
VAN L IMBURG ST IRUMBAND WEZEP //  JONG KAMPER TROMPET TER KORPS //   CHR.  FANFAREKORPS IRENE HASSELT
A.M.D .G .  KAMPEN //  SHOW- EN DRUMFANFARE ORANJE IJSSELMUIDEN //  JONG AMDG KAMPEN

DRUMBAND HASSELTS  FANFARE //  SHOWBAND JUBAL ZWOLLE  //  MUZIEKVERENIG ING VOORWAARTS ZWARTSLUIS
DRUMBAND POLYHYMNIA LEMELERVELD //  JONG ORANJE IJSSELMUIDEN //  VOLLENHOOFSCH FANFARE
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ZA.  22  JUNI  2019
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Muziek

Braderie

Escaperoom Brandweer Hasselt 

Een braderie wordt georganiseerd in de straten tussen de verschillende muziekpodia. 
Onderweg van de ene naar de andere muzieklocatie kunt u langs een tal van kraampjes 
met diverse verkoopwaar uw voordeel doen. De verkoopwaren zijn divers, van sieraden 
tot tuinartikelen en van food tot ICT. Ook de lokale winkeliers zullen met spectaculaire 

acties niet ontbreken! Aan een hapje op zijn tijd is natuurlijk ook gedacht. Zo kunt u een 
keuze maken uit een gevarieerd aanbod van snacks, maar ook zullen stroopwafels en 

verschillende fruit- en vissoorten niet ontbreken!

De rook verspreidt zich door de keuken… Terwijl je de vlammen probeert te doven, hoor je 
het schelle geluid van de rookmelder. Je wilt de deur openen, maar je kunt de ruimte pas 
verlaten als je de raadsels oplost en de codes kraakt. Je hebt maar 15 minuten om uit de 

escape room te ontsnappen. Ben jij op tijd? Deelnemers bevinden zich in een woning 
en moeten vanwege een brand evacueren. Voordat je de woning veilig kan verlaten, 

moeten er opdrachten uitgevoerd worden en raadsels opgelost worden op het 
gebied van zelfredzaamheid en brandveiligheid. Op deze manier kun jij leren wat je 

zelf kan doen om je eigen woonsituatie veiliger te maken. Kom ook, doe mee en 
test je ontsnappingsvaardigheden! Naast de escaperoom geeft de brandweer 

twee keer een demonstratie van een hulpverleningsongeval en voor handige 
tips en adviezen kun je terecht bij de preventiekraam.

Dit jaar wordt voor de eerste keer een kleedjesmarkt georganiseerd 
op de Prinsengracht. Het idee komt voort uit het initiatief van 
inwoners uit Hasselt. Het concept is simpel, van jong tot oud, 
gezelligheid staat voor op tijdens de eerste kleedjesmarkt op de 
OBN Dweildag. Het moment om je oude spullen te verkopen of 
juist iets te geks voor een prikkie te kopen!

Op vijf locaties in het centrum zullen maar liefst 10 blaas- en dweilorkesten uit alle delen van het land vanaf 13.00 
uur hun muzikale klanken ten gehore brengen. Nog nooit eerder kwamen er zoveel bands naar Hasselt! De podia 
zullen betreden worden bij de gezellige terrassen op de Hoogstraat, de Markt, de Kaai en de Prinsengracht. Het 
deelnemersveld is dus sterker dan ooit! Boerenkapel de Bierbengels uit Voorschoten (1e plaats 2018), Blaasorkest 
We Bin D’r Uut uit Kampen (2e plaats 2018), Dweilorkest Navenant uit Helmond (3e plaats 2018), Blaaskapel de 
Koetillers uit Noordwijkerhout (1e plaats 2016 en 2017), the eXpercience Brassband uit Eindhoven (2e plaats 2017), 
Evenementenband 103dB uit Zwolle, De Feesttoeters uit Sassenheim, de Tower Snörr’n uit Zwolle, Blaaskapel 
Tjonge-Jonge uit Deventer en Feestkapel de Weavers uit Gemert dingen mee naar drie fantastische prijzen die 
er te winnen zijn! Door een geheime jury worden alle orkesten stuk voor stuk beoordeeld op meerdere criteria. 
Kom ook kijken hoe de orkesten tijdens hun optredens alles uit de kast zullen halen voor een zo hoog mogelijke 
eindnotering!

Vanaf 16.30 uur laten diverse topbands hun muzikale klanken horen op het hoofdpodium op de Markt.
Daaropvolgend vindt de prijsuitreiking plaats.
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Kleedjesmarkt

Tijdens de OBN Dweildag 2019 is het mogelijk om de 177 treden van 
de Grote of St. Stephanuskerk te beklimmen. Eenmaal boven gekomen 
ligt heel Zwartewaterland aan uw voeten op een hoogte van maar liefst 
41 meter. Een rondje geeft naar alle kanten zicht op de Hanzestad, 
een gezellig plaatje tijdens de OBN Dweildag! De torenbeklimming 
wordt georganiseerd door de vrijwilligers van Toeristisch Informatie 
Punt (TIP) Hasselt, gevestigd in het Oude Gemeentehuis aan de Markt. 
De kosten voor de torenbeklimming bedragen €1,00 per persoon, met 
een maximum van €5,00 per gezin.

Torenbeklimming

Kortom, voor een leuk uitje met het gezin, de 
beste koopjes, de leukste attracties en een grote 
dosis gezelligheid moet u zaterdag 22 juni 2019 in 

de Hanzestad Hasselt zijn tijdens de OBN Dweildag!

177 treden
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Programma
Streetparade Centrum Hasselt 11.15 - 13.00 uur

Braderie Markt, Nieuwstraat,  12.00 - 18.00 uur

 Burgemeester Royerplein

Kleedjesmarkt Prinsengracht 12.00 - 16.30 uur

Kinderspeelparadijs Kaai 12.00 - 18.00 uur

Kerktorenbeklimming Grote of St. Stephanuskerk (Markt) 13.00 - 16.00 uur

Escaperoom Brandweer Talamini 13.00 - 16.30 uur

Opening OBN Dweildag Podium Markt 13.00 - 13.15 uur

OBN Dweildag Terrassen Hoogstraat, Kaai, Markt,  13.00 - 16.30 uur  

 en Prinsengracht 

Finale OBN Dweildag Hoofdpodium Markt 16.30 - 17.30 uur

Prijsuitrijking OBN Dweildag Hoofdpodium Markt 17.30 - 18.00 uur

kijk voor meer info ook op  
www.dweildaghasselt.nl
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Speelparadijs
De Kaai zal worden omgetoverd tot groot 
kinderspeelparadijs. Verschillende springkussens 
en een stormbaan zullen worden opgebouwd voor 
kinderen uit alle leeftijdscategorieën. Hiernaast is 
er de mogelijkheid om eendjes te vissen of mee 
te doen aan het welbekende touwtje trekken. 
Ook zal er entertainment plaatsvinden, is er een 
goochelaar aanwezig en is het mogelijk om 
gratis geschminkt te worden. 
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