Westrode, 25 oktober 2014
Beste leden, muzikanten en leerlingen,
De zalige vakantiemaanden liggen al een tijdje achter de rug en de fanfare-activiteit draait al weer op
volle toeren, maar toch blikken we nog even terug op de voorbije maanden.
Onze ferme zomeractiviteit …
Op zaterdag 2 augustus vertrokken we aan onze
zaal met een 25-tal fietsers, groot en klein, voor
onze jaarlijkse fietstocht. Petra en Koen hadden
een prachtige trip uitgestippeld in het
Scheldeland en daarom was onze eerste halte dan
ook in de Molenstraat om de nog enkele
deelnemers op te pikken. Vandaar trokken we
verder voor een tocht van zo’n 35 km richting
Sint-Amands. Op de terugweg stapten we even af
aan de Schans van Puurs, een domein met een
bunker dat omgebouwd werd tot speeltuin. Het
eindpunt van onze jaarlijkse tocht was
traditiegetrouw bij Leo en Ann op den Blauwen
Hoek in Londerzeel, waar de aperitief en de BBQ al op ons stonden te wachten. We lieten het ons
smaken en sloten zo een ontspannende dag af.
Mosselfeesten 2014, meer dan geslaagd !
Begin september staan er zoals elk jaar onze mosselfeesten op het programma. De voorbereiding en
de kaartverkoop verliepen zeer goed en ook de bereidwillige medewerkers werden al snel gevonden,
nu nog de bezoekers. Maar het werd weerom een succes. We mochten in totaal 940 mensen
verwelkomen en we verkochten bij de 1100 kg mosselen. We kregen weer veel complimentjes over
de uitstekende bereiding en de voortreffelijke bediening. De opbrengst van deze mosselfeesten laat
ons toe om onze werking weer een jaar te ondersteunen en verder te werken aan de bloei van deze
vereniging. Nogmaals onze dank aan de vele handen, die dat weekend gratis en voor niks kwamen
helpen en we hopen dat we ook volgende jaar op jullie kunnen rekenen.
Teerfeest = Ledenfeest… Jullie doen toch mee ?
Het belangrijkste feest van het jaar voor onze vereniging is het jaarlijkse ledenfeest op 22 november.
Het is dé gelegenheid voor al onze leden, jong en minder jong, om gezellig samen te zitten en te
vernemen hoe het met de fanfare van Westrode gaat. We schuiven ook dit keer weer aan bij een
heerlijk gevarieerd buffet van onze chef ‘de Wikkes’. Na het eten en het gebruikelijke woordje van de
voorzitter, kan er gedanst dat het een lieve lust is. In de namiddag is er een programma voor de
jeugd en ook zal onze fanfare de misviering van die zaterdag in Nieuwenrode verzorgen.
We zetten even alles op een rijtje…

PROGRAMMA TEERFEEST :
14u00 – 16u30 :
17u30
:

Namiddagprogramma jeugd (info volgt per e-mail)
Misviering in de kerk van Nieuwenrode, opgeluisterd door ons
Fanfare-orkest. Kom zeker mee luisteren !
18u30
:
Aperitief in onze zaal
19u30
:
Diner
21u30
:
Discobar, met eerste uur kinderdisco !
De bijdrage voor het teerfeest bedraag 35 EUR voor de volwassenen (all-in formule) en 20 EUR voor
de kinderen tot 18 jaar. Inschrijven kan bij de wijkmeesters, die één van de volgende weken zullen
langskomen om teven het jaarlijks lidgeld van 20 EUR te ontvangen.
Een muzikale aanrader van formaat: ons Winterconcert op 29 november
Ook dit jaar verwent ons Fanfare-orkest zijn toehoorders met warme fanfareklanken op een winterse
avond. Zij brengen een gevarieerd programma van moderne werken voor fanfare-orkest van
hedendaagse Vlaamse componisten zoals Roger Derongé, Jan Hadermann en Jan de Haan.
Onder leiding van Johan Maes voelt dit orkest zich eveneens thuis in het meer populaire en
hitgevoelige genre. Daarvoor worden ze bijgestaan door het saxofoonkwartet ANEMOS uit Ninove
en zij zijn niet de eerste de beste : alom geprezen in binnen-en buitenland, wonnen ze bovendien
vorig jaar in mei de 8ste Nationale wedstrijd “Adolph Sax” in Dinant.
Kortom, een muzikaal programma om van te genieten en dat iedereen zal verwarmen
Plaats : De Muze van Meise, Brusselsesteenweg 69, 1860 Meise.
Niet aarzelen om kaarten te bestellen want de plaatsen zijn beperkt : op 02 892 24 40 of 0475/25 53
48 of bij de wijkmeesters.

Om af te ronden: wist je dat…
We met een kleine 30 muzikanten de Herdenking van de Slag van Imde opgeluisterd hebben,
tot grote tevredenheid van het speciale bataljon ‘patrouilleurs’ die mee opstapten.
Onze jeugdensemble Muzikalowé sinds vorige maand aangevuld is met een nieuwe lichting
jonge muzikanten en dat ze nu al met meer dan 20 zijn.
We op zondag 12 oktober van 13 uur tot bijna 19 uur gerepeteerd hebben in voorbereiding
van ons Winterconcert. Het was een bijzonder leerrijke ervaring !
Kalender komende activiteiten :
1 november Pannenkoekennamiddag in onze zaal vanaf 15u00
29 november Winterconcert in de Muze om 20u00
23 december Eindejaarsrepetitie fanfare-orkest
4 januari
Nieuwjaarsreceptie vanaf 15:00 uur voor alle leden en sympathisanten
WE 6 maart
Muziekkamp voor onze jeugd
14 maart
Spaghetti-avond ten voordele van onze jeugdwerking
Tot zover deze nieuwsbrief.
We zien elkaar zeker op ons ledenfeest of op een van onze komende activiteiten !
Met muzikale groetjes namens onze vereniging,
Dirk

