
MEGA VOOR KIDS                                                                            

Originele spelen geven aan de Boerenmarkt op 

zaterdag een nostalgische toets.                              

Ontdek hoe je grootouders speelden op een 

Vlaamse kermis! 

Je speels uitleven kan door het krijten van een 

heus dorpsfeest op de oude koerstenen,                  

het genot van een klankverhaal of het zich               

uitleven tussen een stapel strobalen.                          

Jonge dieren prikkelen je aandacht.                                   

Tot slot kun je genieten van een huifkartocht                

op onze slingerende Doelhofstraat.  
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19-20-21         

AUGUSTUS 

CAFE DE STERRE                                                                            

In onze feesttent tref je een gezellige bar.             

Een sfeervolle ontmoetingsplek om bij een goed 

glas na te denken over de uitdagingen en kansen 

van ons dorp. Nieuwmunster kan je er ten volle  

ontdekken.                                                            

IN DE BAN VAN ONS DORP?                                

Ter gelegenheid van ’dorp in de kijker’ onthullen 

we een bijzonder kunstwerk van kunstenaar én 

tevens dorpsgenoot Hilde De Nolf.                        

Op zaterdag 10 november 2018                                        

(het lichtfeest van St.-Maarten) organiseren we 

’LICHTMUNSTER’.                                                                    

Deze feeërieke wandelhappening slentert zich 

doorheen de straten en velden van Nieuwmun-

ster. Muziek, dans, poëzie, verhaalkunst, hapjes 

en drankjes én fotografie betoveren ons dorp.  

Op zondag 25 augustus start om 9.30 uur vanuit 

de Mariagrot de Bartholomeusprocessie naar                                              

de St.-Bartholomeuskerk.                                                

Zalige Hoogdag, Bart! 

Wil je ons volledig programma?                           

We seinen het graag digitaal door!                                

Mail naar mieke.marrannes@telenet.be                     

of volg onze avonturen op facebook 

B
A
R
T
H
O
L
O
M
E
U
S
F
E
E
S
T
E
N

 

Bartholomeusfeesten 
                  24 25 26 augustus Nieuwmunster 



                                                                               

FEEST OP HET PLEIN 

Op zondag 26 augustus toosten we graag 

met u op een fijn werkjaar! De parochieraad zet 

haar glazen uit om 11 uur. Xamen musiceert!                                                     

Om 12.15 uur kun je genieten van biefstuk à 

volonté, frietjes en lekkere groentjes (20 euro).                             

Voor kinderen zijn er frietjes, worst en appelmoes 

(5 euro). Een must voor al wie houdt van                                

zondagse gezelligheid of Nieuwmunster in het 

hart draagt. Inschrijven bij Carine Blomme                            

0498 08 57 74 voor 22 augustus!  

 

                      BOERENMARKT 

Op zaterdag 25 augustus 2018 is er een 

uitzonderlijke markt met verse producten,                

een persoonlijk contact met de producenten en 

een gezellige sfeer. Het dorpsplein wordt                         

daartoe omgetoverd.  

Hobbyteelt, landbouw- en streekproducten staan 

centraal binnen ons opzet.  

We pogen om een gevarieerd assortiment aan 

producten aan te bieden: brood, zuivel, ijs,           

honing, fruit, groenten, aardappelen, aardewerk, 

kaas- of vleeswaren.   

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit de Haan 

doet je héérlijk wegdromen.                                    

Het markten vangt aan om 14 uur                                  

en eindigt omstreeks 19 uur. 

TOUS LES SOLEILS 

Op vrijdagavond 24 augustus bruist deze 

film - net als Nieuwmunster - van het leven!               

Om 21 uur kun je in de kerk tussen jong en oud je 

benen strekken en boordevol genieten!  

De film is een heerlijk lichtvoetige tragikomedie 

van Philippe Claudel met verrukkelijke muziek uit 

La Tarantella, én een zonnige mix van Italiaanse 

en Franse acteurs. Alessandro woont al tijden in 

Frankrijk. Hij doceert barok-muziek en deelt zijn 

huis met zijn gekke, anarchistische broer en zijn 

puberdochter Irina. Het voelt echter alsof hij twee 

tieners moet opvoeden. Wanneer zijn dochter 

voor het eerste verliefd wordt, komt Alessandro’s 

leven op zijn kop staan. Tijdens het praten na de 

film bemachtig je aan onze winkelkar een stuk 

landelijke pizza. Een entreekaartje kost 2 euro,              

je krijgt dus méér dan waar voor je geld. 

HOOG TIJ(D) 

Onze  zondagse themaviering om 10 uur 

in de kerk wil aanzetten tot begeestering:  

we brengen goede tijding, herdenken rond 

onze scheepsklok het einde van de eerste 

wereldoorlog binnen ons dorp, én vieren 

de verbondenheid die heerst in onze               

gemeenschap rond ’dorp in de kijker’. 

Iedereen is méér dan welkom!                       

Heuse trekpaarden die het land om   

ploegen kun je aan de slag zien                                    

op de velden aan de Doelhofstraat.                              

Nieuwmunster staat een jaar lang in het 

zonnetje als ‘dorp in de kijker’! 


