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02/03 DB
03/03 WM
07-08/03 Repeteerweekend Hanenbos De Linde Kids
13/03 Voorstelling Paasaffiche m.m.v Toneel De Linde
21/03 Onderonsje : Thema : Carnaval
30/03 DB

07/04 WM
13/04 Paasmaandag
14/04 Paasdinsdag
24-25-26 Toneel De Linde Kids spelen “Robin Hood”

Bedankt iedereen!
Onze 37ste Lembeekse Stoemp en Hutsepotkermis was alweer een voltreffer.
Hiervoor danken we niet alleen de vele mensen die hun voetjes onder de tafel schoven, en genoten
van onze (h)eerlijke gerechten, maar… wij danken vooral de vele medewerkers die hun te pletter
zwoegden in de keuken en in de zaal.

Binnenkort maken we ook het bedrag bekend van onzen “boek”. Dit bedrag schenken we dit jaar aan
De Max. De Max is een ouderproject in opstart voor jongvolwassenen met een beperking. Meer info
vind je in het foldertje bij deze Kleine Raak. Deze organisatie wordt getrokken door mensen uit onze
buurt!

Jong KWB ging Lasershoot-en
Met een 40 enthousiaste jongeren (en iets minder jongeren) maakte ze er een avontuurlijke namiddag van!
Jong KWB zorgde hiermee weer voor een smaakmakende activiteit !

Voorstelling Paasaffiche 13 Maart met Toneel De Linde (Kids)
Kaarten te verkrijgen in Café De Kring aan 15€.
Buiten een paar sketches van Toneel De Linde, zal er ook dans verzorgd worden door Ballerino, en wordt er
muziek gebracht door onder meer Zanger Bart en Lembeik Bauve.
Dé vraag van de avond zal zijn “Waa stoet er op d’affiche?”, én… “Komt hij, of komt hij niet ?”

Reserveer nu je plaatsen voor “Robin Hood” van De Linde Kids!
De affiche is uit, de eerste rijen zijn al gereserveerd. … Het belooft een kleurrijk spektakel te worden met
theater en zang.
Reserveren doe je best NU op het nummer 0473 36 69 88 tussen 18u en 20u, of je spreekt van onze leden
of medespelers aan. En zij zorgen wel voor een geschikte plaats.

Steun onze jonge talenten met een bezoek aan “Robin Hood” van Dirk Dobbeleers, in regie van Anne
Mathieu en Nancy Hanssens !
Kon. Toneel De Linde Kids en hun “Robin Hood” zijn u dankbaar!

