de werkgroep St.-Jansverering met een 50-tal kunstwerken (schilderkunst, aquarel,
keramiek, fotografie, mixed media) aangeboden door meer dan 40 regionale kunstenaars en
kunstwerkjes van de leerlingen van de St.-Vincentiusschool. Ook kunstwerken uit India, Haïti, de
Filippijnen en Oekraïne. Doorlopend Koffiekaffee; Happe Hour van 18u. tot 19u.: Veilig om 19u. Online
bieden kan vanaf 1 juni via www.decanaatizegem.be of www.sintjansverering.be.
Gratis Toegang. Info: Guido Bonte
Zondag 19 juni van 8u. tot 10u.: ‘St.-Jansontbijt’ in feestzaal Hoornaert met medewerking van de
plaatselijke vrouwenbewegingen Femma, KVLV en Markant en ism bakkerij Ruben Cools en Haerinck.
We voorzien een lekker en gevarieerd ontbijt met verschillende soorten koffiekoeken, brood, beleg van
vlees en kaas, koffie en thee,…
Kaarten te verkrijgen bij de vrouwenbewegingen, de school, het parochiesecretariaat, krantenwinkel
‘Skoebidoe’, groenten en fruit ‘Annie en Herman’ en op het decanaal secretariaat, Kerkstraat 13,
tegen de prijs van € 8 voor volwassenen en € 5 voor kinderen -12 jaar. Info: Christa Remmerie
Donderdag 23 juni t.e.m. Zaterdag 2 juli: ‘Kachtem Ommegang’ – Programma:
www.sintjansverering.be, Info: Guido Van Essche

