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Het was al een hele tijd geleden dat er nog een nieuwsbrief van onze harmonie
verscheen. Dit was te wijten aan mijn nieuwe computer waarbij ik niet meer beschikte
over Publisher, het programma waarmee ik de vroegere nieuwsbrieven maakte.
Ondertussen lukte het wel om de nodige informatie via e-mails en Facebook te
verspreiden. En ook de rondgestuurde Doodles werden vrij goed ingevuld.
Maar nu er terug heel wat zomeractiviteiten gepland zijn, toch even dit overzicht.
Het is opvallend dat de gemeentelijke verenigingen toch graag wat live blaasmuziek bij
hun evenementen hebben. Zo kregen we vragen van de KSA, tennisclub, Rode Kruis
(voor febr. ’18); verenigingen waar we nu voor de eerste keer een optreden voor zullen
verzorgen. Laten we hen niet teleurstellen en inderdaad zorgen voor een aangename
muzikale sfeer. We hebben vorig jaar hiervoor een ‘showboekje’ samengesteld en dit
zal ons nu goed van pas komen. Als we nu ook nog met een voldoende bezetting
kunnen aantreden, lukt dit helemaal.

Zaterdag 1 juli: Tennisclub Moorslede
De gemeente heeft de omgeving van de sporthal en tennispleinen heraangelegd. De
tennisclub zorgt op 1 juli de hele dag voor initiatielessen, demowedstrijden en
randanimatie (kindergrime, springkasteel). Zie hiervoor de affiche en flyers in De
Koenterdo.
De officiële opening van de nieuwe terreinen wordt door onze harmonie opgeluisterd.
We verzamelen op zaterdag 1 juli om 13u10 in De Koenterdo (harmonie &
trommelkorps), vanwaar we met een kort wandelconcert naar de voorkant van de
sporthal gaan.
Breng zowel je uniform als je gilet mee, wat we zullen aantrekken is afhankelijk van het
weer.
P.S.: Naast de tennispleinen werd een wandelpaadje aangelegd, waardoor de
Koenterdo nu ook snel bereikbaar is vanop de parking achter De Bunder.
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Zat. 1 juli: Vlaanderen Feest : Elzerijstraat
Dezelfde avond is er in de Elzerijstraat terug het wijkfeest waar wij ook optreden (wandel- en aperitiefconcert met
trommelkorps en harmonie). We verzamelen hiervoor om 18u30 bij Luc & Caroline, Elzerijstraat 31a
Het wordt een drukke dag met twee optredens, maar graag toch jullie aanwezigheid op beide uitstappen. Wellicht is het
het laatste jaar dat de Elzerijstraat op het programma staat.
Wie wenst te blijven voor het avondfeest met barbecue, kan een inschrijvingsblad meenemen van aan het magneetbord
in De Koenterdo

Zondag 2 juli: Zeepkistenrace KSA

Op zondag 2 juli verzamelen we om 13u30 in de Stadendreve waar we eerst een wandelconcert geven op het (korte)
parcours van de zeepkistenrace (terug in gilet of uniform, afhankelijk van het weer). De zeepkistenrace start dan om
14u. Tijdens die zeepkistenrace spelen we ook nog af en toe enkele stukjes en zorgen we voor de muzikale sfeer op
dit gebeuren. Onderstaande foto’s (van 2 jaar geleden) tonen aan dat daar heel wat volk is.
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Zondag 13 augustus: West-Vlams Bierfestival Slyps / Dag van Slyps

Het West-Vlams bierfestival gaat dit jaar omwille van de wegenwerken niet door in het centrum van Slyps, maar in een
tent bij de hoeve Dumoulin (de brouwer van Klets) in de Slypsstraat. Dit bierfestival gaat door op zaterdag, maar op
zondag is er de ‘Dag van Slyps’, waar ik ook nog niet veel meer van weet. Er is in ieder geval ’s middags een etentje
waarbij wij het aperitiefconcert verzorgen. ’s Namiddags zou er o.a. iets met oude tractoren te doen zijn…
Voor dit (zittend) aperitiefconcert van 11.30 - 12.30 spelen we het repertoire uit het groene mapje. Ook het trommelkorps
treedt mee op. We verzamelen ter plaatse om 11u.
Tijdens de repetities van 5 & 12 augustus wordt dit groene mapje opgefrist.
Een aantal mensen vulden de Doodle hierover nog niet in. Als je ondertussen al meer weet, kan je dit nog steeds doen
op: http://doodle.com/poll/4xyp5ed2f4z2s3y6#table
Wie meespeelt, kan aan een gunsttarief blijven eten (halve kip met frietjes). Hierover later meer.

Zaterdag 19 augustus: Kermis Moorslede
Voor het wandelconcert door de centrumstraten en op de kermis, verzamelen we (harmonie & trommelkorps) om 18u in
het brandweerarsenaal in de Kerkhofstraat

Verdere data
Zondag 17 september: namiddag: Fête de Main in Dottignies (stoet)
Zaterdag 23 sept.: kermis Moorslede (wandelconcert)
Zaterdag 30 sept.: barbecue (die uitgesteld was)
Zaterdag 11 nov.: wapenstilstand
Zaterdag 18 nov.: St.-Ceciliafeest
Zaterdag 16 dec.: Kerstmarkt
Donderdag 28 & zaterdag 30 december: Pannenkoekenbak
Zaterdag 27 januari ‘18: Concert
Vrijdag 20 - zondag 22 april ’18: Jeugdweekend
Zaterdag 27 oktober ’18: Themaconcert (In Flanders Fields, Oorlog & Vrede, ’14-’18,…)
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Repetities in juli & augustus
Trommelkorps
Vrijdag 23 juni: repetitie
30/6: repetitie
7/7: repetitie
14/7: repetitie
21/7: geen repetitie
28/7: geen repetitie
4/8: geen repetitie
11/8: repetitie
18/8: repetitie
25/8: repetitie

Harmonie
Zaterdag 24 juni: repetitie
1/7: geen repetitie (tennis &
Elzerijstraat)
8/7: geen repetitie
15/7: geen repetitie
22/7: geen repetitie
29/7: geen repetitie
5/8: repetitie
12/8: repetitie
19/8: geen repetitie (kermis)
26/8: wordt later meegedeeld

Musica
Zondag 25 juni: geen repetitie
2/7: geen repetitie (zeepkistenrace)
9/7: geen repetitie
16/7: geen repetitie
23/7: geen repetitie
30/7: geen repetitie
6/8: repetitie
13/8: geen repetitie (Dag van Slyps)
20/8: repetitie
27/8: repetitie

Dit steeds onder voorbehoud, wijzigingen worden via e-mail doorgegeven

Koninklijke Hamonie ‘De Verenigde Vrienden’ Moorslede
-

voorzitter & correspondentieadres: Patrick Vinckier, Iepersestraat 77, 8890 Moorslede, 0474 57 43 61 –
patrickvinckier@skynet.be
secretaris: Christophe Degruytere, Brouckhof Noord 27, 8980 Passendale, 0473 75 86 69
lokaal: Muziekcentrum ‘De Koenterdo’, Iepersestraat 52 F, 8890 Moorslede
www.harmoniemoorslede.be
info@harmoniemoorslede.be
facebook: harmonie moorslede
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