
De Meuzegemse minigazet 

VU: P.Z. N-W Brabant vzw 
Hopelijk tot binnenkort, 

Feestcomité Meuzegem 

December 2022 

 

 

Eindelijk is het nog eens zover! 

Van harte welkom op 14 januari 2023  

op onze 3-Koningenwandeling met nadien  

nieuwjaarsreceptie, dit nog ‘s  - zoals jaren  

geleden - in onze kerk van Meuzegem 

 

 
 

 

Op de volgende pagina lezen jullie er alles over 

 

Wij wensen jullie alvast een fijn eindejaar en de beste 
wensen voor 2023! 

Noteer ook alvast in jullie agenda: 

Rommelmarkt: 14 mei 2023 

Meer info en inschrijvingen bij Josy Massaer:  

02/270 02 78 of  

via mail: massaerjosy@hotmail.com. 

 

Kermisweekend: 8, 9 en 10 september 2023 

Surf naar onze website www.meuzegem900.be of  

www.facebook.com/meuzegem/ 



 

Driekoningenwandeling  

We komen samen in de kerk van Meuzegem  vanaf 17.30 u. en vertrekken 
stipt om 18 u. 

Halverwege wordt er een tussenstop voorzien met hapje en drankje. 

Je hebt de keuze uit de ingekorte of lange wandeling naar ieders vermogen 
en kunnen. 

Verkleden mag zeker. 

Aangepast schoeisel aangeraden. 

Honden zijn toegelaten. 

Deelnameprijs: volwassenen 10 euro, kinderen 5 euro (hierin zijn hapje en 
drankje tijdens de tussenstop + 1 drankbon, 1 eetbon en dessert inbegrepen) 

Nieuwjaarsdrink 

Vanaf 20 u. is iedereen welkom—ook de niet-
wandelaars! - op onze nieuwjaarsdrink. 

Enkele sfeerbeelden van weleer 

Welkom iedereen! 
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