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Nieuwsbrief oktober ’22 
 

Beste vrienden muzikanten, 

November wordt een drukke maand met ons Herfstconcert, de wapenstilstands-optocht en het St.-

Ceciliafeest.  Hieronder vind je de praktische info voor deze activiteiten 

 

Herfstconcert 

Er is een generale repetitie in De 

Bunder op vrijdag 4 november 

om 19u30.  De opstelling zal zijn 

zoals met het ‘In Flanders 

Fields’-concert in 2018: dus niet 

óp, maar vóór het podium.  We 

kunnen op die manier 

compacter bij elkaar zitten en de 

klank blijft minder in de 

coulissen hangen.  

Wil nadien de voorverkoop van 

de ingangskaarten afrekenen 

met Patrick Vi. 

Op zaterdag 5 november verzamelen we om 18u in De Bunder.  De dresscode is: 1/ (voor de 

heren): zwart hemd, zwarte (uniform)broek, zwarte schoenen & sokken – 2/ (voor de dames): om 

het even, maar wel zwart (bloes, kleedje,…). 

Om dit concert in goede banen te leiden en het publiek een aangename avond te bezorgen, hebben 

we, naast de muzikanten, nog heel wat medewerkers nodig.  O.a. voor de bonnetjesverkoop, de 

ingangstickets, de bar voor het concert, tijdens de pauze & achteraf, het opruimen achteraf.  Ook 

om de broodjes klaar te maken (16u) zoeken we nog enkele vrijwilligers.  Geef aub je naam door 

aan Patrick Vi.  Medewerkers niet-muzikanten in de bar dragen bij voorkeur onze polo’s. 

 

Wapenstilstand 

We verzamelen op vrijdag 11 november om 9u30 op de markt, in uniform.  Tegen 12u is deze 

optocht afgelopen.  Kijk nog eens na in je marsboekje of je La Brabançonne, De Vlaamse Leeuw en 

Ode an die Freude klaarzitten hebt.  Trommelaars spreken met iemand van het bestuur af om op 

voorhand hun trommels op te halen of komen bij voorkeur op donderdag 10 november om 19u 

naar De Koenterdo. 
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Op zaterdag 12 november is er geen harmonierepetitie, want de dirigent is verhinderd wegens het 

St.-Ceciliafeest in Veurne.  Op zaterdag 19 november is er wel gewone harmonierepetitie. 

 

St.-Ceciliafeest 

Op donderdag 24 november is er om 19u30 de laatste repetitie (in De Koenterdo) voor de werken 

die we spelen in de misviering.  Dus niet op vrijdag zoals voordien gemeld !  Het repertoire zal 

voornamelijk bestaan uit bepaalde passages uit werken die we met het Herfstconcert spelen. 

Op vrijdag 25 november verwelkomen we een delegatie uit Minden die ons St.-Ceciliafeest komt 

meevieren (en die ons wellicht komen uitnodigen om met Pasen volgend jaar naar Minden te gaan).  

De Koenterdo is open vanaf 20u, iedereen is welkom.  We zoeken ook nog enkele gastgezinnen 

waar onze Duitse gasten 2 nachten kunnen logeren. 

Op zaterdag 26 november is er dan het St.-Ceciliafeest.  De uitnodiging met menu en exact 

programma volgt binnenkort, maar we kunnen nu al meedelen dat dit ietwat anders zal verlopen dan 

de voorbije jaren. 

We houden eraan om de patroonheilige St. Cecilia te vieren door een 

eucharistieviering op te luisteren, maar er is op zaterdag geen misviering 

meer in Moorslede (enkel nog op zondag om 9u30).  We willen ons feest 

echter ook niet spreiden over 2 dagen of 2 weekends, dus zullen we de 

eucharistieviering van 17u30 in de St.-Theresiakerk in Slypskapelle 

verzorgen.  Dit houdt in dat we de zaterdagmiddag reeds om 13u15 

verzamelen voor 

de rondgang door 

Moorslede (vertrek 

en einde 

Koenterdo).  We 

zorgen voor 

enkele Bobs die ons daarna veilig naar Slyps 

brengen en terug (extra Bobs zijn ook steeds 

welkom).  Hierdoor is er na de mis dus ook 

geen optocht meer in de duisternis.  Vanaf 

19u is er dan het avondfeest in De Koenterdo 

(receptie, eretekens, feestmaal, dansfeest), 

zoals voorheen.  Hierover binnenkort dus 

meer. 

 

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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