
 
 

  
       Westrode, 11 juli 2014 
 
Beste leden, muzikanten en leerlingen, 
 
Nu de vakantie is begonnen en de rust is teruggekeerd na enkele drukke maanden, is het tijd 

om even terug te blikken op wat er zoal gebeurd is in onze bloeiende vereniging. 
 
 
VIVA BRASSil 
 
In de maand april stond alles in het teken van ons themaconcert VIVA BRASSil dat doorging 

op zaterdag 26 en zondag 27 april, voor het eerst 
gespreid dus over 2 dagen, en ten voordele van onze 
jeugdwerking. Na intensief repeteren en 
voorbereiden, brachten we een gevarieerd concert 
rond het thema Brazilië en het WK voetbal. Johan, 
onze dirigent, gaf zelf de aftrap en ook de jeugd 
droeg z’n steentje bij. Muzikalowé gaf een zeer 
gesmaakt optreden voor zo’n 280 toeschouwers in 
het totaal over de 2 dagen. En ook de muzikanten 
beleefden veel plezier aan de prachtige muziek van 
Pomba Triste, aan de Zuid-Amerikaanse ritmes van 
Santana, en aan de klassiekers Copacabana, Sway en 
Samba de Janeiro. De 2-daagse formule is zeker voor 
herhaling vatbaar.  

 
Spaanse Nacht 

 
Zowat 120 deelnemers waren er op onze jaarlijkse 

Spaanse Nacht. De Sangria vloeide rijkelijk, de lekkere Paella 
werd tot op de laatste korrel verorberd en iedereen heeft zich 
reuze geamuseerd op de muziek van onze DJ Chris. Rond 4 uur 
s’ochtends heeft de laatste feestvierder de deur van de zaal 
achter zich dichtgedaan.  

 
 

De dakgoten 
 
Die hingen er al aan van vorig jaar in de zomer toen onze zaal voorzien werd van een 

splinternieuw dak, maar de aansluiting met het rioleringsnet moest nog worden uitgevoerd. Onder 
de leiding van Luc, Corneel en Jos en met de hulp van Jelle en Ronnie werden gedurende 2 weekends 
in mei de nodige geulen gegraven en de buizen aangesloten : knap werk mannen ! Goed om weten is 
dat het nieuwe dak, tesamen met de betere afregeling van onze chauffage, reeds voor een serieuze 
besparing hebben gezorgd, terwijl het deze winter altijd aangenaam warm was in de zaal.  

 



 
 

 
De Proclamatie 
 
Op 21 juni organiseerden we een proclamatie-

concertje voor de leerlingen van onze muziekschool. Alle 
ouders en kennissen werden uitgenodigd om te komen 
kijken naar het optreden onze jongste leden. Solo of in 
de verschillende ensembles speelden ze de ziel uit hun lijf 
om te tonen wat ze het voorbije jaar hadden geleerd. 
Natuurlijk was iedereen geslaagd en kregen ze hun 
getuigschrift uit de handen van hun juf of leraar. Van 
harte proficiat en ook bedankt aan Annie, Petra, Yorick, 
Mo, Edwin en Steven voor de vele uren tijd die ze hebben 
gestoken in de opleiding van onze 30 jonge muzikanten. De toekomst is verzekerd ! 
 

Even vooruitkijken : 
 
Op zaterdag 2 augustus gaat onze jaarlijks fanfarefietstocht-annex-BBQ door. Dit gezellig evenement 
voor jong en oud wordt een jaarlijkse traditie en is zeker een aanrader om mee te maken voor alle 
leden. We gaan van start kort na de middag en sluiten rond 17:00 uur af met een BBQ bij één van 
onze leden. Hou je e-mail in de gaten, want spoedig volgt hierover meer nieuws. 
 

Mosselfeesten 2014  
 
De kaarten, affiches en uitnodigingen zijn gedrukt en zullen spoedig verdeeld en verkocht worden, 
want op 12,13 en 14 september vinden onze 3-daagse mosselfeesten weer plaats. We gaan ook nu 
het record van vorig jaar, nl. 1.011 bezoekers, proberen te verbeteren. Hou dit weekend al vast vrij 
en spreek af met je buren, vrienden en kennissen om zeker langs te komen. De opbrengst is hard 
nodig om het budget van onze vereniging rond te krijgen. Helpers zijn zeker ook welkom en kunnen 
zich melden bij ondergetekende. Mensen die ons financieel een beetje willen steunen in de vorm van 
reclame op de onderleggers, kunnen ons nu al iets laten weten. Samen maken we er weer een 
memorabele editie van met natuurlijk de ‘beste mosselen uit de streek’. 
 

Wist je dat ? 
 

- We een prachtig verzorgd concert hebben gegeven in Opwijk op 29 juni ter gelegenheid van 
een Vlamo-festival. 

- Onze zaal kan gehuurd worden voor feesten, recepties, vergaderingen, repetities, … aan zeer 
gunstige voorwaarden voor onze leden. Bellen naar Jozef Buggenhout voor meer inlichtingen 
op 052/30.21.04. 

- Er 2 nieuwe leden zijn bijgekomen : De Boeck Maria, Mechelstraat 110 in Londerzeel en 
Francis Delbeke, Breemweg 25 in Westrode. Welkom bij onze fanfare-vereniging ! 

 
Kalender komende activiteiten : 
2 augustus  : Gezinsfietstocht 
15 augustus  : Optreden herdenking slag van Imde 
12,13 en 14 september : Mosselfeesten 
1 november  : Pannenkoekendag 
29 november  : Winterconcert in de Muze 
 
Nog een prettige en deugddoende vakantie. 
 
Dirk 


