Juli 2015
38ste Siddarthafeesten 2015
21, 22 en 23 augustus 2015
VRIJDAG 21 augustus
18u30

Opening restaurant en bodega

(soep, mosselen, videe, stoofvlees, koude schotel, vegetarische schotel, rijstpap,…)
20u00

Familie Quiz met presentatie door Erik Van Looy en Rik Torfs

Deelnamegeld per ploeg is € 20 ( max 6 pers / ploeg).
Iedereen heeft prijs. Vooraf inschrijven verplicht.
Op vrijdag zijn de andere kramen en de rommelmarkt gesloten.
ZATERDAG 22 augustus
14u30

Opening feestweide (kramen en rommelmarkt)

14u30

Bijeenkomst Amaresh

15u30

Het spel zit op de wagen, Romeo & Julia
Opvoering gebracht door mensen met en zonder
beperking, o.a. met mensen van Siddartha.

16u00

Opening restaurant

16u30

Antiekverkoop per opbod

17u30

Het spel zit op de wagen, Romeo & Julia

18u30

Optreden Clarivichord & Co (in de bodega)

18u30

Goochelaar Koenraad komt bij u aan tafel
wonderlijke goocheltrucs uitvoeren en
doet enkele spectaculaire trucs op het podium.
Zeker komen kijken dus!

ZONDAG 23 augustus
11u00

Eucharistieviering

12u00

Opening feestweide (kramen en rommelmarkt)

12u30

Opening restaurant
Dixieband, ballonenclown

15u30

Verkoop per opbod
Optreden djembégroep Djembe Foli

19u00

Trekking tombola

DOORLOPEND (zaterdag en zondag)
wijnzolder – pannenkoeken/ijsjes – eendjeskraam – schietkraam – paardenmolen paardenritjes - plantenkraam – rommelmarkt - verkoop producten zorgcentrum –
voorstelling projecten
ALLES AAN ZEER DEMOCRATISCHE PRIJZEN!!!

Het gebouw van het zorgcentrum voldoet niet meer aan de normen en de eisen die
gesteld worden om onze gasten zo goed mogelijk te begeleiden. We willen ook
bijspringen om de stijgende vraag aan plaatsen mee te helpen oplossen! Vandaar
zijn we volop bezig met het uittekenen van grote verbouwingswerken voor het
huidige gebouw! Natuurlijk kost zo’n verbouwing heel wat geld en moeten we een
groot deel zelf financieren.
Niet alleen in België zijn we bezig met verbouwingen maar ook in Ethiopië. Vorig
jaar hebben we in Addis een huis gekocht voor de kinderen van Little Heaven. Met
hun ziekte hebben ze toch ook nood aan een huis met goede sanitair en een plek
om te spelen. Aanpassing elektriciteit, sanitair en alles herschilderen kosten 25.000
Euro!!! In de tuin van Little Heaven was ruimte genoeg om er een nieuw

hoofdkantoor met gastenverblijf op te bouwen.
Alles is perfect in orde begin augustus!!!
Zoals je merkt blijven we niet stilstaan en hopen we natuurlijk dat we op jullie steun
kunnen rekenen om onze projecten verder uit te bouwen.
Oproep nieuwe vrijwilligers!!!
Spreekt het je aan om sam en m et vele anderen actief de handen uit de m ouwen te
steken en zo je bijdrage te leveren. Aarzel dan niet om contact m et ons op te
nemen, je hulp is welkom bij de opbouw of tijdens het weekend zelf.
Zou je graag op onze feesten reclame willen maken
voor je winkel of bedrijf, neem dan gerust een
kijkje op onze website of contacteer ons.
Voor onze rom m elmarkt zijn we nog steeds op zoek naar speelgoed, (jeugd)boeken,
puzzels. Deze m ag je brengen naar Siddartha.

