
 

 

MINI VERSIE VAN DE OOGSTFEESTEN 2021 

Cafetaria « Chez Baptiste » en kleine feesttent 

Molen Soeteweg – Komen Ten-Brielen 

 

 

Beste Capello’s, Beste Vrijwilligers, Beste Sponsors en Beste Vrienden, 
 

Dit jaar zullen de oogstfeesten er anders uitzien dan de vorige jaren.  Door de huidige gezondheidscrisis hebben we 

ons programma moeten aanpassen zodat de veiligheid van iedereen gewaarborgd kan worden. 
 

Na één jaar zonder oogstfeesten staan we dit jaar er terug en stellen we voor klein en oud, een verlicht 

programma voor.  We kijken ernaar uit om jullie weer te kunnen ontmoeten. 
 

De keuze was moeilijk maar enkele activiteiten zoals de pompoenwedstrijd, kattenknippeling, 

ovenkoeksmijting, … zullen jammer genoeg niet doorgaan.  Er is wel muzikale animatie voorzien. 
 

We hopen dat, in 2022, alle gewone activiteiten opnieuw zullen kunnen plaatsvinden maar hopelijk genieten 

jullie al van ons aangepaste programma. 
 

Zaterdag 11 september 

- 7 u  tot 18 u Vrije ROMMELMARKT langs de Molen Soeteweg vanaf de voet van de Molen tot aan de 

eerste gebouwen, kant van de Capellestraat. Geen voorafgaande inschrijving vereist. Vrije plaatsen in te 

nemen in volgorde van aankomst  

- 8 u  Opening van de cafeteria « Chez Baptiste » en de kleine feesttent 

- 13 u 30  BROODKAARTING 

- 14 u 30  KLEUREN voor kinderen (tot 12 jaar, gratis deelname) 

- Vanaf 17 u 00 Muzikale animatie door FLASH DANCE 

- 17 u 30  HET FRIETKOT van de molenaar 
 

Zondag 12 september  

- 7 u  tot 18 u  Vrije ROMMELMARKT. Zelfde voorwaarden zoals de dag voordien 

- 11 u  APERITIEF-MUSETTE door FLASH DANCE 

- 12 u HET FRIETKOT van de molenaar 

- Muzikale namiddag door FLASH DANCE 

- 14 u 30 en 16 u 00 Molenverhalen aangepast voor kinderen verteld door Philippe MOUTON op de heuvel 

van de molen 

- 16 u 00  FRANCOIS RAMON en MASSIMO GIOVE 

 

Zaterdag en zondag : 

Ter plaatse gebakken brood, in een houtoven. Pannenkoeken. Springkasteel voor de kleinsten. 

 

Uitzonderlijke verkoop 

« Baptiste Edition Masquée » in fles van 75 cl – Beperkt aantal ! 
 

Zaterdag en zondag van 9 u tot 18 u : doorlopend gratis bezoek van Soetes’ Molen met toepassing van de 

gezondheidsmaatregelen. 
 

ALLE INGANGEN ZIJN GRATIS EN ONZE PRIJZEN BLIJVEN DEMOCRATISCH !! 

BEDIENING AAN TAFEL ! BEPERKTE PLAATSEN & ZITPLAATSEN.   
 

Het comité draagt geen verantwoordelijkheid in geval van ongevallen. Programma zou nog aangepast kunnen 

worden volgens de ontwikkeling van de maatregelen die op dat moment zullen gelden.   

Iedere dag, volledige sluiting om 01 u 00 - Organisatie : VZW Feestcomité Soete's Molen  

 
 

www.moulinsoete.be 


