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Van vrijdag 17 maart tot en met zondag 26 maart is het weer zover: op de Gemeen-
teplaats strijkt dan de kermis neer, vanaf dit jaar onder de naam ‘Heymissen Foor’. 
Voor jong en oud valt er opnieuw heel wat te beleven. De traditionele kindermolens, 
het schietkraam, het eendjeskraam… Ze zullen er allemaal zijn!

Nieuw: prikkelarm uurtje
Op woensdag 22 maart, van 17.00 tot 18.00 uur, willen we graag een prikkelarm 
uurtje op de kermis inrichten, zodat ook kinderen én ouders die op zich op een rus-
tige manier willen vermaken aan hun trekken komen. Minder spotlights en beats, 
maar evenveel fun gegarandeerd! Zou jij naar zo’n prikkelarm kermisuurtje komen? 
Laat het dan weten via melding@hemiksem.be. Bij genoeg interesse, kunnen we 
het prikkelarme uurtje effectief inplannen.

Verras je (klein)kind met een kermisbon
Eveneens nieuw dit jaar, is dat je op voorhand aan het onthaal in het Administratief 
Centrum kermisbonnen kunt kopen ter waarde van 4 euro. Het is de ideale manier 
om je (klein)kind origineel te verrassen! Bovendien is er dit jaar een grote kor-
tingsactie. Met onderstaande bonnen kan je op Heymissen Foor extra veel plezier 
beleven. Kortom, het wordt een kermisweek om niet snel te vergeten!

OPENINGSUREN 
• Vrijdag 17 maart
   van 15.30 tot 23 uur. 
• Zaterdag 18 maart
   van 14 tot 23 uur.
• Zondag 19 maart 
   van 14 tot 22 uur. 
• Woensdag 22 maart
   van 10 tot 22 uur. 
• Vrijdag 24 maart
   van 15.30 tot 23 uur. 
• Zaterdag 25 maart
   van 14 tot 23 uur.
• Zondag 26 maart
   van 14 tot 22 uur.

Logghe Vanessa

Kindermolen
Bij aankoop €5 
1 KAARTJE GRATIS

Bij aankoop €10 
2 KAARTJES GRATIS

Logghe Vanessa

Schietkraam
5 KOGELS GRATIS 
bij aankoop €6

Claes Paul

Ballenspel
2 BALLEN EXTRA 
bij elke aankoop

Vermeylen-De Laet

Trampoline
€1 KORTING 
bij een springbeurt

Stephanie de Roover

Suikerspin
€1 KORTING 
op suikerspin of 
popcorn

Vermaesen Manolito

Autoscooter
Bij aankoop €10 
1 JETON GRATIS

Vermaesen Manolito

Visspel
4 EXTRA EENDJES 
bij aankoop €6

Sterckx Stefan

Kindermolen
Bij aankoop 4 kaartjes 
2 EXTRA GRATIS

Van Passel Charlie

Lunapark
15 EXTRA PENNINGEN 
bij aankoop €5

Raymaeckers Bart

Frituur
3 GRATIS SMOUTEBOLLEN 
bij elke aankoop

Verwijmeren Sylvia

Eendjeskraam
4 EXTRA EENDJES 
bij aankoop €6
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