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Nieuwsbrief september ’21 - Update
Dag vrienden muzikanten,
Na de tweede lockdown mogen we sinds enkele
maanden terug samen musiceren. Ondertussen
hebben we reeds een wandel- en aperitiefconcert in
Dadizele achter de rug.
We hadden vorig weekend de algemene vergadering
van de vzw. Met deze nieuwsbrief willen we de
afwezigen hierop eveneens informeren over de
volgende activiteiten:

Nu de pandemie grotendeels voorbij is, willen we ook
terug muziek brengen voor de mensen en de kermis lijkt ons hiervoor een geschikt moment. Op
zaterdag 25 sept. (verzamelen om 17u30 aan De Koenterdo) zouden we graag een
wandelconcertje brengen. Hiervoor zijn echter voldoende muzikanten nodig. Op het laatste
wandelconcert (Dadizele) was dit maar nipt voldoende en de wielerwedstrijd (Moorslede) hebben
we moeten afzeggen. Te veel muzikanten waren hierop verontschuldigd (omwille van allerlei
redenen: reis, ziek, werk,…). Het waren
de zomermaanden en ons korps is
sowieso
qua
ledenaantal
kleiner
geworden en ook verouderd.
De
overblijvende muzikanten die wel nog
enthousiast zijn voor optochten, dreigen
echter hun enthousiasme te verliezen als
die optochten met een té klein korps
moeten gebeuren. En zo raken we in een
vicieuze cirkel…
Daarom dus deze
oproep, want iedereen die beschikbaar is,
hebben we hierop nodig !
Willen jullie (harmonie & trommelkorps) aub. deze Doodle hier (klik op geel) invullen tegen zaterdag
a.s. zodat we kunnen beslissen of het haalbaar is om met die groep op te treden. Indien de
kermisuitstap niet doorgaat, is er die zaterdag wel repetitie. Volgende week hou ik jullie hiervan op
de hoogte.

Ook voor de optocht t.g.v. van de wapenstilstand (11 november ‘s voormiddags) roepen we
iedereen op hieraan deel te nemen.
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Update:
Het St.-Ceciliafeest zullen we (in tegenstelling tot wat in de nieuwsbrief van gisteren stond) nu toch
op één dag kunnen vieren. Patrick VH overhaalde de pastoor om op zaterdag toch éénmalig een
misviering voor ons te doen in de kerk, waarbij wij de muziek zullen verzorgen. Ons feest blijft dus
op zaterdag 27 november in de vertrouwde formule van de vorige jaren (in de namiddag
wandelconcert, daarna opluisteren eucharistieviering, feestmaal & avondfeest met dans). Exacte
info hierover (uren, inschrijvingen, e.d.) volgt later.
De misviering van zondagmorgen 14 november zal bijgevolg dus toch niet door ons opgeluisterd
worden en die datum hoef je dus niet langer vrij te houden.
Met onze excuses voor deze (mogelijks verwarrende) wijzigingen.

We zouden graag terug een jeugdwerking opstarten. We weten dat er een acht à tiental kinderen
en jongeren in Moorslede zijn die al enkele jaren een instrument bespelen (vooral klarinetten, maar
ook sax, trompet,…). Om dit muzikaal te leiden is er echter ook een dirigent nodig. Voelt iemand
zich hiervoor geroepen? Of ken je iemand van buiten ons korps die dit zou kunnen op zich nemen?
Laat het ons aub weten. Een basiskennis muziek (die wij allemaal hebben) is voldoende; jouw
persoonlijkheid en manier van omgaan met kinderen is minstens even belangrijk. Het tijdstip, de
duur en frequentie van de jeugdrepetities kan in onderling overleg bepaald worden.

Evelien zal terug trommellessen opstarten voor kinderen vanaf het derde leerjaar. Ken je iemand
die hierin geïnteresseerd zou kunnen zijn? Laat ons iets weten aub.

Muzikanten van wie hun uniformbroek niet meer past (of die er nog geen hebben), gelieve je naam
door te geven. We plannen dan een pasmoment bij de leverancier.

Nu we terug mogen repeteren, is het ook aangenaam om nadien nog even na te praten bij een
glaasje in de bar. We zullen de beurtrolregeling van voor de lockdowns terug invoeren. Wie hier
af en toe wil aan meewerken, laat iets weten aub.

De overige data voor 2021 en volgende:
•

Za 25/9: kermis-wandelconcert (zie hoger)

•

Do 7/10: Seniorendag Vlamo

•

Do 11/11: Wapenstilstand

•

Za 27/11: St. Ceciliafeesten (zie hoger)

•

Ma 27 & Woe 29 dec.: pannenkoekenbak

•

Zat. 25/12 & 1/1/22: geen repetities, wellicht een vervangrepetitie op een weekdag

•

29/1/22: Concert ‘Cocktail Maison’

•

5 juni ’22: Sinksenstoet Nevele

•

5 nov ’22: Concert

•

7-10 april ’23: Minden

