Westrode, 5 oktober 2015
Beste leden, muzikanten en leerlingen,

De rustige zomermaanden liggen alweer een heel eind achter ons. De deugddoende vakantie lijkt een
ver verleden. In de maand september hadden we reeds onze mosselfeesten en werd het schooljaar
voor ons leerlingen in de muziekopleiding weer opgestart. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste
gebeurtenissen van het 3de trimester evenals een vooruitblik naar het drukke najaar.
3-Daagse Mosselfeesten : Weerom een groot succes !
We mochten ook dit jaar weer een recordopkomst noteren : net geen
1.000 bezoekers kwamen van onze lekkere mosselen en andere
gerechten smullen. Tijdens elk van deze 3 dagen zorgden een 50-tal
vrijwillige medewerkers voor een vlotte en vriendelijke bediening.
Nogmaals dank aan al deze mensen, dankzij hun inzet hebben we weer
de nodige middelen kunnen verzamelen voor een volledig werkjaar,
waarmee lesgevers vergoed worden, instrumenten gekocht worden en
de nodige infrastructuurwerken aan de zaal uitgevoerd kunnen worden. Tot slot nog een “quote” van
een trouwe bezoeker : “Reeds verschillende jaren komen wij steeds mosselen eten ten voordele van de
Fanfare “ De Eendracht” .Ik moet U proficiat wensen voor de goede kwaliteit , het vriendelijk onthaal ,
de kok van de keuken”. 
Ook dank aan de vele sponsors op de onderleggers.
Onze Jeugdwerking barst uit zijn voegen :
Wat enkele jaren geleden begon als een initiatief ‘om meer jonge (en minder-jonge) mensen bij ons
fanfare-orkest te betrekken’ is stilaan uitgegroeid tot een heuse muziekopleiding. Ongeveer 40
jongeren en een 10-tal volwassenen volgen op dit moment op één of andere manier les in onze
vereniging. Deze opleiding wordt verzorgd door 6 lesgevers en resulteert ook in een jeugdorkest met
een 25-tal leden. Het is een hele klus voor Koen Van Doren, de jeugdcoördinator, en het jeugdbestuur
om dit alles in goede banen te leiden. Het volgende optreden van dit jeugdorkest Musikalowé is
trouwens op 17 oktober om 14:00 in de residentie Van Horick in Wolvertem (het OCMW rusthuis).
Winterconcert ‘Fanfare-orkest De Eendracht goes monumental’ :
Sinds augustus zijn we met de voorbereiding gestart van ons jaarlijks winterconcert, dat doorgaat op
zaterdag 28 november in GC De Muze in Meise. Onze dirigent heeft ook dit jaar weer enkele
geweldige, lees monumentale, concertwerken uitgezocht, die de toehoorders zeker zullen kunnen
bekoren. Daarnaast hebben we ook voor een gastoptreden gezorgd : onder de naam Low Brass zorgt
het koperquartet bestaande uit 3 Trombones en een Bastuba voor de virtuose noot. Kaarten zijn te
bestellen bij onze muzikanten, op 0475/25.53.48 of via het GC De Muze (
http://www.demuzevanmeise.be/)

Onze nieuwe website : een primeur

Zoals jullie wel weten, hebben we sinds lange tijd een eigen website. Deze website was
dringend aan vernieuwing toe. En nu is hij er : de volledig nieuwe website, met een klaar
overzicht van de geschiedenis van onze vereniging, alle informatie over onze jeugdwerking, de
aankondiging van de verschillende activiteiten en vele leuke foto’s en filmpjes. Ook deze
nieuwsbrieven zullen voortaan op deze nieuwe website te vinden zijn. Ga hem vlug maar even
bekijken op www.deeendrachtwestrode.be en laat ons weten wat jullie ervan vinden.
In 2016 bestaat onze fanfare 110 jaar :
Een gebeurtenis die we niet zo maar willen laten voorbijgaan. We hebben o.a. een
verjaardagsconcert gepland op zaterdag 7 mei 2016 in GC De Muze in Meise. Dit
concert vervangt ons jaarlijks themaconcert van het voorjaar. Om dit concert een
feestelijk tintje te geven, hebben we beroep gedaan op een gastvedette uit de
Vlaamse/Belgische showbizzwereld, onze zogenaamde Mistery Guest, om samen
met ons een spetterend concert te brengen. Wil je weten wie het is, ga dan als de
weerga naar onze nieuwe website www.deeendrachtwestrode.be en je vindt er alle
informatie.
Wisten jullie dat :
We met 30 mensen gaan fietsen zijn op 1 augustus en
daarna van een heel lekkere BBQ hebben kunnen
smullen bij Leo en Ann op den Blauwen Hoek.
Onze zaal nog steeds te huur is aan zeer voordelige
prijzen : informeren kan bij Maarten Verspecht,
telefoon 0470/990916, of op onze nieuwe website.
Het teerfeest er weer aankomt : dit is het
belangrijkste feest van het jaar voor al onze leden.
Het gaat door op zaterdag 21 november. Hou deze datum alvast vrij in jullie agenda. Onze
wijkmeesters komen zeker langs om je inschrijving te noteren. Meer info volgt in een aparte
nieuwsbrief.
We gaan optreden op zondag 18 oktober in Wallonië , nl. in Virginal (Ittre). We spelen in de
Salle Polyvalente - Quartier du Tram het eerste deel van het jaarlijkse GALA concert van de
plaatselijke harmonie. Sympatisanten zijn welkom, we vertrekken rond 14:00 aan onze zaal.
We een zeer gesmaakt optreden gaven op de jaarmarkt van Sint Genesius Rode op 26/9.
Kalender komende activiteiten :
18 oktober
Gastoptreden Galaconcert Roayal Harmonie de Virginal om 16:00 uur
1 november Pannenkoekendag in onze zaal vanaf 15:00 uur
21 november Cecilia-feest
28 november Winterconcert
16 december Kerstfeestje jeugd
23 december Eindejaarsrepetitie fanfare-orkest
10 januari 2016 Nieuwjaarsconcert

