
Hello,  

Heb je goed naar het getal 39 gekeken??? De 39
ste

 keer dat we samen 

de feesten organiseren!!! Niet te geloven, en het gaat nog altijd in stij-

gende lijn. 80 % van de opbrengsten van de feesten gaat naar de pro-

jecten in Vlaanderen, 20 % gaat naar Ethiopië!  

Maar het cijfer 39 zegt ook dat we intussen 39 jaar ouder geworden 

zijn. De Siddarthafeesten heb ik al langer uit handen gegeven aan 

Katia, die dat perfect doet, maar nu komt ook het moment dat ik niet 

langer in de vuurlijn wil gaan staan, noch in de projecten in Vlaande-

ren, noch in Ethiopië. Ikzelf verkondig al meer dan 25 jaar dat de 

kern van het leven “loslaten” betekent om echt ten volle gelukkig te 

zijn. Ook voor mij is het moment gekomen om los te laten, om stappen 

achteruit te zetten, en dat is intussen gebeurd in al onze vzw’s én ook 

voor Ethiopië. Nieuwe voorzitters, nieuwe afgevaardigd beheerders, 

nieuwe leden in de verschillende raden van beheer, en dat is een goede 

zaak voor de toekomst. Vanaf nu blijf ik nog wel den “bompa” van 

Siddartha en ik zal blijven bezielen, maar niet meer de voortrekker 

van alles en nog wat! Dat is goed beleid, dat is toekomstgericht kijken, 

dat is “samen” verder bouwen aan onze idealen!   Br. Gust 

 

. 
 

Oproep nieuwe vrijwilligers!!! 

Spreekt het je aan om samen met vele anderen actief de handen uit de mouwen 

te steken en zo je bijdrage te leveren. Aarzel dan niet om contact met 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. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

JULI 2016  
 

39ste Siddarthafeesten!  

19-20-21 augustus 2016 

Bonten Osstraat 29 – Baal (Tremelo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 “EDITIE JULI 2016” 

AFGIFTEKANTOOR  3200 AARSCHOT 

 



VRIJDAG 19 augustus 

18u30  Opening restaurant en bodega 
(soep, mosselen, videe, stoofvlees, koude schotel, 

vegetarische schotel, rijstpap,…)  

20u00 Familie Quiz  
Presentatie door Erik Van Looy en Rik Torfs  
Deelnamegeld per ploeg is € 20 ( max 6 pers / ploeg) 

Iedereen heeft prijs. Vooraf inschrijven verplicht! 

ZATERDAG 20 augustus 

14u30 Opening kramen en rommelmarkt 

16u00 Opening restaurant 

16u-18u Circusworkshop “De circus boerderij” 

16u  Brassband 

16u30  Antiekverkoop per opbod 

18u30 Optreden Clarivichord & Co (bodega)  

19u30 Optreden The Cornells  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

ZONDAG 21 augustus 

11u00 Eucharistieviering 

12u00 Opening kramen en rommelmarkt 

12u30  Opening restaurant  

       ballonenclown  

13u30 Dogdance DemoTeam:  

& 15u   The Swinging Tails vzw 

16u00 Verkoop per opbod  

17u00     Djembéoptreden door Meganga 

19u00 Trekking tombola 

 

 

 

 

 

 
DOORLOPEND (zaterdag en zondag) 

wijnzolder – pannenkoeken/ijsjes – eendjeskraam - schietkraam – paardenmolen – paardenritjes 

plantenkraam – rommelmarkt - verkoop productenzorgcentrum – voorstelling projecten 

ALLES AAN ZEER DEMOCRATISCHE PRIJZEN!!! 


