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Zomerbar
            aan de Nete

7.07 @ THE MOVIES - 17u tot 23u
Vanaf 17u ben je welkom op ons cinema-terras, waar je de avond kan starten 

met nacho’s en dipsaus, popcorn en bio-drankjes, waaronder onze bekende 

Gageleer.

Kom genieten van 'De terugkeer van de Natuur', een film (± 50 min.) die gemaakt 

werd in het kader van 3 LIFE+ projecten, waaronder ons eigen Grote Netewoud. 

Deze film geeft een unieke kijk op de natuur in onze buurt en brengt mooi in 

beeld hoe Natuurpunt deze met behulp van het LIFE-fonds actief herstelt.

Het juiste filmprogramma wordt bekend gemaakt via onze facebookpagina 

en website.

14.07 KAAS- EN WIJNAVOND - 17u tot 23u
Waan jezelf als een god in Frankrijk, proef onze heerlijke bio-wijnen 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.

21.07 BAL NATIONAL - 17u tot 23u
Op onze nationale feestdag kunnen we bijna niets anders dan chauvinistisch zijn 

en wat is er nu meer Belgisch dan een knapperig goudgeel frietje. 

Wil je mee komen genieten van een frietje? Kom op tijd dan, want op = op! 

28.07 COCKTAIL NIGHT - 17u tot 23u
Hou zeker zaterdag 28 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.

11.08 LATINO AVOND - 17u tot 23u
Ola... Dos cervezas?

Na ons molenfeest openen we de zomerbar in augustus met een heuse  

Latino-avond. Vanaf 17u worden er 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! Allen daarheen. 

18.08 KATTENFEESTEN - Markt Meerhout
Op zaterdag 18 augustus is de zomerbar gesloten wegens groot feest op de 

markt te Meerhout. Natuurpunt is hier present met een infostandje. Kom even 

langs voor informatie of laat de kinderen grabbelen uit Bernard de Bever zijn 

grabbelton. Meer info vind je op de website van de gemeente Meerhout.

25.08 CHILL & GRILL NIGHT - 17u tot 23u
Deze laatste zomerbar 'chillen' we voor een laatste keer op ons terras aan de  

vistrap. Tussen 17u en 20u 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  

18 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.

Juli
Augustus

Ook dit jaar toveren we ons terras aan de vistrap 

om tot dé zomerbar aan de Nete.

Vanaf 17u ben je welkom in onze zomerbar en om 23u sluiten we onze deuren. 

Elke zomerbar staat ook dit jaar weer in het teken van een bepaald thema. Kom 

gerust elke week een kijkje nemen en laat je verrassen door onze vrijwilligers 

met allerlei extraatjes bovenop onze gewone menukaart.

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.

Telkens van 17u tot 23u* Volg de laatste  

updates via onze  

facebook en  

website


