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PROGRAMMA
BROCHURE



Voor u ligt de programmabrochure van het feestweekend ter gelegenheid van  
het 905-jarig bestaan van Nossegem.
De Nossegemse verenigingen sloegen opnieuw de handen in elkaar om net als  
5 jaar geleden een feestweekend op poten te zetten.

Dankzij de financiële en logistieke steun van het Zaventemse gemeentebestuur, de 
Provincie Vlaams-Brabant, een pak lokale ondernemers en zowat alle Nossegemse 
verenigingen zijn we erin geslaagd een hoogstaand en gevarieerd feestprogramma 
voor te stellen.

Verder in deze brochure vindt u alle praktische info over de Nossegem905-feesten 
op 18, 19 en 20 september 2015.

Wij wensen u alvast prettige feesten!
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Zaterdagavond doen we het grotendeels met artiesten uit eigen dorp. Nossegem is op dat vlak 
goed verwend, dus komen we met een origineel concept!
Omstreeks 20.30 start het Nossegemse drum-wonder Christophe Inzé en zijn covergroep 
‘Camping Esmeralda’. Op bas en af en toe ook op zang: Rob Van Oudenhoven, TV-figuur en 
ambiance-maker pur sang!

Als hoofd-act kozen we voor Udo, geboren en getogen Nossegemmenaar en winnaar van tal 
van zangwedstrijden. De man bouwde een serieuze live-reputatie op en weet als geen ander 
met een uitgekiende set een publiek van de eerste tot de laatste minuut te boeien. En hij 
brengt gasten mee ! 

De eerste is Steven Van den Panhuyzen. Die komt net als Udo uit het Nossegemse gehucht 
‘Voskapel’ en gooide hoge ogen in de laatste editie van ‘The Voice van Vlaanderen’ met zijn 
ingetogen versie van ‘All I Want’

De tweede hoeft ook maar enkele meters te stappen om aan de feesttent te geraken en was 
de enige Belgische Euro-song winnares ooit: Sandra Kim. Voor Sandra is het het eerste 
optreden ooit op Nossegemse bodem en ze heeft er zin in !

Als toetje brengt Udo ook nog Kate Ryan mee, eveneens een Euro-song deelneemster en als 
Dance/Pop Diva nog steeds de best verkopende artiest uit de Benelux. Het belooft een 
memorabel optreden te worden. Nooit eerder ergens vertoond trouwens…

Zondag hebben we een kindernamiddag met o.a. Clown Poppy. Deze rasechte clown brengt 
ons een twee uur durende kindershow. Fun gegarandeerd!

Vanaf 14.00 u. hebben we op deze derde dag enkele leuke coverbands op het programma. 
Onmiddellijk na het eetfestijn zet Op’t goevallend oit de festiviteiten in de feesttent verder. 
Deze 6 muzikanten, een zootje ongeregeld op het eerste zicht, slaagt er steeds weer in om 
met een mengelmoes van stijlen het publiek te doen zingen en tranen te doen lachen…

We vervolgen met Chesterfield: een internationaal gezelschap dat een unieke sound creëert 
omwille van hun culturele verschillen en invloeden. Verwacht u zowel aan Indie-sound, folk 
rock als alternatieve geluiden…

Nossegem 905 wordt in stijl afgesloten met Elke en de Eddy’s, een steengoeie coverband die 
de grootste hits van de laatste decennia tot leven brengt en gegarandeerd de ambiance in de 
feesttent een laatste keer tot een hoogtepunt brengt !

Nossegem heeft opnieuw heel wat bekende artiesten  
kunnen strikken voor dit verjaardagsfeest!

Het feestweekend wordt ingezet door 3 top stand-up-comedians. Dankzij de Nossegemse 
Comedy-vereniging ‘Noskum2010’ zijn we erin geslaagd een prachtige affiche samen te 
stellen voor een betaalbare prijs. Geloof ons: deze 3 comedians op één avond samen, krijg je 
niet vaak te zien. We starten met Bas Birker, wereldberoemd in Nederland en met meer dan 
1500 shows op de teller, het werkpaard van de Stand-up Comedy. Vervolgen doen we met 
Jens Dendoncker, het Belgisch aankomend talent bij uitstek want de afgelopen 2 jaar won hij 
zowel de ‘Humorklas van radio 2’, ‘The Culture Comedy Award’ in Nederland en de ‘Lunatic 
Comedy Award’ in Gent.
Als afluiter programmeren we met Raf Coppens een echte topper: een comedian die zijn eigen 
eindejaarsconferences had op de commerciële zender en het Antwerpse sportpaleis liet 
vollopen: meer uitleg behoeft deze man niet… Het geheel wordt aan mekaar gepraat door MC 
Domien Vloeberghs. Comedy ten top. Niet te missen eigenlijk…

Zaterdag starten we al om 14u en zal de Koninklijke Fanfare De Eendracht haar uiterste best 
doen om het publiek klaar te stomen voor Marc Dex en zangeres Anita. Marc was eind jaren 60 
één van de populairste zangers van Vlaanderen en stak zelfs heel even Will Tura naar de kroon. 
Samen met Anita breng hij een waaier van meezingers waarbij de mega-hit ‘Oh Clown’ niet 
zal ontbreken.

Artiesten
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Warm en koud Breughelbuffet

Er staat voor u zowel een warm-, een koud- als een dessertenbuffet klaar waar u - à volonté - 
volop kan genieten van volgende gerechten: varkensgebraad met krieken, kippenragout met 
fijne groentjes, plat special 900, Nothengempastei met witloofconfit, hure van kop met zure 
saus, beenhesp, witte en zwarte pensen, balletjes en worstjes, taarten, rijstpap, fruitsla … 
Dit alles wordt opgediend met aangepaste salades en sauzen. Bovendien voorzien we een 
vegetarisch buffet. 

Gezien het grote succes in 2010 jaar is de inschrijving dit keer verplicht.  
Zo bent u zeker te kunnen aanschuiven aan dit lekkere en ongetwijfeld 
supergezellige buffet.

PRIJS: Volwassenen = 20 euro, kinderen <12jaar = 10 euro

Inschrijven kan door onderstaande strook in te vullen en terug te sturen OF door een e-mailtje 
te sturen naar Nossegem900@gmail.com met de vermelding van uw naam en het aantal 
personen en dit voor 14 september 2015.

Hoe eerder u inschrijft hoe meer kans u maakt om deel te kunnen nemen,  
want op 300 personen sluiten we onherroepelijk af. Op de dag zelf kan er  
zonder inschrijving niet meer deelgenomen worden.

Voorverkoop tickets

Tickets zijn te koop op de Nossegemse rommelmarkten van 2 augustus en 16 augustus.  
Men kan eveneens tickets aankopen in Café De Tinnen Pot te Nossegem of bestellen via  
de website www.nossegem.be
Voor mensen die zowel de optreden van zaterdagnamiddag als zaterdagavond willen bijwonen 
is er een combiticket te verkrijgen aan 20 euro.

Locatie Feesttent

Onze feesttent bevindt zich op de parking van Hoeve Nothengem.

Parkeren

In de straten rond de feesttent is er niet veel plaats om te parkeren. Daarom raden we aan 
om te parkeren in de bedrijvenzone Weiveld (dan bent u op 5 minuten te voet langs de 
Burggrachtstraat aan de Hoeve) of na 20.00 u. op zaterdag en de hele zondag op de parking 
van de Colruyt.

Hinder

Feesten brengen hinder mee. Voor deze editie zal het alleen op zaterdagnacht vrij luidruchtig 
zijn, wij hopen op uw begrip.
Verder zal op St-Lambertusstraat op 19 en 20 september een parkeerverbod gelden en zal op 
deze 2 dagen het stukje Namenstraat tussen de St-Lambertusstraat en de P.Dupontstraat 
afgesloten worden voor alle verkeer.

Kindernamiddag

Voor de editie van 2015 hebben we ook aan de kinderen gedacht. We bieden in samenwerk-
ing met de Europascouts- en gidsen van Nossegem een mooi programma aan.  
Er zijn springkastelen, een jongleerinitiatie, een schminkstand en allerlei spelletjes.  

Als klap op de vuurpijl boekten we ‘Clown Poppy’  
voor een 2-uur durende show in Hoeve Nothengem.  
Dit alles op zondag vanaf 14.00.

INSCHRIJVEN
VERPLICHT!

INSCHRIJVINGSSTROOK BREUGHELBUFFET

Ondergetekende, (naam)  

zal met (aantal) personen deelnemen aan het Breughelbuffet van 20 september.

Graag terugbezorgen voor 14/09 aan Nossegem 900, p/a Namenstraat 47, 1930 Nossegem



FEESTWEEKEND 18, 19 EN 20 SEPTEMBER 2015
IN EN ROND DE FEESTTENT AAN DE PARKING VAN HOEVE NOTHENGEM

Ne 905

In samenwerking met de Nossegemse 
vrienden van het bier en ‘The Cottage’ lieten 
we ter gelegenheid van onze verjaardag het 
gelegenheidsbier ‘ne 905’ brouwen.
Het bier is een ongefilterde tripel geworden met 
een alcohol-gehalte van 7,5 vol%. Het is een bier 
met een aangename, frisse geur en een bittere 
afdronk die erg lang blijft hangen. 
 
Het bier is te koop in de ‘The Cottage’ – Mechelsesteenweg 
446 – 1930 Nossegem, alsook in de Nossegemse Colruyt.

Meewerken?

Bij de organisatie van feesten zijn er nooit geen handen teveel. Indien u graag uw steentje 
wil bijdragen in de verdere voorbereiding van de feesten, de festiviteiten, de opbouw of de 
afbraak… Laat het ons weten!
Dit kan via e-mail op nossegem900@gmail.com of  
op het nummer 0498/40.78.57 (Gerrit Andries)

CONTACTGEGEVENS  
Feestcomité Nossegem 905, Namenstraat 47 – 1930 Nossegem  
nossegem900@gmail.com – www.nossegem.be

Meer info over de functie van bediende-verkoper vind je op 
colruytzoekttalent.be

of spring gewoon eens binnen in onze winkel in Nossegem.

“ Ik ben een teamplayer 
en dat komt goed van 
pas bij Colruyt.”
Toone (23), bediende-verkoper  
versmarkt & volleyballer

“Ik hou van mijn job bij Colruyt. Mijn werk is, net zoals volleybal, een 
sociaal gebeuren. Ik leer constant nieuwe mensen kennen. Collega’s, 
maar ook klanten. Om bediende-verkoper te zijn bij Colruyt heb je inzicht 
nodig. Net zoals op het volleybalveld moet je je kunnen inleven in je 
collega’s. Als ik alleen maar aan mijzelf denk, dan gaat het niet lukken. 
Dat is in de winkel ook zo.”

Colruyt Nossegem 
zoekt jouw talent!

Solliciteer er voor een job  
als bediende-verkoper.

11u00
TOONE OP DE WINKELVLOER

TOONE MET ZIJN SPORTMATEN 20u30





Open van maandag tot vrijdag  
van 6u30 tot 15u00

Mechelsesteenweg 490 – 1930 Nossegem
 Tel: 02 309 45 41



         
 

 

  
 

VOOR AL UW ELEKTRICITEITSWERKEN  
IN EN ROND UW WONING

Nieuwbouw, verbouwingen, parlefonie, 
videofonie, verlichting, …

BVBA  Elektro Van der Donckt
                                

Gsm Geert: 0495 23 20 96
Email: info@elektro-vdd.beVromman David

Hoekstraat 44
3078 Everberg

T: 0479 640 021
F: 02 303 67 23
E: davidvromman@gmail.com
BTW: 0896.779.252

Verbouwingen
Renovaties





Kappersteam
MARC VAN NIEUWENHUYSE

Leuvensesteenweg 78 – 3070 Kortenberg
02/759 40 48

Kruineikestraat 145 – 3150 Tildonk – België
Tel: +32 16 63 04 49 – Fax: +32 16 69 79 67

Email: info@i-p-m.be





DATUM LOKATIE START ARTIEST(EN) TOEGANGSPRIJS VVK/KASSA

 St-Lambertusschool 20.00 Stand-up Comedy: 10€  / 12€
   Bas Birker – Jens Dendoncker
   Raf Coppens

 Feesttent 14.00 KF De Eendracht 8€ / 10€
   Marc Dex en zangeres Anita 

 Feesttent 20.00 Camping Esmaralda  15€ / 18€
   featuring Rob Van Oudenhoven
   Udo & Friends Live 
   (Steven Van den Panhuyzen, 
   Sandra Kim, Kate Ryan)
   Party met DJ Steph

 Feesttent 12.00 Warm en koud Breughelbuffet 20 €

 Hoeve Nothengem 14.00 Kindernamiddag met springkasteel,  Gratis 
   spelletjes, jongleerinitiatie, schinkstand  
   en optreden Clown Poppy 

 Feesttent 14.00 COVERBANDS Gratis
   Op ’t goo vallend oit (14.00)
   Chesterfield (17.00)
   Elke en de Eddy’s (19.00)

Programma . Locatie . Toegangsprijzen

Een combiticket voor de optredens  
van zaterdag 14u (Marc Dex) en zaterdag 20u (Udo&Friends) 
zijn UITSLUITEND IN VOORVERKOOP TE VERKRIJGEN AAN 20 €



Tramlaan 196 – 1933 Sterrebeek
Tel.: +32 2 731 54 04
Fax: +32 2 688 31 08

info@strea-net.be



Dinsdag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 - 18.00 uur

Zaterdag: 08.00 – 17.00 uur
Zondag: afhalen bestellingen op afspraak

 
Maandag: Leveren bestellingen bedrijven op afspraak.  

(Ten laatste zaterdag bestellen voor levering  
op maandag)

 
Buiten de openingsuren kunnen bestellingen steeds  

afgehaald worden op afspraak.  



RAMEN & 

DEUREN ROLLUIKEN
POORTEN ZONWERING

WWW.WINSOL.BE

Ga naar winsol.be voor een overzicht van al onze verkooppunten 

WINSOL BRABANT - LEUVENSESTEENWEG 710 - ZAVENTEM - 02 758 03 40 
WINSOL LEUVEN - NAAMSESTRAAT 186 - 016 50 22 51 
WINSOL ST-PIETERS-LEEUW - BERGENSESTEENWEG 104 A - 02 377 85 73

Vraag naar 
uw gratis en 
vrijblijvende
offerte

ONTDEK ONS 
UITGEBREIDE 

GAMMA IN ONZE 
SHOWROOM
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N. VANDEVELDE
Voskapelstraat 50 
1933 Sterrebeek

0477/59.53.13

Alle grond- en nivelleringswerken
Plaatsen van watertank  

en septische putten
Aanleg parkings

Kleine afbraakwerken

Guldendelle 30
1930 Nossegem (Zaventem)

Tel: 02/721.51.81
Fax: 02/721.66.05

BTW: BE 0475-142-028



AD STERREBEEK
Mechelsesteenweg 207
1933 Sterrebeek

bvba.laeremans@skynet.be

Open ma - za van 08u30 tot 19u30. Ruime parking.

Tel:   02/731.23.54
Fax:  02/731.70.41



Behetsstraat 16 - 1820 Steenokkerzeel - T. 02.307.88.22

BIJ AFGIFTE VAN DEZE BROCHURE GEVEN WIJ U 10% KORTING





Kom snel de
nieuwe winter-
brochure 
halen en
ontdeK onze
First minutes!

Vakantieplan? Ga naar neckermann.®

stationsstraat 28 - 1930 zaVentem
tel. 02.721.38.44  i  zaventem@neckermann.be
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Apotheek  

DE COSTER

Mechelsesteenweg 225 

1933 Sterrebeek

Tel: 02/731 15 96

CVBA Belfius Vilvoorde-Zaventem

Kantoor Sterrebeek

Mechelsesteenweg 223

1933 Sterrebeek

Uit sympathie 

Wim Bulens

B.V.B.A.  
SMETS VLOEREN

verdeler OPTI-WOOD

grote keuze uit:
muur- en vloertegels voor

binnen & buiten, klinkers & industrietegels,
Belgische blauwe hardsteen, 

trappen & vloeren in natuursteen 

3DE GENERATIE – EIGEN PLAATSINGSDIENST

Leuvensesteenweg 619 1  
1930 ZAVENTEM
Tel. 02 757 91 74  

GSM 0498 75 15 82
www.smets-vloeren.be

BISTRO
BLUE HEAVEN

Marcelisstraat 92

1970 Wezembeek-Oppem

Tel: +32 2 782 15 18



 
www.lessmore.be

Graphic & Web Design

Praktijk voor systeempsychotherapie
Individuele therapie voor kinderen,  
jongeren en volwassenen
Gezins- en relatietherapie

Suzanne Keyaerts

Guldendelle 15
1930 Nossegem
0498/11 02 51
praktijkpsychotherapie@gmail.com
www.praktijkpsychotherapie.be




