Heestert, 15/09/2018

Activiteiten oktober 2018 - mededelingen

Beste muzikanten, trommelaars en twirlers.
Graag jullie bijzondere aandacht voor onze optredens in oktober en enkele belangrijke
mededelingen:
Zondag 7 oktober
Kermis Heestert: marsconcert
Bijeenkomst aan het lokaal om 09u45. Om 10u00 optocht naar “Marialove” waar we
een kort marsconcert houden. Rond 10u30 optocht naar “De Waterhoek”. Vervolgens
rond 11u30 optocht naar “De Reisduif”. Hier beëindigen we ons optreden omstreeks
12u00.
Zaterdag 20 oktober
Deelname aan stoet Molenhoek Deerlijk.
Dit jaar staat alles in het teken van de bevrijding in 1918. Er nemen ongeveer 50 groepen,
deel aan deze stoet die veel groter zal zijn dan de voorbije edities het geval was. We
hopen dan ook met een mooie groep te kunnen optreden.
Praktische info:
We verzamelen om 13u15 in de Desselgemsesteenweg. We hebben volgnummer 43. De
stoet start om 13u30, het einde is voorzien rond 17u30.
Parkeren: op parking 1 in de Breestraat. Best rijden via de N36 Wijk Belgiek. Op de
parking zal een verantwoordelijke jullie wegwijs maken. Kaarten om te parkeren kunnen
verkregen worden via het secretariaat. Rij in groep indien mogelijk!
Zaterdag 27 oktober
Klaaskoekenverkoop. Wat dit betreft, volgt er nog een brief van Dirk BLOCKX. De
verkoop van koeken start vanaf 08u30. Er wordt nu al een oproep gedaan om zo talrijk
mogelijk aanwezig te zijn.
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Overige data:
11/11/18: optreden Wapenstilstand
17/11/18: Mis Sint-Cecilia
24/11/18: optocht en maaltijd Sint-Cecilia. Ik kan nu al meedelen dat dit feest
plaats vindt in ons lokaal, dat we normaal gezien tegen eind volgend jaar zullen
moeten verlaten, waarna we net als de school verhuizen naar de nieuwe site aan
het Kerkhofplein. Op dit Sint-Ceciliafeest zullen de eretekens uitgereikt worden
en zal iedereen de kans krijgen zich uit te leven tijdens het vrij podium. Meer info
volgt.
Op 22/12/18 spelen we een Kerstconcert in de kerk te Heestert. De juiste
formule wordt nog bepaald, maar we vragen aan alle muzikanten om deze
datum (avond) vrij te houden!
Lenteconcert
De perikelen met de zaal blijven aanhouden, waardoor we vermoedelijk zullen moeten
uitwijken naar een andere locatie. De eerder gecommuniceerde data van 30 maart en 27
april blijven wel als optie behouden. Wie één van deze data niet vrij is, gelieve dit zo snel
mogelijk te laten weten.
Mijn excuses voor de aanhoudende verwarring, maar kennelijk zijn de goden ons slecht
gezind. Zodra er definitieve zekerheid is, zullen jullie dit als eerste weten.
Bestuur
Het bestuur is dringend op zoek naar nieuwe krachten. Onze rangen werden doorheen de
jaren immers steeds verder uitgedund. Nieuw bloed met andere, verfrissende ideeën is
meer dan welkom. Ben je + 18 en voel je je geroepen, laat dit dan zeker weten!

Mvg,

Bruno Debode
Secretaris
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