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

WAPENSTILSTAND 11 NOVEMBER
Op uitnodiging van de oud-strijders vereniging zal de gilde weer aanwezig zijn
op de herdenkingsplechtigheid van beide wereldoorlogen . Samenkomst aan gemeentehuis met hoofddeksel
van onze gilde en vorming van de stoet om 10u45. kerkdienst om 11u00

SINTERKLAASFEEST 25 NOVEMBER
Feest voor de klein gasten.
Zoals elk jaar weet de “hoofdpiet” enkele straffe verhalen te vertellen over de belevenissen van Sint en zijn overige
pieten.
Ter gelegenheid van dit grote kinderfeest kan ieder kind tot 6 jaar deelnemen aan een kleurwedstrijd. Zij die al 6 jaar
zijn mogen hun beste tekening inleveren. Een even professionele als onpartijdige jury doet dan de rest.
Voor meer info bekijk je best de bijgevoegde flyer.

EETDAG 9 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 een handje wil helpen, of de dag ervoor met het kuisen van de mosselen,
laat dan iets weten aan één van onze bestuursleden. Geloof ons, je wordt met open armen ontvangen.
De inschrijvingskaarten worden verdeeld en opgehaald door de bestuursleden, bij vergetelheid of bijkomende
inschrijving, vragen we om jouw kaart ten laatste op dinsdag4 december binnen brengen bij één van de bestuursleden.
Hopelijk tot op ons mosselfeest !!!

KERSTFEEST 65+
Op woensdag 26 december zijn de mensen van 65+ aan de beurt voor hun jaarlijks kerstfeest. Ieder van jullie 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.

Nieuwjaarsdrinkop Zaterdag 5 januari 2019
Voor elke inwoner van Laren (uitnodiging volgt)

Ledenfeest vrijdag18 januari 2019

Oproep petanque-spelers
Onze vaste petanque-spelers zouden graag hun aantal willen vergroten .Ze zijn dus op zoek naar U die het spel willen
leren spelen. Aanvang elke vrijdag om 13u30 aan de zaal

