NIEUWSFLASH
NAJAAR 2018
De bomen worden
alleen maar kaal
zodat de zon
er beter doorheen
kan schijnen
Dit hebben jullie zeker meegemaakt of … gemist tijdens de afgelopen periode:
Daguitstap naar de Veiling Bel’Orta en de Wintertuin van de Ursulinen – zeer interessant en boeiend.
Zomerse Fietstochten:
Zondag 22 juli: Hagelandse Gordel in Assent
We fietsten op donderdag 9 augustus in de omgeving van OLV-Tielt
Op donderdag 6 september was het onze beurt om een mooi en aangepast tochtje te organiseren
Nationale Streekzoektocht in het Waasland
Gans de vakantie door op speurtocht met de Fotozoektocht Molenstede.
Familie- en Wandelweekend in Oisterwijk (Nl) van 21 tot 23 september, met een pracht van een
natuur en bijhorende wandelingen en een topverzorging.

Dit staat binnenkort op stapel:
DAG VAN DE TRAGE WEG, met IN-ZITTEN van onze NIEUWE LG-RUSTBANK.
ZONDAG 21 OKTOBER, 13.30 u aan paviljoen Speelpleinwerking Dassenaarde.
Een uitzonderlijk traject, langsheen de Trage Wegen in het Asdonk-gebied, met toelichtingen.
COMEDY-AVOND “TUSSEN HIER EN DAAR” MET KOEN DEWULF, VRIJDAG 26 OKTOBER, 19.30 u,
Den Egger Scherpenheuvel.
Een leuke en amusante avond – de opbrengst gaat naar de derde-wereld-werking Trias van
Landelijke Gilden. Een organisatie van LG Gewest Diest mmv LG Molenstede.
Reserveer tijdig je tickets via onze contactadressen: 15 € - leden LG aan 10 €.
BANK VERTELT VERHAAL, ZATERDAG 10 NOVEMBER
Fakkeltocht bij valavond naar onze LG-bank aan de Molenweg – vertrek 18.30 u op het
Dorpsplein.
Het wordt een spannende vertelavond voor kinderen, afgewisseld met een muzikaal
intermezzo. Warme en frisse dranken en opkikkertjes ook voor begeleiders en andere
sympathisanten.
GEWESTELIJKE LG-SENIORENCLUB
Dinsdag 6 november: FEESTNAMIDDAG in zaal Concordia te Testelt

Zoals ieder jaar weer met een volle zaal. Muzikaal optreden met Jan Wuytens.
Koffie en koek horen er natuurlijk ook bij.
Info over het specifiek jaarprogramma voor onze senioren.
Deze doelgroep zal een afzonderlijke uitnodiging krijgen.

Maandag 31 december: NIEUWJAARZINGEN. LG Molenstede trakteert de zangertjes op het
Dorpsplein en iedereen mag langskomen om het jaar goed af te sluiten met een drankje
en te toosten op 2019, Dorpsplein. 9 u
Noteer ook de volgende datum:
FEESTAVOND – DINNER & DANCE, ZATERDAG 26 JANUARI 2019, Katsenberg.
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