NIEUWSFLASH
WINTER – begin VOORJAAR 2019
Geeft januari sneeuw en vorst, vaak
de boer veel granen dorst.
Bloeien de bomen tweemaal op een
rij, zal de winter zich rekken tot in
mei
Dit hebben jullie zeker meegemaakt (of … toch gemist )? tijdens de afgelopen periode:
Zondag 21 oktober: sit-in van onze nieuwe LG-bank tijdens de Dag van de Trage Weg: een
uitzonderlijk traject, langsheen de Trage Wegen in het Asdonk-gebied, met toelichtingen – feestelijke
inhuldiging van onze nieuwe Bank.
Zaterdag 10 november: BANK VERTELT VERHAAL, Fakkeltocht bij valavond naar onze LG-bank aan de
Molenweg. Een spannende vertelavond voor kinderen en ouders.
Zondag 25 november: LG deed mee aan de WARMSTE WINTERMARKT van KaVaLV met een aangepaste
Kerst- en Winterbierendegustatie.
Zondag 2 december: GROOT SINTERKLAASFEEST. De Sint en de Pieten kwamen ook dit jaar graag terug.
Mega speeltuin, animatie, geschenkjes. Muzikaal omlijst door Jeugdensemble Den Heerd.

En dit komt er aan:
MAANDAG 31 DECEMBER: NIEUWJAARZINGEN EN TRAKTATIE,
LG trakteert de Nieuwjaarszangertjes met een warm drankje en een gadget; samen met de
dorpsgenoten klinken we om afscheid te nemen van het oude jaar en heten we het nieuwe jaar
welkom. Tent Dorpsplein 10 – 13 u. Kom gerust langs !
ZATERDAG 26 JANUARI 2019: FEESTAVOND, onze jaarlijkse afspraak om elkaar te ontmoeten
bij een etentje, muziek en een dansje. Laat je gaan met dit Dinner & Dance evenement.
Restaurant Katsenberg. Kom maar af en breng gerust ook je vrienden mee.
Zie Uitnodiging hierbij; schrijf je tijdig in: deadline 14 januari, of eerder bij full house bezetting
KOKEN MET KINDEREN, VRIJDAG 1 FEBRUARI, 14-18 u, (geen school) OC ’t Molenhuis
Eenvoudige en aangepaste gerechtjes. Ouders komen proeven om 17.30 u.
ZONDAG 17 FEBRUARI, 14 u: GROTE KAARTNAMIDDAG, OC ’t Molenhuis.
Iedere kaarter heeft een prijs !
>>> ZATERDAG 2 MAART: MOLENSTEDE FEEST ! KIDS PARTY, CELINE, DOMINO, 70-80-90
AFTERPARTY, OC ’t Molenhuis. <<<
Winter- en voorjaarswandelingen:
DONDERDAG 14 FEBRUARI: in OLV-TIELT, vertrek om 13 u met autodelen op het Dorpsplein
DONDERDAG 11 APRIL: in MOLENSTEDE: 13.30 U DORPSPLEIN
BIERDEGUSTATIE, ZATERDAG 30 MAART, 19.30 u, OC ’t Molenhuis.
Dit is onze 10° editie, dat belooft.
Seniorenactiviteiten:
Dinsdag 12 Maart 14 u: “Gezond Optimisme”, bibliotheek Bekkevoort
Dinsdag 7 Mei 14 u: “Geef Darmkanker geen kans”, OC ‘t Molenhuis
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