
10 jaar geleden vond onze eerste Wintermarkt plaats. 
Gedurende al die jaren creëerden wij “een plek van verbondenheid waar 

iedereen zich kon en mocht thuis voelen”.  En we werkten actief aan “een 

initiatief dat bijgedragen heeft aan een warmere samenleving op Linkeroever.” 

Het is letterlijk wat in de opdrachtverklaring van ons platform LO.com 

verwoord wordt.  

 

Verenigingen, werkgroepen en andere geïnteresseerden, hebben tijdens al die 

jaren dankbaar gebruik gemaakt van de kans die hen geboden werd om 

zichzelf, hun werking én hun creatieve producten aan te prijzen.   Vele 

bewoners van linkeroever, en anderen van dicht of ver erbuiten, kwamen 

aangewaaid in deze gezellige drukte.  Zij genoten er al die jaren, met ons allen, 

van het gezellig samen zijn tussen pot en pint, vuurmanden, kerstbomen, 

lichtjes groot en klein, lekkers van alle soorten. 

In de loop van de voorbije vakantieperiode heeft het wintermarktteam zich 

ernstig bezonnen…  en we besloten om “in schoonheid te eindigen”!  

Verenigingen en werkgroepen werden hiervan op de hoogte gebracht. We 

laten een fijne tijd achter ons.  De ene ervaart dit met pijn in het hart, waar de 

ander reikhalzend uitkijkt naar nieuwe kansen… We nodigen hen allen uit 

creatief om te gaan met dit gegeven. 

 

Zoals ook wij dit doen, want inderdaad u kent ons… Stilstaan doen we niet! 

Onze bekommernis voor actieve deelname aan een warme gemeenschap op 

linkeroever drijft ons voort! 

Wij vestigen daarom uw aandacht op het jaarlijks terugkomend evenement 

“Kerst op Linkeroever” dat alle activiteiten verzamelt die op onze linkeroever 

plaats vinden in de kerst- en eindejaarsperiode. Te gepasten tijde zal u de 

affiches wel zien verschijnen. 

Een prominente plaats hierop zal ingenomen worden door  het in en rond het 

Sint-Anneke Centrum! Noteer alvast in uw agenda. 

Vrijdag 11 december doorlopend van 18.30 u. tot … u.: Wintercafé met eet- en 

drankkramen binnen en buiten. 

 

Vrijdag 11 december om 20 u.: Kerstconcert door Herman Van Veen in de Sint-

Anna-ten-Drieënkerk. 700 mensen hebben kans gezien om kaartjes te 

bemachtigen en kijken met veel verwachting uit naar dit concert.  

Zaterdag 12 december van 14 u. tot 17 u. : Speelgoedmarkt met 

kinderanimatie. Om 15 u. optreden door het kinderkoor Sint-Anna-Goethe.  

 

Men zegge het voort want iedereen is welkom!  


