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Beste Mensen , 

Bij deze willen we jullie op de hoogte brengen van de volgende activiteiten. 

WAPENSTILSTAND 11 NOVEMBER 

Herdenking van beide wereldoorlogen 

De voorbije maanden zijn er in het hele land 75 jaar bevrijdingsfeesten georganiseerd. Als gilde kunnen we dit niet 

zomaar aan ons laten voorbij gaan. 

Op de viering van 11 november hebben we de kans om ons steentje bij te dragen  

Traditioneel is onze gilde er aanwezig met vlag en kepie. 

We komen samen op het gemeenteplein rond 10u30 (vorming stoet  en mis 11u00)  

Als er veranderingen komen in het (tijd)schema,  laten we het jullie weten ! 

 

SINTERKLAASFEEST 24 NOVEMBER 

Feest van het jaar voor onze jongste gasten. 
In een jaar tijd gebeurt er heel wat ten huize Sinterklaas. Hoofdpiet gaat alle fraaie en minder fraaie voorvallen met ons 

delen. 

Sint is elk jaar heel blij  met de kunstwerken die hij van de kinderen krijgt. We hebben horen zeggen dat zijn slaapkamer 

er vol mee hangt. Ieder kind tot 6 jaar kan  deelnemen aan een kleurwedstrijd. Zij die al 6 jaar zijn, mogen hun mooiste 

tekening inleveren. Een even professionele als onpartijdige jury doet dan de rest… 

Meer info vind je in de aparte flyer. 

 

EETDAG 8 DECEMBER 
Jaarlijks mosselfeest. 

Omdat we het al jarenlang met dezelfde mensen moeten rooien, durven we net als vorig jaar rekenen op wat verse 

krachten. Als jij die dag of de dag ervoor met het kuisen van de mosselen een handje wil helpen laat dan iets weten aan 

één van onze bestuursleden. Geloof ons, je wordt met open armen ontvangen. We zijn al heel blij met een paar uurtjes 

van jouw vrije tijd, hetzij ’s middags, hetzij ’s avonds. 

De inschrijvingskaarten worden verdeeld en opgehaald door de bestuursleden.  Moest er iets verkeerd gaan of wil je 

nog wat eters aan jouw kaart toevoegen, breng dan jouw kaart ten laatste op dinsdag3 december binnen bij één van de 

bestuursleden. Hopelijk tot op ons mosselfeest !!! 

 

KERSTFEEST 65+ OP 26 DECEMBER 
Feest van het jaar voor onze oudste gasten 
Iedereen die in Laren woont of afkomstig is van Laren en dit jaar 65 is geworden of ouder, is bij deze al uitgenodigd. De 

“officiële” uitnodiging (inschrijving) volgt in de maand december. Zij die er dan geen hebben ontvangen of iemand 

kennen die in dat geval is, kunnen altijd terecht bij één van onze bestuursleden. 

 

Nieuwjaarsreceptie met aansluitend ledenfeest: 
Op vrijdag 17 januari 2020 (uitnodiging volgt ) 

 

Culturele avond met Bart Herman op zaterdag 29 februari 2020 
De voorverkoop in Laren start in december 
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