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Persmededeling 
 

11de Bal van de Burgemeester zal swingen op de klanken van de solidariteit 
 

Op 4 oktober gaat de 11de editie van het Bal van de Burgemeester Joël Riguelle door.  
 
Het is een traditie geworden: het evenement is in het teken van de solidariteit geplaatst. De opbrengst van 
de avond gaat immers naar twee verschillende projecten, een project « hier » en een project « daar ». 
 
Hier, betreft het de ondersteuning van het project noodhuisvesting van ons OCMW in het vroegere Café de 
la Paix waarvan de bedoeling is, voor een korte periode, een persoon of familie een huisvestingszekerheid 
te bieden, in afwachting op een duurzame oplossing, en zodoende een afdaling in een spiraal van 
onzekerheid te vermijden. 
 
Daar, betreft het de ondersteuning aan het finaliseren van de 
infrastructuur van de kinderopvang “Sini yi ta yé” in Mali, 
gecontroleerd door de berchemse vereniging Teriya Mali. De voltooiing 
van de bouw en de inrichting van de klassen en de eetruimte zal aan 
kinderen uit armen gezinnen uit die buurt de kans geven om naar de 
kleuterschool te gaan. 
 
Het eerste deel van de avond wordt door het spektakel “Les Années 
swing”. Via liedjes van de Andrews Sisters, Glenn Miller, Ray Ventura, 
Edith Piaf en vele anderen de group “With Us” beleeft op een andere 
manier de 1940-1945 trieste periode. Die melodieën worden op het 
podium gezongen door en 4 zangers, onder de begeleiding van 5 
muzikanten.  
 
De dansavond staat onder de leiding van DJ Caltagirone.  
 
De deelnemers zullen ook van een heerlijk koud en warm buffet kunnen genieten.  
 

Meer info : www.balvandeburgemeester.be 
 

Praktische info : 
Wanneer ? Zaterdag 4 oktober 2014 
Waar ? Koning Albertlaan 33 (Feestzaal), 1082 Sint-Agatha-Berchem  
Programma : 
19.00 u : buffet met optreden van “Les années swing” 
22.30 u : dansavond geanimeerd oor DJ Caltagirone 
Info en reservatie via de website www.balvandeburgemeester.be of op het nummer 02/464.04.72 

 
 
Contact  : 
Mireille Walschaert 
Verantwoordelijke dienst Communicatie  
Tel. : 02/464.04.85 - GSM: 0493/74.26.73 

www.balvandeburgemeester.be

