
Beste familie 
 
De vakantie staat voor de deur en de maandelijkse activiteiten maken nu plaats voor ons 
zomerprogramma. Iedereen is terug blij om uit zijn kot te komen. Vanuit het 
verenigingsleven zorgen we graag voor sfeermomenten op dinsdag- en donderdagavond 
en dit in kleinere of iets grotere bubbels. 
Onderstaand som ik alvast de activiteiten op in het kader van ’t Zomert in De Wingerd 
voor de maanden juli en augustus 
Hier de link naar ons boekje van ’t Zomert in De wingerd: 
https://wingerd.info/agenda/#dearflip-df_5609/3/ 
Hopelijk tot binnenkort, want samen genieten is dubbel genieten.  
 

ZOMERSE SFEERMOMENTEN IN DE WINGERD  
AVONDTERRAS 
1. Accordeonduo RIJO  op dinsdag 6 juli van 18u30 tot 19u30 
Voor deze activiteit hoef je niet in te schrijven  
Richard Van der Staey en Jos Louckx brengen het programma: Kom en dans. 
 
2. Pretzel and the cookies op dinsdag 13 juli van 18u30 tot 19u30 
Voor deze activiteit hoef je niet in te schrijven  
Pretzel & The Cookies brengen voor u: Sfeer & ambiance verzekerd!  
Deze populaire coverband bestaat ondertussen uit 5 bandleden en heeft ook eigen 
nummers. 
 
3. Geen avondterras op 20 juli wel maatjesavond 
Enkel op inschrijving 
 
4. Jan & alleman op dinsdag 27 juli om 18u30 tot 19u30 
Voor deze activiteit hoef je niet in te schrijven   
Jan & Alleman brengen volksmuziek uit binnen en buitenland  
 
5. Snow on the roof op dinsdag 3 augustus om 18u30 tot 19u30 
Voor deze activiteit hoef je niet in te schrijven   
Drie tinten grijs, elk een aparte klankkleur in harmonie met de leeftijd. 
Rock 'n' Roll, Country 'n' Blues, 60'ties Pop 
 
6. Filip & Bart op dinsdag 10 augustus van 18u30 tot 19u30 
Voor deze activiteit hoef je niet in te schrijven  
Filip & Bart brengen akoestische nummers op de gitaar 
 
7. Wreed & plezant op dinsdag 17 augustus van 18u30 tot 19u30 
Voor deze activiteit hoef je niet in te schrijven  
De marktzanger in ere hersteld. 
 
8. Keizer Tinnitus op dinsdag 24 augustus om 18u30 tot 19u30 
Voor deze activiteit hoef je niet in te schrijven   

https://wingerd.info/agenda/#dearflip-df_5609/3/


Keizer Tinnitus klinkt als **** in je oren.  
Met een combinatie van drum, gitaar, accordeon, bas, ukelele en zottigheid  
vullen zij die **** in met Nederlandstalige kleinkunst uit het collectief geheugen.  
 

 
OP INSCHRIJVING:  
 
MAATJESAVOND op dinsdag 20 juli vanaf 17u30 tot 19u30 
enkel op inschrijving, plaatsen zijn beperkt 
Je kan komen genieten in het grand Café van een welgevuld bord met 2 maatjes of 2 
garnaalkroketten met garnituur inclusief een glas witte wijn voor de kostprijs van €16,00 p.p. 
bewoners gratis. Het koperkwintet Brass Partout zorgt ook dit jaar weer voor de muzikale omlijsting. 
Wil je er graag bij zijn dan neem je contact met het secretariaat of mail je naar 
Wingerd@wingerd.info met vermelding van het aantal maatjes- of garnaalborden. 
Na bevestiging  stort je € 16,00 p.p. (bewoners gratis) op het rekeningnummer BE69 73435622 0078 
met vermelding “maatjesavond + naam bewoner”. 
 

ZOMERFINALE: LA VIGNE EST RIGUELLE op dinsdag 31 augustus vanaf 18u30  
enkel op inschrijving, plaatsen zijn beperkt 
Jan Hautekiet, Patrick Riguelle en accordeonist Gwen Cresens brengen het programma 
 ‘La Vigne Est Riguelle’.  
Om 18u30 kan je genieten van een drankje en een hapje, om 19u15 volgt het optreden met nadien 
mogelijkheid om een koffie met zoetigheid te nuttigen.   
Wil je er graag bij zijn dan neem je contact met het secretariaat of mail je naar 
Wingerd@wingerd.info  
Na bevestiging  stort je € 12,00 p.p. (bewoners gratis) op het rekeningnummer BE69 73435622 0078 
met vermelding “La Vigne Est Riguelle + naam bewoner”.  
 

DIVERSE: 
 

VUURPLAATS 
Iedere donderdagavond zingen we in kleine groep rond een vuurtje. 
Bij slecht weer in zaaltje 1. Ook jij als familielid bent welkom om aan te sluiten. 
- Op donderdag 1 juli begeleidt Piet de Mulder deze activiteit voor woning 1-4 
- Op donderdag 8 juli begeleidt Piet de Mulder deze activiteit voor woning 5-8 
- Op donderdag 15 juli begeleidt Tom Hye deze activiteit voor woning 9-12 
- Op donderdag 22 juli begeleidt Michiel Ruiter deze activiteit voor woning CVK/flats 
- Op donderdag 29 juli begeleidt Michiel Ruiter deze activiteit voor woning13-16 
- Op donderdag 5 aug begeleidt Michiel of Ben deze activiteit voor woning 5-8 
- Op donderdag 12 aug begeleidt Michiel Ruiter deze activiteit voor woning 1-4  
- Op donderdag 19 aug begeleidt Marc Snackaert deze activiteit vr woning 9-12 
- Op donderdag 26 aug begeleidt Marc Snackaert deze activiteit vr woning 13-16 
Geniet jouw familielid heel erg van dit gebeuren?  
Dan ben je zeker welkom om mee aan te sluiten bij andere woningen. 
 

OLV HEMELVAARTVIERING op zaterdag 14 augustus om 16u 
Piet Debruyn zal deze viering voorgaan. 
Iedereen welkom 
 

mailto:karen.douree@wingerd.info
mailto:Wingerd@wingerd.info


 
TER INFO: 
Op deze evenementen worden mogelijks foto’s genomen. Indien je dit niet wenst, breng 
ons dan ter plaatse op de hoogte. 
 
Wij rekenen op jullie begrip in verband met de afspraken rond de Coronamaatregelen  

• Was je handen alvorens plaats te nemen  
• Hou 1.5 meter tussen de verschillende bubbels  
• Neem plaats aan een tafeltje met jouw familiebubbel (max 8)   
• Zet je mondmasker op bij elke verplaatsing. 
• Wanneer de activiteit wegens weersomstandigheden binnen moet plaatsvinden 

dan vragen we begrip voor het feit dat we het aantal deelnemers misschien 
moeten beperken. 

• De meeste activiteiten zijn niet op inschrijving, uitgezonderd de maatjesavond en 
het slotoptreden . 
 

Geniet van de muziek en de hapjes op de zomeravonden. Een vrije bijdrage om 
deze activiteiten te bekostigen is altijd welkom. 
Schrijf tijdig in voor de twee betalende activiteiten. Plaatsen zijn beperkt. 
  

Geniet van de zomer en tot binnenkort  
 


