Heestert, 18/10/2018

Activiteiten november

Beste leden van onze muziekvereniging,
Graag jullie bijzondere aandacht voor de komende activiteiten, waarbij ons jaarlijks
Sint-Ceciliafeest uiteraard centraal staat.
Zondag 11 november – wapenstilstand (niet voor twirlers)
Opgelet: uurwijziging tov voorgaande edities. Bijeenkomst aan het lokaal om 11u30,
optocht naar de kerk om 11u45. 12u00: korte Eucharistieviering met tijdens de
consecratie: Te Velde (trompetten).
Nadien optreden aan het oorlogsmonument in deze volgorde: Europees Volkslied –
bloemenhulde – Last Post – toespraak Schepen - Belgisch Volkslied.
Na de plechtigheid stappen we op naar café de Reisduif voor een traktaat door NSB
Heestert.
Zaterdag 17 november – Mis Sint-Cecilia
18u00: H. Mis. Deze mis wordt opgedragen aan Dion Vandendriessche, overleden
commissielid. Bijeenkomst voor de muzikanten stipt om 17u00 (korte repetitie en
stemmen).
Na de Mis traktaat van onze voorzitter P. Vanlerberghe in café De Waterhoek (ook voor
bestuursleden, leden jeugdensemble, drumband en majorettes).
Zaterdag 24 november – Sint-Ceciliafeest
Optocht:
14u00: verzamelen aan het lokaal
14u15: start optocht
14u45: aankomst in café De Metro (traktaat P. Deprez)
15u45: aankomst in de P. Hooghestraat (traktaat P. Loosveldt)
16u15: aankomst in de R. Deprezstraat (traktaat F. Matton)
17u00: aankomst in café ’t Amusement (traktaat I. Beunens) - broodjes
18u00: aankomst in café De Reisduif (traktaat G. Decruyenaere)
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Feestmaal:
Dit jaar gaan we waarschijnlijk voor de laatste keer Sint-Cecilia vieren in ons lokaal in de
Vierkeerstraat. Met een beetje geluk zitten we volgend jaar in ons splinternieuw lokaal in
de school aan het Kerkhofplein. Verder reiken we ditmaal ook de eretekens uit en kan
iedereen zich uitleven tijdens het vrij podium. We werken met een traiteur en bieden
jullie een all-in formule aan:
Programma:
-

19u00: uitgebreide receptie met talrijke verse hapjes.
20u30: start maaltijd; steak met frietjes, koude groenten, sauzen.
21u30: uitreiking eretekens
22u00: koffie en dessert; ijstaart
22u30: start vrij podium

Inschrijvingen: door overschrijving uiterlijk tegen 17 november (zie rekeningnr.
onderaan, met vermelding naam + aantal volwassenen/kinderen). Prijs: leden: €30, nietleden: €40. Kinderen tot en met 12 jaar €15. Uitzonderlijk kan cash betaald worden aan
Andy. In dit bedrag zijn alle dranken de hele avond inbegrepen!
Wie wil deelnemen aan het vrij podium, gelieve dit te door te geven aan het secretariaat
met de vermelding hoeveel tijd je nodig hebt en of je specifieke zaken
(geluidsversterking…) behoeft.
Vele groeten,

Bruno Debode
Secretaris
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