Volgnummer: 2018-22

Nieuws vanaf de bok:
De informatie voor het komende Kerstweekeinde:
Zondag 23 december: Tutti-repetitie van 10 - 12.30 u
Maandag 24 december: Opluisteren Gezinsviering in St. Eligiuskerk.
Graag 17 uur ingespeeld klaarzitten, zodat er alle tijd is om te repeteren. Mis start om 18.00 uur.
Terugblik Kerstviering op 16 december.
We kunnen terugkijken op een geslaagde kerstviering. De organisatie heeft gezorgd voor een
gevarieerd aanbod.
- heerlijke koffie met kerstbrood.
- een tombola met een prachtige levensmiddelenmand als prijs.
- kerstliedjes door Maud en Jelle.
- onze slagwerkjeugd o.l.v. Eric Crauwels
- het bezoek van onze Kerstman Marc
- de wenskaartjes voor in de grote kerstboom
- een dank je wel aan John Rademakers
- aanbieden van donatie door de Vriendenkring
- de Kerstquiz o.l.v. Iris Raes en Alex Schillings
- het afleveren van de Chocolade- en wafelbestellingen.
Het was een gezellige goed bezochte Kerstviering.
Met dank aan iedereen die, op welke manier dan ook,
geholpen heeft met de voorbereidingen en/of de uitvoering.
Afscheid John Rademakers, als tweede penningmeester.
Al meer dan 20 jaar lang wordt de inning van de contributie en de
bijdrage voor de opleiding gedaan door John Rademakers.
Hij heeft dat al die jaren heel serieus en correct gedaan,
tot volle tevredenheid van het bestuur en de leden.
Zijn gezondheid dwingt hem echter om met deze taak te stoppen.
Tijdens de kerstviering is John, op passende wijze bedankt voor zijn werkzaamheden.
John nogmaals heel veel dank!!!!
Vanaf 1 januari a.s. neemt Mieke Quaedvlieg de taak van John over. Mieke veel succes.

Planning
Zondag 23-12
Maandag 24-12
Zondag 30-12

Repetitie Fanfare Orkest
Gezinsmis
Repetitie Fanfare Orkest

10.00-12.30 uur
18.00 uur
10.00-12.00 uur

Volgnummer: 2018-22

Volgnummer: 2018-22

Donatie van de vriendenkring:
Superbedrag van € 1750,00
HARTELIJK DANK!!!

Quiz: onder leiding van Iris Raes

De overige foto’s zijn te zien op de
website www.fasila.nl

