Westrode, 19 maart 2014

Beste leden, muzikanten en leerlingen,
Hierbij kunnen jullie een overzichtje vinden van wat er reilt en zeilt in onze fanfare De Eendracht.
VIVA BRASSil
Het themaconcert van dit jaar gaat door op zaterdag 26
april en zondag 27 april met als thema Viva BRASSil, niet
toevallig in het jaar dat de wereldbeker voetbal gespeeld
wordt in Brazilië.
Onze dirigent Johan Maes heeft een gevarieerd programma
samengesteld van leuke nummers, die gegarandeerd zullen
zorgen voor ambiance en zuiderse (voetbal)sfeer.
Naar gewoonte wisselt ons fanfare-orkest af met optredens
van het jeugdensemble Muzikalowé en de leerlingen van onze
notenleerklassen.
De zaal zal feestelijk ingericht worden en aangepaste
drankjes zullen voorzien worden. Kortom, een avond om niet
te missen voor al wie een aangename tijd wil beleven met ons
fanfare-orkest.
Even wat Praktische informatie :
Zaterdag 26 april 2014 om 19.30 uur
Zondag 27 april 2014 om 16.30 uur
Zaal : De Eendracht, Jan Hammeneckerstraat 33, Westrode
Kaarten aan 8 EUR te verkrijgen bij onze muzikanten en
leerlingen (kinderen tot 12 jaar gratis!) of op 0475/25.53.48.
We rekenen erop dat jullie reclame maken bij vrienden en kennissen zodat we 2 keer voor een volle
zaal kunnen spelen.
EN OOK NOG ANDER NIEUWS….
Spaghetti-Zwier
Op zaterdag 22 februari ging ons eerste spaghetti-zwier door ten voordelen van de jeugwerking. En
het was meteen een groot succes : ongeveer 200 mensen kwamen spaghetti eten en zorgden voor een
volle zaal. De service was perfect – dank zij de hulp van vele jonge en minder jonge handen - en de
spaghetti was heerlijk. Wie er dit jaar niet kon bij zijn, kijkt zeker al uit naar volgend jaar.
Voorstelling vernieuwde Bestuursploeg
Op de Algemene Vergadering van 26 februari is onze bestuursploeg officieel uitgebreid met Maarten
Verspecht. Tijdens de daaropvolgende Bestuursvergadering van de VZW KF De Eendracht, werd de
volgende bestuursmandaten bevestigd voor de komende 4 jaar : Maarten Verspecht, penningmeester;
Dirk Van Borm, Secretaris; Jef Buggenhout, ondervoorzitter.

Het mandaat van Koen Cnapelinckx als voorzitter loopt nog 2 jaar. De andere leden van de Raad van
Bestuur zijn Jos Boogmans, Koen Van Doren, Mia Slagmulders, Corneel Van Haastregt en Jan
Vandekerckhove.
Muziekkamp
27 jongeren en 10 begeleiders van onze fanfare gingen 15 en 16
maart op muziekkamp in ‘t Verloren Bos in Lokeren.
Muzieklessen en samenspelklassen werden afgewisseld met
groepsspelletjes in het park rond het kasteel waar de groep
verbleef. Van ‘s morgens tot ‘s avond klonk er muziek in alle
zalen van het kasteel en dank zij de inzet van alle lesgevers en
begeleiders (bedankt Sam, Joke, Anke, Koen, Koen, Hilde, Petra,
Annie, Dirk, Edwin, Steven, Mo en Yorick) hebben onze jonge
muzikanten weer heel wat bijgeleerd en zich daarenboven ook
goed geamuseerd.
Paaseitjes-actie
In de komende weken zal onze jeugd langskomen om paaseitjes te verkopen om de jeugdwerking te
steunen. Eén zakje kost 4 EUR en je mag gerust je eitjes zelf komen kopen voor of na de repetitie op
woensdagavond : een gelegenheid misschien om het fanfare-orkest eens aan het werk te zien.
Komende activiteiten en optredens :
- 11 mei : Bevrijdingsfeesten Meise
-

15 juni : Spaanse nacht

-

22 juni : Proclamatieconcert muziekonderricht door de jeugd

-

29 juni : Kioskconcert in Opwijk (onder voorbehoud)

-

3 augustus : Zomeractiviteit

-

15 augustus : Slag van Imde

-

12-13-14 september : mosselfeesten

Tot zover deze nieuwsbrief. Je mag binnenkort zeker weer meer nieuws verwachten. We hebben
immers de ambitie om dit jaar meer frequent en breder te communiceren over het wel en wee van
onze BLOEIENDE en BOEIENDE vereniging.
Met muzikale groeten namens de (vernieuwde) bestuursploeg
Dirk.

