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september 

oktober 

Op vrijdag 6 september hadden we ons pastafestijn. 

Je kon bij ons terecht om heerlijke spaghetti te komen eten. 

Bedankt aan iedereen die deze avond iets kwam eten. 
Ook onze helpers willen we graag nog even bedanken! 

Op 14 september tijdens Beigem kermis was onze vereniging  

goed vertegenwoordigd. 

Hier konden de kinderen aan verschillende standjes terecht om een 

spel te spelen. Onze jongeren, de RochusStars, zorgden voor een 

activiteit tijdens de kinderkermis. 

Ondertussen nam ook een ploeg van ons deel aan het 

petanquetoernooi. Zij behaalden een mooie 4
de

 plaats. 

Tot slot hebben we met de vereniging een concert gespeeld  als 

afsluiting van deze zonnige namiddag. 

Ons Teerfeest viel dit jaar op 12 oktober, 

In de namiddag gaven we een mini- 

concertje bij Niels, daarna ging het door  

naar de parochiezaal waar ons een heerlijk  

avondmaal  werd voorgeschoteld. 

Dit jaar hebben we onze langst spelende muzikanten Martin, Patrick, Guy, Alain en Mil in the picture gezet,  

zij ontvingen een ereteken. Proficiat! 

Als tussendoortje hadden we dit jaar een live voorstelling van de notenclub. 

Bedankt aan de deelnemers voor deze top act! 

Om af te sluiten konden we onze beentjes losgooien met DJ Steven. 



#kmderochusvrienden 
www.kmderochusvrienden.be 

toekomst 

Overzicht repetities en tappers: 

Januari 

“Rochusvrienden In Concert” was de titel van ons concert op 
10 november in de Eldorado. 

We gingen op zoek naar het sterke geslacht, daarom hadden we 2 zangers.  
Eén voor het vrouwen team (Babette) en één voor het mannen team (Bart). 

Wie nu het sterke geslacht is, weten we niet want het werd gelijk spel.  
Maar dat het een geslaagd concert (feestje) werd, dat weten we vast en zeker wel!  
Proficiat aan dirigent en muzikanten! 

Onze tombola bracht iets meer dan 700 euro op, waarmee we een saxofoon hebben 
aangekocht voor ons aankomend talent. Hartelijk dank aan Gilbert Goossens die de 
tombola gesponsord heeft! november 

december 

Op 12 januari 2020 staan we tussen 11u en 14u naar jaarlijkse 

gewoonte weer met een drankstandje op de nieuwjaarsreceptie 

van de gemeente. De nieuwjaarsdrink vindt  

plaats op het kerkplein  

Iedereen van harte welkom om met ons samen 

te toasten op het nieuwe jaar! 

07/03 
Restaurant parochiezaal 

08/03 

03/05 matineeconcert parochiezaal 

05 tot 
Muziekkamp 

Epen, 
Nederland 09/09 

04/09 Pasta parochiezaal 

10/10 teerfeest parochiezaal 

07 januari Marc & Tom 18 februari Louis & Jeannine 

14 januari Alain DS & Wouter 25 februari Alain VDB & Isabelle 

21 januari Godelieve & Wendy 03 maart Kristel &Erna 

28 januari Dirk & Pieter 10 maart Geen repetitie 

04 februari Benny & Johan 17 maart Alain DS & Wouter 

11 februari Steven & Wim 24 maart Godelieve & Wendy 

   31 maart Dirk & Pieter 


