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Op woensdag 30 april is er onze
meiavondviering in de
Parochiezaal. Zoals de voorbije
jaren bereiden we zelf het
avondmaal, als menu serveren
we dit jaar :
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Tomaten-groentesoep
Stoofvlees met frietjes en
rauwe groentjes
IJs met appelstrudel
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Deelnemen kan voor de prijs van € 15. Kinderen tem 12 jaar aan € 7,5.
Inschrijven bij uw wijkmeester vóór 23 april 2014
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Wij komen samen om 17.30 in de parochiezaal om enkele bevriende café’s te
bezoeken met een wandelconcert. Omstreeks 19 uur wordt iedereen in de zaal
verwacht voor het avondmaal. Vanaf 21 uur speelt DJ Peter Wijns en kan
iedereen een dansje op de dansvloer zetten.
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LENTECONCERT : 18 MEI 2014
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Het is al enkele jaren geleden dat we nog
eens een concert in de kerk georganiseerd
hebben.
Onze parochiekerk is een zeer
mooie locatie voor het lenteconcert en ook de
muziek komt goed tot zijn recht in dit
prachtige gebouw. Wij zullen als fanfare een
aangepast programma voorzien.
Om 16 uur start het lenteconcert. De deuren
gaan open om 15u30. Einde is voorzien rond
18 uur.
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Ook onze leerlingen zullen enkele nummertjes
brengen.
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Kaarten in voorverkoop kan je bij muzikanten
en bestuur verkrijgen aan de prijs van 6 euro.
Aan de kassa betaal je 8 euro.
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Mogen we rekenen op een even talrijke opkomst als op onze niet-muzikale
activiteiten. 
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FAMILIEFIETSTOCHT: 8 JUNI 2014
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Pinksterzondag is traditiegetrouw een familiedag bij de fanfare. Iedereen kan
dan deelnemen aan de familiefietstocht met start aan het nieuwe
fanfarelokaal. Je kan vrij starten tussen 13.30 uur en 14u.30. Het is een
tocht van ongeveer 25 km langs rustige en onbekende weggetjes met onderweg
enkele leuke spelletjes. Bij aankomst krijg je lekkere pannenkoeken geserveerd.
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Hopelijk schijnt de zon en wordt het weer een gezellige namiddag…
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Op 27 april zal onze fanfare meespelen op het koffieconcert van K.F. Sint-Cecilia
te Booischot. Het concert gaat door in de parochiezaal ‘Ter Laken’ te Booischot.
De aanvang is voorzien om 14u.30.
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