
Op zondag 4 februari vieren we opnieuw ons jaarlijks 
gezinsfeest. En het wordt dit jaar een feest met een grote 
strik. Want na wat opzoekingswerk en telwerk blijkt dat we 
dit jaar exact aan de dertigste editie van dat gezinsfeest toe 
zijn. Het was pater Decadt die in 1989 de aanzet gaf voor de 
allereerste editie en sindsdien is het een heuse Haringse 
traditie geworden. 

Bedoeling van het feest is om alle Haringenaars en oud-
Haringenaars eens op een gezellige, ongedwongen manier bij elkaar te brengen. Rond een 
koffietafel en met op het podium animatie door eigen mensen. 

Programma:
* om 9.45 uur: gezinsmis in onze parochiekerk
* om 14 uur: feest in De Levaard met dit jaar heel wat foto’s van en herinneringen aan 30-
jaar gezinsfeest maar ook de uitslag en prijsuitdeling van de bebloeming 2017, de jeugd op 
het podium, de stilaan vertrouwde ken-je-dorptest en misschien nog enkele verrassingen. 
En we sluiten uiteraard af met de traditionele gratis koffietafel met boterkoeken. 

De voorbije jaren slaagden we er dankzij de inzet van velen steeds in om het programma 
goed te stofferen en voor deze speciale jubileumeditie moet dat zeker nog eens lukken. We
kijken dan ook uit naar Haringse talenten die tijdens het gezinsfeest een eigen act willen 
brengen. En foto’s, filmpjes of tips die de geschiedenis van ons gezinsfeest wat extra kleur 
kunnen geven, zijn natuurlijk ook altijd welkom. Graag daarvoor vooraf contact opnemen 
met zuster Agnes (kloosterharinge@gmail.com) of Stef Ryon (stef.ryon@telenet.be) 

Maar we rekenen er natuurlijk vooral op dat De Levaard op zondag 4 februari weer goed 
volloopt. Om praktische redenen wordt wel gevraagd om vooraf – en zeker voor dinsdag 30
januari – in te schrijven. Dat kan door het inschrijvingsstrookje onderaan ingevuld aan de 
pater of aan zuster te bezorgen. Mailen naar kloosterharinge@gmail.com of telefoneren 
naar zuster op 057 30 03 09 mag ook. En breng naar het feest zeker een balpen mee, want 
die zou wel eens van pas kunnen komen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

het gezin……………………………………………………………………………………………………………. Komt

met ………………… personen naar het gezinsfeest op zondag 4 februari.


