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Aan de bewoners van de wijk Kiekenhaag. 
 

Naar jaarlijkse traditie worden de “Kerststallen in de Kiekenhaag” terug 
boven gehaald. Op zaterdag 7 december mogen jullie ons verwachten voor het 
plaatsen van de sterren. Om de ster op de juiste plaats te planten is het beste 
dat je zelf de plaats aangeeft waar uw ster moet komen te staan. Om onze 
straten extra te laten schitteren vragen we jullie, om tijdens de kerstperiode 
van vrijdag 13 december tem zondag 6 januari: 

- s’ morgens de verlichting te laten branden vanaf 6u tot 8.30u en 
- s’ avonds vanaf 17u tot 23u 
 
Vrijdag 20 december is er de gebruikelijke kerstwandeling doorheen de 

wijk. Wij verzamelen rond 18.45 h aan “den dikken boom” op het kruispunt van de 
Nachtegaalstraat, Vogelzangstraat en Teerlingstraat en vertrekken om 19.00 h 
stipt onder begeleiding van de muziekkapel van de Chiro. De politie zorgt voor 
een veilig verloop van de wandeling. Na de wandeling bieden wij alle stappers in 
onze verwarmde tent in de Ketelaarsgrasstraat een gratis drankje aan. Iedereen 
is welkom, ook de stappers van buiten de wijk. Het borrelkot zal eveneens open 
zijn na de wandeling. 
 

Op zaterdag 21 december houden ‘De Smokkelaars’ hun Kerstwandeltocht. 
Deze tocht passeert eveneens langs onze stalletjes. Een controlepost is voorzien 
in de verwarmde tent en “het borrelkot” is open. Op deze dag zal de Kiekenhaag 
en Ketelaarsgrasstraat afgesloten worden voor het verkeer vanaf 15.30 h tot 
23.00 h. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten. 

 
Vanaf vrijdag 20 december zal “het borrelkot” geopend zijn vanaf 18u30. 

Het borrelkot is gesloten op Kerstavond, Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag. 
Meer nieuws vind je op www.kiekenhaag.be . Melding van defecte sterren ,… kan 
je hier ook doen. 

 
Zondag 6 januari is de laatste dag van deze Kerstperiode. Het ophalen van 

de sterren doen we op 11 januari. Vergeet niet om de sterren af te koppelen van 
het elektriciteitsnet.  

 
Feestcomité van de Kiekenhaag 


