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     www.moulinsoete.be 

 

Beste inwoners van Ten-Brielen, Beste vrienden, 
 

Dit jaar hebben we de 35ste verjaardag van ons Comité gevierd. 

 

We willen u bedanken voor uw deelname aan het succes van de verschillende activiteiten die 

we hebben georganiseerd. Wij hopen van harte dat het programma dat u werd aangeboden 

tijdens de feestelijke dag ter gelegenheid van de 35ste verjaardag van de reus Baptiste of 

tijdens het 34ste oogstfeest u heeft bevallen. Wij zeggen u alvast tot volgend jaar voor een 

nieuwe editie. 

 

Daarnaast maken we van de gelegenheid gebruik om nogmaals onze vele supporters en 

vrijwilligers te bedanken zonder wie we deze festiviteiten niet konden aanbieden. 

 

Zoals gewoonlijk hebben we dit jaar nog een laatste activiteit voor jullie: 

 

19de HALLOWEEN stoet 

Maandag 31 oktober 2022 
 

FOTOSTUDIO gratis toegankelijk voor en na de stoet. 
 

Rond 16u00 kunnen degenen die een metamorfose willen ondergaan gratis geschminkt worden 

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, … tot uitputting... van heksen, tovenaars en voorraden! 

Er wordt een kleine bijdrage gevraagd, 3 € voor 5 consumpties in de chalets die zich ter hoogte 

van het terras van de cafetaria "Chez Baptiste" bevinden. 

 

De cafetaria "Chez Baptiste" zal ook toegankelijk zijn en voor de meest hongerige onder ons 

staat er een hamburgerkraam! Aarzel niet om er gebruik van te maken. 

 

Door uw huisgevels te versieren en snoepjes uit te delen aan monsters en andere wezens, 

breng je een nog feestelijker tintje aan de Halloween-sfeer. Als dank zal elk huis dat deelneemt 

aan de snoepbedeling 5 consumptiebonnen ontvangen die geldig zijn in de chalets bij de 

cafetaria "Chez Baptiste". Deze kaartjes worden u overhandigd wanneer de praalwagen van het 

comité aan het einde van de stoet voorbijkomt. 

 

Bovendien zal uw aanwezigheid een waar genoegen zijn voor ons en de vele kinderen! 

 

Het Comité 


