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SOETES MOLEN 
 

     www.moulinsoete.be 

 

Beste inwoners van Ten-Brielen, Beste vrienden, 
 

Dit jaar, ondanks de gezondheidscrisis, hebben we de 34 ste verjaardag van ons Comité kunnen 

vieren door een aangepast programma voor te stellen.  Uw aanwezigheid was voor ons een 

belangrijke steun in deze moeilijke tijden. 
 

We hopen dat u genoten hebt van ons mini-feest en dat we opnieuw op u zullen kunnen 

rekenen voor de volgende jaren. 
 

In afwachting stellen we u een laatste activiteit voor dit jaar: 

18de Halloween stoet die doorgaat op 

zondag 31 oktober 2021 
 

NIEUW DIT JAAR: FOTO STUDIO gratis toegankelijk voor en na de stoet. 
 

Rond 16u00: wie wenst gratis geschminkt te worden, is welkom in het bijgebouw van de 

cafetaria « Chez Baptiste ». 
 

Om 19u00, start van de stoet met de praalwagen van de Molen en de reus Baptiste: Molen 

Soeteweg, Capellestraat, Grotestraat, Tuintjesstraat, Vlaanderenweg. 
 

Bij terugkomst, verdeling van pannenkoeken, warme chocomelk, pompoensoep, glühwein, 

jenever, … zolang de voorraad strekt. 

Een kleine bijdrage is gevraagd, 2 € voor 5 consumpties, buiten ter hoogte van de chalets. 
 

De cafetaria « Chez Baptiste » zal ook toegankelijk zijn.  Voor de fijnproevers is er een stand 

hamburgers!! 
 

Aarzel niet om uw voorgevel te versieren voor de gelegenheid en de kinderen te verwennen 

met snoepen tijdens de stoet.  Heel erg bedankt! 
 

In de hoop u talrijk te mogen verwelkomen! 

Het Comité 
 

!! COVID-beperkingen: 

 � De site (cafetaria en chalets) zijn enkel toegankelijk op vertoning van de Covid Safe 

Ticket (of een negatieve PCR-test (-48 uur), een negatieve antigenische test (-24 uur) of een 

herstelcertificaat bruikbaar 11 dagen tot 180 dagen na de positieve test) dit, vanaf 16 jaar 

(geen test mogelijk ter plaatse),  

 � Mondmasker sterk aanbevolen voor de veiligheid van de deelnemers en de inwoners, 

 � Bekijk regelmatig onze website en Facebook indien er wijzigingen zouden zijn volgens 

de ontwikkeling van de gezondheidscrisis. 
 

(Het Comité is niet verantwoordelijk voor ongevallen.) 


