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In deze
nieuwsbrief:

Dag,

Uitstappen
• Dottenijs
• Kermis

Het is terug tijd voor een nieuwsbrief met wat informatie voor de activiteiten in
het najaar.

Inventaris
instrumenten
Data activiteiten &
repetities najaar
• Barbecue
• Kaarting

Deze zomer deden we enkele optredens in Moorslede op evenementen
waarvoor we de eerste keer gevraagd waren (opening tennisvelden,
zeepkistenrace KSA en een aperitiefconcert op de Dag van Slyps). Het was
leuk op te treden voor dit nieuwe publiek en de organisatoren waren tevreden.
Daarnaast hadden we onze vaste optredens in de Elzerijstraat en met de
kermis.
We traden echter nog niet buiten de gemeente op. Op zondag 17 september
is het zover:

Zondag 17 september: Fête de la Main te
Dottenijs.
In Dottenijs (Dottignies, bij Moeskroen) is er dat weekend het ‘Fête de la Main’
met op zondag een folklorestoet. We verzamelen er om 15u op de parking van
de Aldi (Boulevard des Canadiens 6, 7711 Dottignies), zodat we van daar
samen naar het startpunt van de stoet kunnen gaan.
We gaan met eigen vervoer naar Dottenijs, spreek aub. met elkaar af op te
carpoolen. Wie geen vervoer heeft, geeft een seintje aan een bestuurslid,
zodat we dit kunnen regelen.
Trommelaars nemen op vrijdag al hun instrument mee vanuit De Koenterdo.
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Vijf jaar geleden waren we ook al te gast op dit Fête de la
Main. Vorig jaar zouden we terug gaan, maar door te veel
afwezigen hebben we dit daags voordien jammer genoeg
moeten afzeggen. In april deden we eerst een Doodlerondvraag en hieruit bleek dat we zeker met 30 deelnemers
zouden zijn, waarop we beslisten te zullen deelnemen.
We verwachten dat wie zich toen engageerde, deze datum
nog steeds vrijgehouden heeft.
Wie nog niet antwoordde, of het toen nog niet wist, kan dit
nog steeds op http://doodle.com/poll/b3n6ib5vnpyitvqu.
Wie nu toch kan meegaan, kan daar natuurlijk ook zijn
antwoord wijzigen.
Dit zal dit jaar wellicht onze enige uitstap buiten de
gemeente zijn. Graag een inspanning om hier bij te zijn en
in Dottenijs een mooie prestatie neer te zetten. Misschien
wordt dit dan wel een jaarlijks terugkerende uitstap.

Zaterdag 23 september: Moorslede kermis
Voor deze uitstap met trommelkorps en harmonie verzamelen we om 17u45 in De Koenterdo. Die dag is er
geen harmonie-repetitie.
We brengen een wandelconcert langsheen enkele centrumstraten, bezoeken natuurlijk ook de kermis, en
proberen vóór het donker is, terug in De Koenterdo te zijn.

Zaterdag 30 september: Barbecue
De harmonie-repetitie gaat door van 17-19u, vanaf 19u15 houden we een gezellige barbecue-avond in ons
lokaal. Bedoeling is om de muzikanten, hun partners en gezinsleden op een aangename manier samen te
brengen. Ook de jonge trommelkorpsleden en leden van Musica en hun ouders zijn hierop uitgenodigd. Zie
hiervoor de uitnodiging die we enkele weken geleden verstuurden. Inschrijven doe je bij Mario:
mario.deleye@telenet.be. Gelieve dit te doen tegen 24 sept. Ook graag een seintje als je niet kan komen.
Deelnameprijs is 12.50 €/volw. & 8 €/kind.
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Repetities najaar
De repetities van het trommelkorps, harmonie & Musica zijn reeds enkele weken herbegonnen, maar er waren
nog steeds heel wat afwezigen. Het is wel nog 4 maanden voor het concert, maar er is ook heel wat
voorbereiding nodig !
Behalve op deze hieronder vermelde data, is er wekelijks repetitie op de gewone uren
• Trommelkorps: niet op vrijdag 29 sept
• Harmonie: niet op zaterdag 23 sept (kermis)
• Musica: niet op zondag 17 sept (’s namiddags Dottenijs) en niet op 1 oktober (na barbecue)

Zaterdag 4 november: Koekjeskaarting
De harmonierepetitie gaat door van 17-19u
Vanaf 19u maken we dan plaats voor de kaarting. Vermits dit vorig jaar goed in de smaak viel, kaarten we dit
jaar terug voor koekjes. Iedereen zal een aantal kaarten ontvangen om te verkopen.

Verdere data
Zaterdag 11 nov.: herdenking wapenstilstand
Zaterdag 18 nov.: St.-Ceciliafeest
Zaterdag 16 dec.: Kerstmarkt
Donderdag 28 & zaterdag 30 december: Pannenkoekenbak
Zaterdag 27 januari ‘18: Concert
Zaterdag 3 februari ’18 (’s middags): Aperitiefconcert t.g.v. jubileum-feestweekend Rode Kruis (De Bunder)
Vrijdag 20 - zondag 22 april ’18: Jeugdweekend
Zaterdag 27 oktober ’18: Themaconcert (In Flanders Fields, Oorlog & Vrede, ’14-’18,…)
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Sponsoring
Om onze vereniging financieel draaiende te houden, zijn de sponsorinkomsten belangrijk. In de loop van
september krijgen onze vaste sponsor-bezoekers terug de nodige documenten hiervoor. Alvast bedankt aan
deze die zich hier jaarlijks voor inzetten. Als je ook bereid bent om bij een onderneming langs te gaan, of als
je nog nieuwe kandidaat-sponsors kent, mag je dit steeds melden aan Patrick Vi.

Inventarisatie instrumenten
Binnenkort krijgen alle spelers van een blaasinstrument een formulier om de gegevens van hun instrument te
noteren (merk, type, serienummer,..). Dit zowel voor de instrumenten van de harmonie als voor de privéinstrumenten. Bedoeling is dat we een overzicht hebben van welk instrument bij wie is, en we bv. ook
herstellingskosten kunnen bijhouden. Doordat er nieuwe leden bijgekomen zijn en instrumenten doorgegeven
werden, hadden we dit graag eens terug op punt gezet.

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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