Nieuwsbrief Maart 2011
Voor de eerste keer sturen wij u onze nieuwsbrief.
Zoals eerder vermeld vervangt deze nieuwsbrief het VNA-nieuws.
Met deze uitgave trachten we jullie net zoals vroeger op de hoogte te houden van het reilen en
zeilen van onze harmonie.

Maar eerst even een terugblik op onze activiteiten van eind 2010 - begin 2011 .








13 november 2010: concert in de kuub
De spanning was te snijden. Spelen met enkele topmuzikanten was voor vele van ons een
aangename belevenis. We mogen zeer tevreden zijn over onze prestatie net zoals de
optredens van de percussieklas en de fagotklas. De reacties van het publiek waren ook zeer tof
om te horen. Daarom zowel voor de muzikanten als voor ons publiek: dank je wel.
20 november 2010:St Ceciliafeest
Onze jubilaris was dit jaar Karel Moelans. Hij is reeds 60 jaar muzikant. Proficiat en doe er nog een paar jaartje
bij. Deze avond werd muzikaal opgeluisterd door het jeugdensemble. Zij hebben laten horen wat ze in hun
mars hebben en het resultaat mocht er zijn. Daarna was het tijd voor de receptie die bij iedereen in de smaak
viel.
Algemene ledenvergadering
De activiteiten van het voorbije jaar worden besproken en de nieuwe activiteiten worden al meegedeeld. Er is
ook tijd om zijn gedacht te zeggen. In de mate van het mogelijke wordt er rekening mee gehouden. Dank zij
deze vergadering weet het bestuur wat er leeft tussen de muzikanten.
16 januari “Verlooren Mondagh”
Dank zij het goede weer heeft deze dag mooi wat centen opgebracht voor de harmonie. Dank aan allen die
langs geweest zijn.

Wat brengt ons 2011?









14 mei 2011 : Lenteconcert om 19.30 uur in den Bond met optreden van het jeugdensemble en de harmonie.
22 mei 2011 : spaghetti-dag ge-organiseerd door ons jeugdensemble.
02 juni 2011 : Rerum Novarum: opluisteren van de mis in de St-Peterskerk (uur wordt nog meegedeeld)
25 juni 2011 : BBQ als deze datum past voor Felix.
17 en 24 juli 2011: GEEN REPETITIE wegens vakantie
15 oktober 2011: Kaasavond
19 november 2011: St.Ceciliafeest
16 of 17 december 2011: Kerstconcert

De Website
Onze website is ook terug up-to-date, ga er gerust een keertje kijken. Je vindt er een overzicht van
alle activiteiten, foto´s en meer. Je kan via de site contact opnemen, reacties zijn altijd welkom.
Langs deze weg mag je ons ook op de hoogte houden van familie-weetjes of activiteiten van
bevriende harmonies of fanfares.

Onze volgende nieuwsbrief mag je half juni verwachten.

