Zondag 11 september 2022

De Meuzegemse minigazet
augustus 2022

11 uur: Meuzemuzeconcert in de kerk van Meuzegem
Steven Sneyers, de hobospecialist wiens atelier zich in Meuzegem
onder de kerktoren bevindt, heeft de gewoonte om het concertseizoen van
GC de Muze van Meise op de tweede zondag van september voor geopend
te verklaren. Hiervoor nodigt hij collega's en vrienden uit.
Deze keer gaat hij te rade bij de strijkers en brengt hij een bloemlezing uit
300 jaar muziekgeschiedenis.
Prijs: € 12

Beste mensen,
Eindelijk is het weer zover! We kunnen opnieuw ‘kermis houden’

Van harte welkom op 9, 10 en 11 september 2022 in en rond de
ontmoetingsruimte van

, Meusegemstraat 84

tickets kunnen besteld worden via de Muze: https://apps.ticketmatic.com/widgets/
de_muze_van_meise/flow/evenementmm?event=619890958198&l=nl)
of via Josy Massaer: 02/270 02 78, massaerjosy@hotmail.com

Na het concert wordt door het feestcomité een drankje aan de concertgangers in
aangeboden.
Vanaf 12 uur: Kermislunch (met tombola)

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

Proef onze kaas-/garnaalkroketten, de zalm of
parelhoen en als afsluiter ons traditionele
taartenbuffet.

Verder in september vinden er in
teiten plaats:

Eetkaarten en tafelreservaties kunnen ev. op voorhand
gereserveerd worden via mail: massaerjosy@hotmail.com

Initiatieles yoga op 19 september 2022.

of tel. 02/270 02 78

Vanaf 15 uur: Hamburgers verkrijgbaar

nog volgende activi-

Ferm Meuzegem start op 19 september met een eerste les yoga. Bij
voldoende interesse zullen er nadien dan op wekelijkse basis lessen aangeboden worden. Info bij Lut: lutgardedeconinck@telenet.be, 0497 85 82 76

Na de middag: Kinderattracties:
De kinderen kunnen zich uitleven op
het springkasteel, aan het eendjeskraam of het schietkraam.
Om 19 uur: afsluiting kermisweekend!

Open café op 25 september 2022.
Het café is dan open vanaf 13 u.
Onder het thema ‘gelukkig zijn’ organiseert de cultuurraad van Meise
een ‘koor’wandeling. Ook in ’t aMEUZEment zal er dan een optreden
plaatsvinden.
Meer info over deze activiteiten volgt nog.

Vrijdag 9 september 2022
Vanaf 18.30 uur:

kaas– en vleesbuffet

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

Zaterdag 10 september 2022
Van 14 u. tot 17 u.:
Wijnproeverij door Wijnimport.be.
Inschrijven vooraf kan bij Josy: massaerjosy@hotmail.com, tel. 02/270 02 78
Prijs: € 8 (inclusief fles wijn)

Vanaf 17 u.: benefietactie: ‘een hart voor Benjamin’
Een tragisch ongeval heeft het leven van Benjamin De Donder (32) en zijn gezin
volledig ontwricht. De Zemstenaar ligt ondertussen al weken op Intensieve en dat
zal nog niet meteen veranderen. Om de hoge kosten op te vangen, zijn familie en
vrienden nu met een crowdfunding gestart.
Zij verkopen zelf gemaakte wafeltjes en confituur, snoepjes ...

Om 18 u.: Optreden kinderband

Ribbedebeats (https://www.facebook.com/RibbedeBeats)
Laat je kids meegaan op een muzikaal avontuur met de Ribbedebeats-bende.
Met behulp van hun luidkeelse gezangen, lekkere dancemoves en heldenmoed overwinnen ze elk gevaar!
Sluit je aan en laat je meeslepen in deze muzikale fantasie!

Vanaf 21 u.: Live muziek van het TEAM orkest.
Gooi die beentjes maar los en laat je gaan op de dansvloer!
Uiteraard is ook ons café open.

Bewonder tijdens het kermisweekend ook oude schoolfoto’s

van enkele van onze (gewezen) Meuzegemnaren.
Misschien sta je er ook ergens bij!

Of wil je gewoon iets drinken? Geen probleem! Ook de dorstigen worden gelaafd tot ‘s avonds laat en ….
voor wie een hongertje heeft, zijn er ook lekkere kaas– en of garnaalkroketten te verkrijgen.
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