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Kenia! Meerdere malen zijn de heren met
het team afgereisd naar Kenia om dit huis
te realiseren. Via deze weg nogmaals hartelijk dank, namens mijzelf en de stichting
Upendo Children's Centre in Nederland
maar bovenal ook namens de kinderen,
bedankt dat jullie zo'n mooie bijdrage leveren aan hun toekomst!
Lieve groet, Tessa Janssen, namens,
Upendo Children’s Centre Kenia
GRATIS ZOMERCONCERT op
BUITENGOED SLAVANTE
Muziek Ensemble Da Capo 2000 uit
Eijsden geeft op zondag 25 juli a.s. in het
kader van haar 10-jarig bestaan een gratis
toegankelijk zomerconcert op het Buitengoed Slavante in Maastricht.
Van 11.00 tot 13.00 uur kunt u in de schitterende omgeving van dit prachtige landgoed genieten van de mooiste muziek die
het ensemble de afgelopen 10 jaar heeft
uitgevoerd. Onder het genot van een kop
koffie met vlaai of een heerlijke lunch zullen de zomerklanken van ons ensemble u
bijna letterlijk 'om de oren' vliegen.
Da Capo 2000 is opgericht door en voor
oud-muzikanten van harmonieën en fanfares uit de regio Zuid-Limburg. Daarnaast
staat Da Capo 2000 open voor alle overige
muzikanten die op een leuke, ongedwon-

gen manier muziek willen maken. Het
ensemble bestaat thans uit ruim 35 muzikanten maar nieuwe leden zijn altijd welkom.
'Da Capo' is een Italiaanse muziekterm en
betekent 'vanaf het begin'. Het getal 2000
slaat op het jaar van oprichting.
Op het programma staan marsen, volksmuziek, lichte ouvertures, soul, blues, tangos,
paso dobles en popmuziek.
Voor meer informatie verwijzen wij graag
naar de website: www.dacapo2000.nl of
bel met 06-46427693.
Diepstraatfeesten 2010
Op zaterdag en zondag 24 en 25 juli worden voor de 36e keer de jaarlijkse
'Diepstraatfeesten' georganiseerd.

De Diepstraatfeesten zijn van oorsprong
een tweedaagse braderie, waar ondernemers uit heel Nederland hun koopwaar
aanbieden. De markt biedt een grote verscheidenheid aan koopwaar, waar de
bezoeker gezellig in kan snuffelen.
De opbrengst van de braderie komt ten
goede aan culturele doelen in de
Gemeente Eijsden.
Door de jaren heen hebben de Diepstraatfeesten zich ontwikkeld tot een waar feest.
Naast de diverse kraampjes, waar onder
andere antiek, kleding, sieraden en planten
worden aangeboden, zijn er op diverse
plaatsen op de markt verschillende activiteiten. De kinderen kunnen genieten van
een draaimolen, springkussen en optredens
van een ballonnenclown. Verder kunt u

