
ER ROERT WAT IN NIEUWMUNSTER 

Nieuwmunster werd samen met Zoersel, Kinrooi, Oosterzele 

en Vlezenbeek uitverkoren tot ‘Dorp in de kijker’. Met dit             

project wil Landelijke Gilden het dorp promoten en de                     

samenwerking tussen verenigingen bevorderen.                         

Dorpsbewoners kunnen tevens hun dorp mee-maken!  

DORP IN DE KIJKER 

Ons dorp-met-uitzicht verrast door zijn rust zo 

dicht bij de kust. Alles rijmt er op de volheid van 

het leven. Een heerlijkheid als géén ander,                       

eenvoudig en net daarom verrassend.                                

Het eeuwenoude tracé van de Doelhofstraat,               

zet iedereen er graag op weg.  

Historicus Robert Boterberge 

ontsloot de geschiedenis van 

ons dorp. Op vrijdag 4 mei                                                            

om 20 uur verhaalt hij                       

hierover in onze kerk.                                                                                    

Op de Bartholomeüsfeesten 

verschijnt tevens zijn boek                                                                                                                                             

met méér dan 400 bladzijden! 

Volg Nieuwmunster ook op facebook, in Kerk & 

Leven, Poldermagazien en in je brievenbus. 

            Deze 

Paashaas                                   

heet je welkom                     

op de Paaswake       

van 31 maart                     

2018 



NACHT VAN DE HOOP LUIDT EEN NIEUWE LENTE IN! 

Met de Nacht van de Hoop willen we op zaterdag 31 maart in 

Nieuwmunster Pasen vieren. Sfeervol, symbolisch, origineel,  

kunstzinnig, meditatief: allemaal woorden die onze nacht                     

omschrijven. Deze unieke Paaswake start om 19.00 uur                              

in de Sint-Bartholomeüskerk.  

Tim Lagae, Michaël Vandeweijer en Jasper Vanhoutte zetten dit 

jaar ons muzikaal op weg. Na de viering die door onze nieuwe                   

herder Antoon Vansteeland wordt voorgegaan heffen we ons glas 

op een Zalig Paasfeest, een nieuwe lente én de aftrap van het               

project ‘Dorp in de kijker’.  

Iedereen is dan ook op dit gebeuren méér dan van harte welkom! 

Voor de kinderen en jongeren liggen er een schare eieren te                   

wachten op échte speurneuzen! 

OM NAAR UIT TE ZIEN! 

 

 

 

 

 

                                                                   

Zondag 25 maart                                                               
Zullen we ruilen? 14 tot 17 uur Leefschool&KVLV 

Paaszaterdag 31 maart                                                          
Paaswake - 19 uur - St.-Bartholomeüs                                                                             

Zondag 8 april                                                                    
Traktorwijding  - St.-Bavo                                                                     

Zaterdag 14 april                                                                
Nieuwmunster in de bloemen - dorpsplein                                                       

Vrijdag 4 mei                                                                                        
Lezing R. Boterberghe  - St.Bartholomeüs                                                       

Zondag 9 mei                                                                       
Vruchten der aarde                                                               

Zondag 3 juni                                                                       
Concert Via Vocis - St.-Bartholomeüs                                                          

Maandag 12 juni                                                          
Gemeend landelijk - de Bommel                                                                

Zondag 1 juli                                                                           
Helleweg Nieuwmunster-Houtave                               

Vrijdag 24 augustus                                                           
Bartholomeüsfeesten - Film                                                                

Zaterdag 25 augustus                                                        
Bartholomeüsfeesten - Boerenmarkt                                                               

Zondag 26 augustus                                                       
Bartholomeüsfeesten - Feest                                                      

Zondag 14 oktober                                                            
Dank na oogst  - St.-Bavo                                                                     

Zaterdag 10 november                                                        
Lichtmunster - doorheen het dorp 

ZEG HET MET BLOEMEN                                                                      

Liefde en bloemen zijn onlosmakelijk met elkaar                           
verbonden. Ze brengen volop blijdschap en fleuren 
ons dorp op. Ze zijn er in vele bonte vormen en 
kleuren naar ieders smaak! Op zaterdag 14 april  
kun je tussen 10 en 12 uur op ons dorpsplein                
plantgoed voor een democratische prijs                                  
aanschaffen. We geven je ook graag advies over 
hoe je bloembakken dit jaar uitzonderlijk                           
kan tooien!   

LANDELIJKE GILDE NIEUWMUNSTER-HOUTAVE 

AAN ZET! 

De Landelijke Gilde Nieuwmunster-Houtave zette 

zich in de afgelopen jaren binnen het                                

samenwerkingsverband van verenigingen en                 

besturen bijzonder constructief in. De gilde denkt 

vrij en verbonden mee en weet tevens de handen 

uit de mouwen te steken. Aangezien de gilde zich 

richt naar zowel Houtave als Nieuwmunster                 

prijken dan ook enkele initiatieven op de agenda 

die zich in Houtave situeren: op zondag 8 april  is 

er om 10 uur een traktorwijding aan de kerk van 

Houtave. En,op 1 juli staat de anderhalve kilome-

ter kasseistrook op het fietsevent tussen                  

Nieuwmunster & Houtave centraal! Rodania! 

In 2018 willen we al onze dorpsgenoten samen 
brengen. We doen dit onder meer met een eigen 
zitbank! Welke plek in Nieuwmunster verdient een 
bank om er te zitten? Doe mee aan ‘Bank zoekt Plek’ 
en kies jouw favoriete plaats voor onze bank!                
Noteer jouw keuze. Deponeer jouw briefje bij Carine 
Blomme - Hoeksam 18—Nieuwmunster 

NIEUWMUNSTER, DORP MET UITZICHT 

Om onze initiatieven kracht bij te zetten ver-

schijnt aan de inkom van het dorp een heuse in-

stallatie.  Het is één van de vele initiatieven die de 

parochieraad van St.-Bartholomeüs samen met 

alle andere  partners neemt.  

 

Mijn favoriete plaats: 

O Hoeksam, ter hoogte van kapel                                          
O Achter de kerk, zicht op de historische polders       
O Leefschool Akkerwinde, ballenplein                                     
O Nieuwmunster aan zee, begijnhof                                                 
O Inkom van het dorp                                                              
O  ………………………………. 

Uiterljk voor 2 juli 2018 binnen brengen! 


