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Ook dit jaar toveren we ons terras aan de vistrap
om tot dé Zomerbar aan de Nete.
Elke zaterdagavond in juli en augustus kan je heerlijk komen relaxen van 18u
tot 23u op het mooiste natuurlijke terras van de Kempen. In deze unieke setting
serveren we de lekkerste bio-drankjes, af en toe een hapje en steeds een zacht
muziekje op de achtergrond. Kom af met vrienden, familie, kennissen voor een
gezellige avond en steun zo de renovatie van de watermolen!

Juli

6.07

BEERS FOR NATURE - 18u tot 23u

Heb jij al gehoord van 'Beers for nature'? Dit is een reeks van bio-bieren die
gecreëerd zijn ten voordele van de natuur! Bij verkoop gaat steeds een gedeelte
van de opbrengst naar een natuurproject in Vlaanderen. Tijdens onze eerste
zomerbar maak je boven op onze vaste menukaart kennis met de Zwarte
Madam, de Blonde Tapuit, de Mammoet en onze reeds bekende bieren zoals
Gageleer, Bufo en Picus Pils. Vanaf 18u kan je onderuit schuiven met een heerlijk
glas bier en geniet... van de natuur, voor de natuur!

GRATIS TOEGANG,
DE OPBRENGST GAAT
INTEGRAAL NAAR DE
RENOVATIE VAN DE
WATERMOLEN.
Omwille van praktische redenen
vragen we wel om vooraf in te
schrijven voor de barbecue van
de laatste zomerbar op 31 augustus.

20.07 COCKTAIL NIGHT - 18u tot 23u

Hou zeker zaterdag 20 juli vrij in jullie agenda, want dan kan je in onze zomerbar
heerlijke cocktails komen drinken. De cocktails zullen bereid worden met onze
eigen bio-sapjes en bio-limonades. Brengen jullie een 'Bob' of 'Bobette' mee?
Geen probleem... ook voor hen worden er heerlijke mocktails voorzien.

13.07 KAAS- EN WIJNAVOND - 18u tot 23u

Waan jezelf als een god in Frankrijk, proef onze heerlijke bio-wijnen, geef je over
aan bekende accordeonmelodieën en geniet van een kaasplankje op ons terras
aan de Seine, euh, excuseer de Grote Nete. Kuier ook langs ons creatief plekje,
Montmartre aan de Nete, waar (amateur)kunstenaars je zullen verbazen met
hun kunnen.

27.07 COOLCATS & HOTDOGS - 18u tot 23u
Tijdens deze zomerbar midden in de zomer
draait DJ-collectief The Sunk Foul Brothers
swingende jazz en funky grooves aan elkaar.
Onze vrijwilligers serveren ondertussen
liefdevol bereide hotdogs (Kom op tijd,
want op = op) en biologische drankjes voor
alle coolcats.
Geen enkel excuus om thuis te blijven dus!
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En in de maand augustus gaan we gewoon verder
en zijn jullie elke zaterdagavond welkom in onze
Zomerbar aan de Nete.

Augustus

3.08

GRATIS TOEGANG,
DE OPBRENGST GAAT
INTEGRAAL NAAR DE
RENOVATIE VAN DE
WATERMOLEN.
Omwille van praktische redenen
vragen we wel om vooraf in te
schrijven voor de barbecue van
de laatste zomerbar op 31 augustus.

BAR GLOBAL - 18u tot 23u

Klaar voor een reis rond de wereld? Laat je dan meevoeren door exotische
muziek en verwen je smaakpapillen met wereldse hapjes. Welkom op Bar Global,
een zomerbar i.s.m. ‘Kletstijd’. Deze afdeling van Praatpunt organiseert doorheen het jaar ontmoetingsmomenten met anderstalige Meerhoutenaren waarop
iedereen welkom is om (Nederlands) te praten en elkaar te leren kennen...

10.08 LUIE ZATERDAG - 18u tot 23u

Omdat lui zijn een recht is in de vakantie: Luie Zaterdag! Hangen, loungen,
chillaxen of gewoon luieren, het mag allemaal. Wij zorgen voor lekkere gekoelde
drankjes en de beste loungy muziek. Jij brengt (als je daar zin in hebt) zelf een
lekkere snack mee. Delen mag uiteraard. De vrijwilligers van het NYX Festival
nemen deze avond de bar én de dj-booth over. Dat belooft!

17.08 LATINO AVOND - 18u tot 23u

Vanaf 18u zijn jullie welkom op onze Latino-avond. Er worden zwoele temperaturen verwacht in onze Zomerbar aan de Nete. Je waant jezelf in zuiderse
oorden, kan genieten van lekkere zomerse drankjes en wordt verwend met
heerlijke tapas! DJ Tranquilo zorgt intussen voor een setje dansmuziek, dus
smeer die beentjes alvast maar in.

24.08 NACHT VAN DE VLEERMUIS - 20u30

Op zaterdag 24 augustus is de zomerbar gesloten wegens de kattenfeesten op
de markt te Meerhout. Wel kan je die avond aan het bezoekerscentrum terecht
voor een gidswandeling met batdetector. Ga mee op zoek naar deze fladderende
zoogdieren en kom meer te weten over hun manier van leven.
Afstand wandeling: ± 4 km.

31.08 CHILL & GRILL NIGHT - 18u tot 23u

Deze laatste zomerbar 'chillen' we voor een laatste keer op ons terras. Tussen
18u en 21u kan je aanschuiven aan onze barbecue, met ecologisch verantwoord
vlees. BBQ-bufffet (2 stukken vlees en groentenbuffet) is er voor slechts € 17
per persoon. Voor de kleine eters is er een mini-portie (1 stuk vlees en groentenbuffet) voorzien voor € 12 per persoon.
Inschrijven is verplicht voor deze barbecue en kan vanaf 1 augustus tot
25 augustus via mail bc.grotenetewoud@natuurpunt.be of via telefoon op het
nummer 014-21 34 50. Wees er op tijd bij, want de plaatsen zijn beperkt.
Vegetariër? Vermeld dit even bij je inschrijving en dan voorzien we een
vegetarische burger voor je.

Wegens de renovatie is er
slechts een BEPERKT AANTAL
PARKEERPLAATSEN aan de
watermolen. Zorg ervoor
dat je je wagen reglementair
parkeert in de buurt en
dat je niemand hindert.
Bedankt!
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