
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19u00u: start (muziek met dj) 

20u00: brazzband (the almost swinging 
jazzband) speelt van tent tot tent 
21u45: kerstballenworp kinderen 

22u00: vuurshow + fakkeltocht aansteken 
van de kerstbomen 

23u00: kerstballenworp volwassen 
23u10: muziek met dj 

 

Kerstboomverbranding 2015 

Zaterdag  24 Januari  

Locatie : Sportzaal Erwetegem  

Start :  19.00 uur           
      In samenwerking met tal van Ertegemse verenigingen                                                   Zome …. 

“Wanneer goame?”, vroegt  thij Den Oadeloare. “ Tes weera  Kesboomverbrandinge ont schole en noar schijnt gonze der weere ne klop op geven. Da 
spel begint daor a vroeg ast donker es, rond te zevenen. “Tzoo mee nen schunen brassbent zijn van de joare! “. 
“De pompiers kommen ook mee ten tienen om die bumerije in brand te steken. Tzoo me ne vuurshow en ne fakkeltocht zijn om gans den boel in gang 
te steken.  Ze zullen meugen blijven  want  ‘tes ‘thopen danze gans da spel doar nie afbranden!”  
 

  Kei gurt dat er veel kroamen stoan,WTC Ertegem Sportief stoat ter uuk . Zulder verkuupen pintsjes oan nen euro, en Grimbeirgen en Vloamske 
Kaffee,…moar da es ietsken duurdre. En ge kunt uk nen hotdog eten… 
 
“Gonze doar oak om 11 uren geenen Kesballenwurp doen, een beetsen zoals in Giesbergen?” vroegt Sonja.   “Tjsawè” zei tij Den Oadeloare , “moar ze 
zone al om koart van den 10 beginnen voor de kleinses  en doarachter veur de gruutte.”  “Ik weet nie da  da veur nen é-en of nen  gé-en  oed zal zijn, 
lachteggen den Oadeloare.  En doarachter zoot me nen diesjokie zijne, veur ewa ambianse…. 
 

“Wetegijwatten  we zullen tupe mee ewa gasten van de C’s goan, thuus goame rap thuis zijn” zeise Sonja.   
Ja, ja, tsjawé , pesdeggen den Oadeloare er tsijne van ……….. 

                        Zouden we ….. 
“Wanneer zouden we vertrekken ?” , vroeg de Adelaar.  “Het is weer Kerstboomverbranding aan de school en naar verluidt gaan ze weer voor de 
nodige ambiance zorgen” De verbranding begint zodra het donker is, rond zeven uur.“ Het zou met een brassband zijn dit jaar!.”.  
De brandweer komt om tien uur om de bomen in brand te steken.  Met een vuurshow en fakkeltocht  gaan ze het feest in gang steken. Ze zullen wel 
mogen blijven, want ik hoop dat ze het terrein niet afbranden”.   
 
Ik heb vernomen dat er veel  verenigingen zullen zijn,WTC Erwetegem Sportief staat er ook. 
Zij verkopen pintjes aan een euro en Grimbergen en Flemisch Koffie,..maar die zijn iets duurder.En je kan er ook een hotdog eten. 
 

“Gaan ze daar ook om 11 uur geen Kerstballenworp organiseren, een beetje zoals in Geraardsbergen?” vroeg Sonja.  “Het zal wel zijn” zei de Adelaar 
“maar ze beginnen  al om kwart voor 10 voor de kleinsten en daarna voor de volwassenen.  Ik weet echter niet of dit voor een ouden of een gouden 
hoed zal zijn,” grapte de Adelaar.   En daarna zorgt een DJ voor ambiance 
 

 “Weet je wat, we zullen samen met een paar C’s gaan, dan zullen we vlug thuis zijn”, zei Sonja.                                                                                   
 Ja, ja, het zal wel, , dacht de Adelaar er het zijne van …………                              
                                                                                    


