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Dag,
We hebben nog maar net een zéér geslaagde koekjeskaarting achter de rug
en volgende week is het al het St.-Ceciliafeest. Er is echter nog heel wat meer
te doen in onze vereniging. In deze nieuwsbrief vind je alle noodzakelijke
informatie.

Zaterdag 11 november: Wapenstilstand
We (harmonie & trommelkorps) verzamelen hiervoor om 9u30 op de markt.
Trommelaars nemen best daags ervoor, na de trommelrepetitie, hun instrument
mee naar huis.
Na de eucharistieviering is er een optocht naar het standbeeld van de
gesneuvelden. We spelen er De Brabançonne, De Vlaamse Leeuw en De
Europese Hymne. Gelieve na te zien of je dit in je marsboekje hebt.
Op die zaterdagavond is er geen harmonie-repetitie

Zaterdag 18 november: St.-Ceciliafeest
In de inschrijvingsbrief vond je reeds alle info, maar toch nog even kort:
Vrijdag 17 nov. (19-21.30): generale repetitie in De Koenterdo voor de werken
die we spelen in de Eucharistieviering (Georgia on my mind – Jesus Christ
Superstar – Oregon – Moby Dick). Die avond is er geen trommelrepetitie
Zaterdag 18 november: om 14u30 verzamelen voor het wandelconcert, om 17u
misviering, om 19u30 Ceciliabanket en avondfeest.
Wie zich nog niet inschreef voor het avondfeest, gelieve dit dringend te doen
bij Christophe.
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Zondag 3 december: Sinterklaas
Sinterklaas komt op 3 december om 10u30 langs in de Koenterdo
voor de jongste leden, hun broers & zussen en de (klein)kinderen
van de leden (zo lang ze nog niet naar het secundair onderwijs
gaan).
Musica repeteert reeds vanaf 10u de Sinterklaasliedjes.
Wil aub. aan Petrouchka doorgeven welke kinderen er zullen
komen. Deze kunnen dan even persoonlijk bij de Sint hun wensen
uiteendoen.

Zaterdag 16 december: Kerstmarkt
We houden op de Unizo-kerstmarkt (vanaf 17u) terug een tent
open waar je kunt genieten van verse warme soep, nog warmere
Chouffe Coffee of een frisse La Chouffe
De harmonie-repetitie gaat die dag gewoon door.

Oproep
Voor heel wat vaste activiteiten doen we steeds beroep op muzikanten als medewerkers, bv. sponsorgeld ophalen,
pannenkoeken verkopen en bakken,… waarvoor dank, want zonder een hele groep zijn deze zaken onbegonnen
werk.
Toch stellen we vast dat het werk op andere activiteiten (bv. Kerstmarkt, kaarting, fietsmarathon,…) voor het
grootste stuk terechtkomt op de schouders van de bestuursleden, terwijl iedereen dit eigenlijk voor een stuk mee
kan helpen dragen. Als er mensen zin hebben om een handje te helpen (bv. bij het opbouwen en/of afbreken van
de tent bij de Kerstmarkt of bij andere evenementen): laat aub weten aan een bestuurslid wanneer je wat zou
kunnen doen en we zullen je zéér dankbaar zijn.
Zo zouden we vóór en na het St.-Ceciliafeest ook wat helpende handen kunnen gebruiken om De Koenterdo klaar
te zetten (zaterdag 9u30) en/of terug op te ruimen (zondag 10u). Wie voelt zich geroepen?
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Overige activiteiten in de volgende maanden
Gelieve onderstaande data reeds in je agenda van 2018 te noteren en deze data vrij te houden:
•

•

Donderdag 28 & zaterdag 30 december: Pannenkoekenbak. Na Cecilia beginnen we met de
organisatorische voorbereiding (stratenverdeling verkoop, opmaken taakverdeling bakken e.d.). Zoals
je weet zijn hier heel wat medewerkers voor nodig. We verwachten terug op iedereen te kunnen
rekenen.
Zaterdag 6 januari (18u30): Optreden op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente aan
brandweerarsenaal. Hierdoor gaat de harmonie-repetitie door van 16-18u
Vrijdag 19 januari (20u): Optreden van Rapalje (Celtic Folk Night) in De Bunder, georganiseerd door
de cultuurdienst. Wij houden de bar open voor en na het optreden en kunnen hier ook wat aan
verdienen.
Zaterdag 27 januari (19u30): Concert in De Bunder
Vrijdag 2 februari (19u30): Generale repetitie voor het optreden van 3 febr (harmonie)
Zaterdag 3 februari (kort voor de middag, in De Bunder): aperitiefconcert bij het feestmaal van het 50jarig jubileum van het Rode Kruis. Ons repertoire nemen we uit het ‘groene mapje’
Vrijdag 20 - zondag 22 april ’18: Jeugdweekend

•

Zaterdag 27 oktober ’18: Themaconcert (In Flanders Fields, Oorlog & Vrede, ’14-’18,…)

•
•

•
•
•

Wijzigingen taakverdeling bestuur
Doordat Sofie het op doktersadvies best wat rustiger aan doet, wordt Christophe verantwoordelijke voor de
dagelijkse financiën, contant geld en de kas van De Koenterdo. Sofie blijft verder bestuurslid, we danken haar
voor de jaren die ze zorgvuldig onze financies beheerde. Patrick Vi volgt de bankzaken, overschrijvingen,
facturen en boekhouding verder op.
Hierdoor is er ook een verschuiving bij de partituren: Patrick Vi staat in voor het kopieerwerk, Evelien voor de
verdeling via de vakjes en Mario zorgt voor het klasseren en de inventaris.
Hierbij kunnen we eens herhalen dat je voor je uniformen terechtkunt bij Mario, dat Patrick VH instaat voor het
lokaal, de bar en het materiaal en dat Petrouchka het instrumentenbeheer opvolgt. Wanneer je een instrument
wenst te laten herstellen, breng je Petrouchka hiervan op de hoogte. Na Cecilia zullen we werk maken van
onze instrumenteninventaris: wie speelt op welke instrumenten en zijn deze persoonlijk bezit of eigendom van
de harmonie.
Gelieve de kaarten van de kaarting af te rekenen bij Evelien en het geld van de sponsoring te bezorgen bij
Patrick Vi. Breng dit aub. in orde voor we met de pannenkoekenverkoop starten.
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Aankondiging

Koninklijke Hamonie ‘De Verenigde Vrienden’ Moorslede vzw
-

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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