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Persbericht: 

25e Jaar- en Feestmarkt & 54e Polderfeesten  te Prosperpolder 

Zondag 1 september 2019 
 

Jaarmarkt Prosperpolder, niet zomaar een jaarmarkt, de grootste en mooiste van het Waasland! 

Ons mooie Prosperpolder ook gekend als Knorrendonk uit de reeks “Den elfde van den elfde”. 

De eerste zondag van september staat het idyllische polderdorp Prosperpolder op zijn kop. 

Van heinde en verre stroomt het volk, als door een magneet aangetrokken, naar de dorpskern van dit 

uniek mooie polderdorp. 

Op die dag groeit de bevolking van enkele tientallen Prosperpoldernaars aan tot enkele duizenden. 

Reden voor deze bevolkingsexplosie is de traditionele jaarmarkt van Prosperpolder. 

Inderdaad, de jaarmarkt van Prosperpolder is niet zomaar een jaarmarkt. 

Verspreid over ons mooie polderdorp, kan je vanaf 12 u genieten van volgende activiteiten: 

• Gewestelijke prijskamp voor paarden, pony’s en hoornvee 
Met de verkiezing van “de schoonste koe en paard van de streek” 

• Tentoonstelling verschillende geiten - en schapenrassen 

• Tentoonstelling Belgische Konijnenrassen en neerhofdieren 

• 15e Ganzenrijderswedstrijd van de Prosperpolder 

• Rondgang en tentoonstelling van de Beverse reuzen - Diederik, Aldegonde, 
Sefken de Puitenslager, Cieske de Schipper, ‘t Melkboerinneke, Roste Brigand, Birken Blok, 
Judocus de Turfsteker, Regina van Melsele en Lodde de Garnalenleurster. 
Muzikaal begeleid door de Koninklijke FANFARE Leopold & Albertiesten Kieldrecht 
"100 jaar De Pollekes" vertrek stoet aan de kerk 

• Behendigheidsproeven met tractoren & demonstraties met oude tractoren en machines 

• Optredens van verschillende muziek bands  
MusicAnto - Midlife - D&S Surpriseband - t klein Muziekske 

• Gratis kinderanimatie, kinderdorp, kindergrime, oude volksspelen 

• Vaardemonstraties door modelbouwvereniging Zuid-Zuidwest 

• Gratis Springkastelen - slide en zweefmolentje - ezelritjes  

• Uitgebreide zondagsmarkt en gezellige kraampjes - Oude ambachten en tractoren  

• Tentoonstelling landbouwmachines en voertuigen 

• Eetfestijn in een uniek groen kader van de Polder (Mosselen & Steak - Frieten ) 

• Demonstraties schapen drijven 

• Degustatie Prosperbier en zoveel meer… poldersfeer! 

• Tentoonstelling landschap en luchtfotografie in de kerk van Prosperpolder 

• Diverse eet en snoepkramen…. 
Geen enkel reden is goed genoeg om dit unieke spektakel te moeten missen. 

Daarom iedereen op post op: Zondag 1 september 2019 in de dorpskern van Prosperpolder voor de 

25° jaarmarkt in onze mooie Polder. 

Je kan alle informatie nog eens nalezen via: https://www.facebook.com/JaarmarktProsperpolder 

Wees ook welkom op onze website: https://sites.google.com/site/jaarmarktprosperpolder 
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