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Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de activiteiten in de
volgende weken en maanden.

Zaterdag 12 & zondag 13 mei:
Fietsmarathon
Volgend weekend gaat de fietsmarathon terug door. Dit is met het verlengd
weekend van Hemelvaart én op moederdag én met de Ieperse Kattenstoet,
maar de organiserende sportdienst had geen andere keuze (doordat er op
andere weekends dan weer andere evenementen waren).
Wij houden er terug onze drank- en snoeptent open en geven op zaterdag een
wandelconcert op het parcours.
Voor dit wandelconcert verzamelen we op zaterdag om 15u aan onze tent op
de markt. Trommelaars die hun trommel nog moeten ophalen in De Koenterdo,
kunnen dat doen op zaterdag tussen 11 & 12u (vrijdagavond is er geen
trommel-repetitie). Breng zowel je gilet als je uniformjas mee; afhankelijk van
het weer beslissen we ter plaatse wat we aantrekken. Deze rondgang, met
enkele pauzes, zullen we rond 18u afsluiten.
In de dranktent die tijdens de hele fietsmarathon open is, verkopen we naast
de gewone bieren en frisdranken ook terug snoep en verwenkoffies. Omwille
van moederdag zullen we op zondag de moeders-klanten extra in de
bloemetjes zetten met een bloemetje als geschenk.
De Notekrakers treden op zondag op in de tent om 15u
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Om deze dranktent op te
bouwen, af te breken en
gedurende twee dagen
open te houden, willen we
terug jullie medewerking
vragen.
Een aantal
mensen gaven reeds hun
naam op, maar we zagen
nog niet iedereen om hen
dit te vragen.

Daarom deze oproep: wie kan er meehelpen met:
-

-

Snoepzakjes maken op woensdag om 19u30 in De Koenterdo
Opbouwen tent op vrijdag vanaf 16u op de markt
Meehelpen met bedienen aan de toog, rondlopen in de tent, verwenkoffies maken, afwassen of (voor de
jongeren) snoep verkopen. We werken in verschillende shiften:
o Zaterdag: 13.30-15.30; 15.30-18.30 (tijdens het wandelconcert, hiervoor dus graag partners of
ouders); 18.30-20.30; 20.30-22.30; 22.30-einde
o Zondag: 10-12.30; 12.30-14.30; 14.30-17.30; 17.30-20u
Helpen met de afbraak op zondag 20-22u (dit moet snel gaan, want om 20u is er vaak nog volk aanwezig
en om 22u wordt het donker). Een tiental mensen is noodzakelijk!

Wil je me (patrickvinckier@skynet.be) laten weten welke taken je op je kan nemen. Dan stuur ik jullie tegen
het einde van de week de definitieve taakverdeling door. Alvast bedankt. Medewerkers in de bar dragen hun
polo, maar wanneer je er nog geen hebt, laat het me ook weten aub, dan bezorgen we jou er ook één.
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Doodle opening Cany-Barvillestraat zaterdag 26 mei 11u
We kregen de vraag van het gemeentebestuur om mee op te stappen bij de inhuldiging van de Cany-Barvillestraat.
Dit is de nieuwe verkaveling in de Nieuwstraat (op de gronden van de vroegere firma Terryn). Er komt hiervoor
een delegatie uit Cany-Barville naar Moorslede. De optocht gaat van het gemeentehuis naar die straat, op
zaterdag 26 mei, ongeveer van 11-12u. Vermits er het voorbije weekend té weinig aanwezigen waren in de
repetities om daar te kunnen beslissen, heb ik nog maar eens een Doodle opgemaakt zodat we kunnen kijken of
we die optocht kunnen aannemen. Wil die dus dringend invullen aub:

https://doodle.com/poll/irynbwyzwk6br5fr

Doodle Nieuwpoort: 3de oproep
We namen een optie om op te treden (wandelconcert voor harmonie en trommelkorps) op de St.-Bernardusfeesten
in Nieuwpoort op zondagnamiddag 26 augustus (wellicht 14-18u). Het verloopt op dezelfde manier als de vorige
jaren: 2 toeren met 4 stops. Harmonie Slyps treedt er op op zaterdag.
Vorig jaar waren we eerst niet uitgenodigd, maar dan later toch wel (maar toen waren er al té veel muzikanten met
andere plannen die dag). Dit jaar hebben we zelf gevraagd of we terug konden gaan, maar nu dreigt dit in het
water te vallen….
Dit is één,van de mooiste uitstappen die we kunnen wensen, met heel wat toeschouwers en ambiance (en ook
financieel zeer interessant).
Voorlopig ziet het er naar uit dat we niet zullen kunnen gaan wegens té weinig blazers! Een aantal mensen zijn
verontschuldigd, maar er hebben er ook nog steeds heel wat niet geantwoord of wisten het toen nog niet (en nu
misschien wel al). Wil dus aub de Doodle invullen als je dit nog niet deed of als je keuze gewijzigd is.

https://doodle.com/poll/y6qxve7petgvp4hs
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Privacy
Vanaf eind mei treedt een nieuwe Europese privacy-regelgeving in werking. Dit houdt in dat de privacy-wetgeving
zoals ze tot nu bestond, verstrengd wordt. Verenigingen en bedrijven die gegevens bijhouden hebben meer
plichten, burgers meer rechten.
In de praktijk zal er voor onze harmonie niet zoveel veranderen in de dagdagelijkse werking. We beschikken over
jullie leden-gegevens (adres, tlf.nr. geboortedata e.d.), maar jullie zullen nu (éénmalig) expliciet toestemming
moeten geven dat we die mogen bijhouden en gebruiken (het is niet meer voldoende dat wie niet ‘neen’ zegt,
hiermee zijn toestemming geeft). We houden geen gevoelige info bij (medische gegevens, politieke of geloofsinfo,
geaardheid, e.d.) en geven jullie gegevens niet door aan derden voor commerciële doelen.
We zullen hiervoor nog eerst een privacyverklaring opmaken en een overzicht met welke gegevens we bijhouden
en met welk doel. Dan vragen we jullie hier jullie akkoord voor te willen geven. Wie hier meer info over wil, kan
terecht bij Patrick Vinckier als aanspreekpunt.

Overige data
Graag ook alvast volgende data noteren in je agenda:
- Zaterdag 16 juni - 18u30: aperitiefconcert wijkfeest St.-Acharius (enkel harmonie)
- Zondag 1 juli - namiddag: Muziekfestival in Passendale tgv. jubileum Fanfare (Harm & tromm.)
- Zondag 17 juli - 10u: optocht herdenking 100 jaar bevrijding Moorslede 1918 (harmonie & trommelkorps)
- Zaterdag 29 sept: dubbelconcert trommelkorps & trommelkorps Izegem
- Zaterdag 27 oktober: Themaconcert In Flanders Fields
- Zaterdag 17 november: St. Ceciliafeest
- Donderdag 27 & zaterdag 29 december: Pannenkoekenbak

Partituren
Teneinde te voorkomen dat je partituren (van het harmonieorkest) door elkaar geraken: deze werken horen thuis
in je groene (of beige) mapje (voor St. Acharius):
- Happy – Dankeschön, Bert Kaempfert – The Golden age of Rock’n’roll – Rock’n’roll hall of fame –
Czardas – Mombassa Beat – Spiritual Moments – Spanish overture – YMCA
- Overige werken die in het groene mapje zaten en er in blijven: Admiral Spirit – I will survive – Disco Band
– Fascinating drums – A Klezmer karnival – Bessarabyanke
Deze werken zitten in je gewone (meestal blauwe) map (voor het ‘In Flanders Fields’-concert):
- It’s a long way to Tipperary (arr. Beck) – Sambre et Meuse – Jupiter Hymn – Conspiray – Fields of
Honour – Waltzing Matilda – Pomp and Circumstance – In Flanders fields… - Preussens Gloria –
Dartmoor 1912 (deze laatste twee moet je nog ontvangen)
Deze mag je terug indienen: It’s a long long way (oude versie) – Marche Lorraine
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Jeugdweekend
We hebben een zeer leuk & geslaagd jeugd- en trommelweekend achter de rug, op een mooie locatie (De Miere,
Meulebeke) en onder een stralende lentezon. Wie er niet bij was, had ongelijk….

Koninklijke Hamonie ‘De Verenigde Vrienden’ Moorslede vzw
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