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Nieuwsbrief november ’22 
 

Beste vrienden muzikanten, 

Na een geslaagd concert waarbij zowel dirigenten, muzikanten als publiek tevreden waren, graag 

uw aandacht voor de volgende activiteiten. 

 

Hierbij toch eerst een welgemeende 

dankjewel aan iedereen (dirigenten, 

muzikanten, medewerkers,…) voor het 

bereikte resultaat, zowel muzikaal als 

organisatorisch. Voor het eerst in lange tijd 

konden we terug voor een ruim opgekomen 

publiek spelen, die dit zeer gewaardeerd 

heeft.  We zijn trots en tevreden dat we er 

terug staan. 

 

 

 

 

Wapenstilstand 

We verzamelen op vrijdag 11 

november om 9u30 op de 

markt, in uniform.  Tegen 12u 

is deze optocht afgelopen.  

Trommelaars halen hun 

trommels op in De Koenterdo 

op donderdag 10 november 

om 19u.   

Gezien we de laatste jaren 

jammer genoeg maar met een 

beperkte bezetting optraden, 

hierbij een oproep om dit jaar een extra inspanning te doen om er op deze dag bij te zijn.  Muzikanten 

die niet mee kunnen op stap gaan, kunnen aansluiten om 11u aan het monument (foto: 2014).  

 

 

 

http://www.harmoniemoorslede.be/


Op zaterdag 12 november is er geen harmonierepetitie. 

Op vrijdag 18 november gaat in Veurne het 

Jubileumconcert door, waar we met 9 Moorsleedse 

muzikanten meespelen.  (Zaal Zonnebloem, 20u15, 

gratis toegang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

St.-Ceciliafeest 

Zie hiervoor de uitnodiging en programma in bijlage.  Er 

zijn dit jaar wel enkele wijzigingen in vergelijking met 

vorige jaren: 

- Generale repetitie op donderdag 24 november in De Koenterdo 

- Op vrijdag 25 november is De Koenterdo open vanaf 20u, we verwelkomen er een 5-koppige 

delegatie uit Minden en houden er een gezellig samenzijn (“pré-Cecilia”). 

- Op zaterdag 26 november verzamelen we reeds om 13u15 in De Koenterdo, daar we de 

rondgang op de gemeente volledig vóór de misviering willen doen.  Deze vindt plaats in de St.-

Theresiakerk in Slyps om 17u30.  We nodigen ook de partners & sympathisanten hierop uit.  Ook 

de niet-meespelende muzikanten vragen we hierop aanwezig te zijn. 

- Op het avondfeest nodigen we eveneens alle gastmuzikanten en versterkingen uit die op het 

voorbije herfstconcert meegespeeld hebben, aan dezelfde deelnameprijs als de andere leden.  

Ook de vrienden-muzikanten van de Kon. Harm. Slyps zijn welkom, net zoals wij welkom zijn op 

hun St.-Ceciliafeest de week ervoor. 

- Het menu omvat dit jaar geen soep, maar een voorgerecht.  De prijs is een all-in prijs geworden, 

dranken inbegrepen. 

- Inschrijvingen zijn maar geldig na overschrijving van het bedrag op ons rekeningnummer. 

 

Sinterklaas 

Op zondagvoormiddag 4 december komt Sinterklaas terug naar de Koenterdo.  De Sint verwelkomt 

er de (klein)kinderen van de muzikanten, de muziekschoolleerlingen die een instrument huren bij 

ons (en hun broertjes en zusjes), enz.  Gelieve hiervoor in te schrijven, ten laatste met het St.-

Ceciliafeest bij petrouchka.mattan@hotmail.com.  Dit is gratis, maar zal enkel doorgaan als er 

hiervoor voldoende interesse is, want de Sint heeft het héél druk. 

 

Pannenkoekenbak 

Het is nog eventjes wachten, maar we willen nu al meedelen dat dit zal doorgaan op dinsdag 27 en 

donderdag 29 december (handig om weten voor wie nog verlofdagen over heeft…).   
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