Zondag 8 september 2019

De Meuzegemse minigazet
augustus 2019

11 uur: Meuzemuzeconcert in de kerk
Dit jaar staat alles in het teken van het Meuzegemse historisch waardevolle orgel.
Het gelegenheidsensemble “aKad’amuse”, bestaande uit Steven Sneyers (hobo), Phyllis
Bartholomeus (cello), Hans Cammaert (viool) en Christophe Burssens (orgel), brengt werken
van o.a. Händel, Fischer, Fasch e.a. componisten.

Beste mensen,

Christophe Bursens zal tevens wat uitleg geven over het orgel en de verschillende werken die
zij zullen spelen.

Op de volgende pagina’s vinden jullie wat er zoal op het programma

Ons kermisweekend staat weer voor de deur.

staat.

Na het concert wordt er een drankje aangeboden.

Van harte welkom op 6, 7 en 8 september 2019 in en rond de
ontmoetingsruimte van

, Meusegemstraat 84.

Vanaf 12 uur: Kermislunch
Proef onze kaas-/garnaalkroketten, de parelhoen of ……………….. en als afsluiter
ons traditionele ambachtelijke taartenbuffet.

Vanaf 15 uur:

Hamburgers verkrijgbaar
In de schaduw van de
Meuzegemse kerktoren:

Na de middag: Kinderattracties:
De kinderen kunnen zich uitleven op het springkasteel, aan het eendjeskraam
of het schietkraam.

Voor de liefhebbers:

Stephex
Masters 2019
Op 28, 29, 30, 31 augustus
en 1 september

Om 19 uur: afsluiting kermis-

weekend!

Het Tomorrowland
van de
springpaarden (dS)
VU: V.Z.W. V.P.W. - Afdeling Meuzegem

Vrijdag 6 september 2019
Vanaf 18.30 uur:

Breugheljaar 450 jaar geleden

Proef onze heerlijke kazen en onze fijne vleeswaren geserveerd met een lekker
streekbiertje of glaasje wijn.

Zaterdag 7 september 2019
Het café gaat open om 19 uur.
Er zijn ook snacks verkrijgbaar.

Wegens succes verlengd en voor sommigen die er vorig jaar helaas niet bij
konden zijn:
Om 20 uur: optreden van John Dennis en Ziva
Gooi de beentjes nog maar eens los!
We sluiten af rond 24.00 uur.
Optreden: VVK: € 10, aan de kassa: € 12,50
Kaarten kunnen besteld worden bij Josy:
massaerjosy@hotmail.com, tel. 02/270 02 78
Omstreeks 20.30 uur: optreden van

Vanessa Chinitor en Dirk Bauters
Vlaamse muziek afgewisseld met grappen en
grollen.
Ambiance verzekerd!
We sluiten af rond 24.00 uur.
Prijs buffet en optreden: € 20
Enkel optreden vanaf 20.30 uur:
VVK: € 10, aan de kassa: € 12,50
Kaarten kunnen besteld worden bij Josy:
massaerjosy@hotmail.com, tel. 02/270 02 78
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