Heestert, 13/06/2018

Activiteiten zomer 2018

Beste muzikanten, trommelaars en majorettes,
Graag jullie aandacht voor onze talrijke optredens deze zomer:
Zondag 1 juli: berenstoet Meulebeke
We verzamelen om 15u00 voor de stoet die om 15u30 start, het parcours bedraagt 2.6
km. Het thema van de stoet is “de bevrijding”. Het verzamelpunt is "zaal Aster" in de
Tieltstraat 49. Dit ligt op 50m voor het startpunt van de stoet. Dit is te bereiken via de
Baronielaan, Kasteelstraat, Tieltstraat.
Bij zaal Aster is er voldoende parking indien jullie vóór 14u15 aankomen! Wie later
aankomt, zal wellicht niet meer doorkunnen en moet parkeren in de Tieltstraat.
Zaterdag 7 juli: reuzenstoet Wenduine
Na ons succesvol optreden van vorig jaar, worden we opnieuw verwacht op deze stoet
waarbij veel korpsen optreden en meer dan 50 reuzen uit het binnen- en buitenland
present zijn. Zoals steeds worden er veel toeschouwers verwacht.
We verzamelen opnieuw om 20u00 achter de kerk van Wenduine (Zeevillalaan) waar de
vorming en start van de stoet gebeurt (20u15). De stoet wordt ontbonden rond 22u00.
Zondag 22 juli: dubbeloptreden Koksijde
In de voormiddag moeten we een concert spelen op het George Grardplein in Koksijde
(dijk Sint-Idesbald). We komen samen om 10u30 om alles klaar te zetten, het concert
start om 11u00. Het einde is voorzien omstreeks 12u30.
In de namiddag worden we om 15u30 in Oostduinkerke verwacht voor een streetparade
in deze kustplaats. Verzamelplaats om 15u15 aan brasserie “The Captain” - Leopold IIlaan 213 (in de buurt van de Jacquetlaan). Het einde is voorzien omstreeks 17u30.
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Weekend 11 en 12 augustus
We reizen met liefst 90 personen af naar Wincheringen voor deze jubileumeditie tgv het
1125-jarig bestaan van het moeseldorp. We worden op zaterdag om 16u00 verwacht op
de markplaats in Wincheringen waar we ontvangen zullen worden op de Middeleeuwse
markt die start om 14u00. ’s Avonds start om 19u30 het avondfeest op dezelfde locatie.
Op zondag verzamelen we om 09u30 in de kerk waar we de Mis van 10u00 opluisteren.
Aansluitend gaan we samen met andere lokale verenigingen in stoet naar het centrum.
Daar zal een maaltijd genuttigd kunnen worden. Hierover later meer.
Zij die meegaan met de bus worden om 08u30 verwacht aan het lokaal. De bus stopt ’s
middags in Remich waar de gelegenheid is om iets te eten, op restaurant of eigen
picknick. De bus keert op zondag terug om 16u30.
Woensdag 15 augustus
Ommegangsfeesten: marsconcert + concert op het plein.
We komen om 09u30 samen aan het lokaal voor een korte optocht.
Om 10u30 concert op het plein.
---------Voor de fanfare: repetities tot 30 juni, tussendoor wel nog eens op woensdag 18 juli
(19u30-22u00) ter voorbereiding van Koksijde, en dan opnieuw starten op woensdag 8
augustus
(19u30)
ter
voorbereiding
van
Wincheringen.
Het
exacte
zomerconcertprogramma wordt tijdens de komende repetities meegedeeld.
Ik wens iedereen een fantastische vakantie en een mooi verlof toe, en hoop jullie talrijk te
mogen verwelkomen op voornoemde optredens!

Mvg,

Bruno Debode
Secretaris
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