Nieuwsbrief nummer 2

augustus 2018

De Lustrumcommissie van ‘Deo Sacrum’ brengt u, door middel van deze nieuwsbrief, op de hoogte
van de voortgang van de voorbereidingen van de verschillende activiteiten die voor u en DOOR u
worden georganiseerd ter gelegenheid van dit Lustrumjaar 2018,zoals:
 de BBQ op zaterdag 25 augustus;
 de Uitgaansdag naar Roermond op 23 september;
 de Rabo sponsor stemming op 2 oktober;
 de fotosessie in oktober;
 en het Caeciliafeest op 18 november.
In deze tweede nieuwsbrief leggen we de nadruk op de organisatie van de BBQ op 25 augustus a.s.;
begin september krijgt u informatie via de 3e nieuwsbrief over de reis naar Roermond!

25 augustus 2018: BBQ
Ter gelegenheid van de verjaardag van het koor zal een barbecue worden
gehouden voor de koorleden. Wegens de restauratie van de kerk is de
binnenplaats niet beschikbaar en zal de BBQ binnen worden gehouden in de
Jozefzaal (het eten wordt wel voorbereid op de binnenplaats).
Uw wordt allen rond 17:00 uur verwacht. De BBQ zal rond 20:00 uur zijn
afgelopen, waarna u wordt verzocht mee te helpen met het opruimen.
De volgende leden hebben zich ingeschreven om de BBQ te organiseren:
1. Meubelploeg voor de inrichting van de Jozefzaal:
Erik van Mourik, Herman van Roermond, Jeroen Tuin, Pim van der Valk en Sjef Werry.
Zij worden om 14:30 uur verwacht om rangschikking van de tafels te regelen, o.l.v.
Sjef Werry;
2. Dek- en Dienploeg voor het dekken van de tafels en het
uitdelen van voedsel:
Ingrid Hofmaier, Marthy Kok, Annemieke Vis, Nellie van
Wingerde en Mora Wijling.
Zij worden om 15:00 uur verwacht om de tafels te dekken o.l.v.
Annemieke Vis
3. Judith, de dochter van Anneke Priem, zal als chef kok optreden;
Mieneke van Geest en Diny van der Stap zullen sous-chefs zijn.
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