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Yorick en Janne werden op 17 mei  
fiere ouders van een zoon Staf 

Van harte gefeliciteerd met 
 jullie kleine spruit! 

Op dinsdag 9 april werd Wis De Wit 100, dit konden we niet  

onopgemerkt laten voorbijgaan. Daarom hebben we op zaterdag 13 

april een klein concertje gebracht tijdens de receptie ter ere van haar 

100 jaar, ingericht door de Beigemse Raad. 

Wiske is een trouw lid en heeft altijd veel gedaan voor onze  

vereniging. Wij denken daarbij vooral aan al het stikwerk dat ze steeds 

met veel plezier deed. 

Bedankt Wis en van harte gefeliciteerd! 

april 

mei 

Op 12 mei behaalde Victor 93%  

op marimba in Superieure afdeling tijdens 

de Vlamo finalewedstrijd voor solisten. 

Dikke Proficiat Victor! 

Op 5 mei hadden we ons concert  

a taste of music. Ook dit jaar kon je tijdens 

de muziekstukken genieten van lekkere hapjes. 

Deze werden allemaal vers gemaakt door  

onze kookploeg. 

Bedankt aan iedereen die er voor gezorgd heeft dat het 

een geslaagd concert was! 



#kmderochusvrienden 
www.kmderochusvrienden.be 

06/09  Pasta! parochiezaal 

08/09 09u00 
Met de RochusStars  
naar Bobbejaanland 

14/09 n.t.b. Kermisconcert parochiezaal 

17/09 19u00 
Kennismakingsdag 

Muziekschool 
parochiezaal 

12/10  Teerfeest parochiezaal 

10/11 19u30 Najaarsconcert Eldorado 

Op 19 mei hebben we een concertje gespeeld tijdens 

de verenigingenbeurs Goesting in Grimbergen 

Voor dit concert nam Yvonne  

het dirigeerstokje even over  

van Nik. 

 

Bedankt Yvonne! 

 

juni 

Op 16 juni waren we uitgenodigd 

door VOS Beigem om een concertje 

te spelen ter gelegenheid van hun 

100
ste

 verjaardag 

Proficiat VOS met jullie 100 jaar! 

Op 28 juni is Rik grote broer  
geworden van Thijs 

 
Van harte gefeliciteerd  

aan de fiere ouders  
Rebecca en Johan 

Nu de zomer volop bezig is, gaan  

ook wij even met verlof: in juli 

hebben we geen repetities meer. 

Iedereen een prettige vakantie 

gewenst! 
toekomst 

Overzicht repetities en tappers: 

06/08 Wim & Steven 

13/08 Louis & Jeannine  

20/08 Isabelle & Alain 

27/08 Kristel & Erna 

03/09 Godelieve & Wendy 

10/09 Chris & Eddy 

17/09 Dirk & Pieter 

24/09 Benny & Johan 

juli 


