
 

 

 

 

Hallo muzikanten, 

 

 
N.a.v. de sterk beperkte aanwezigheid op de repetitie van vorige vrijdag 4 mei (12 aanwezige 
muzikanten, 23 verwittigde afwezigheden en 15 "vermisten") hebben we jammer genoeg de indruk 
dat vele muzikanten het belang van ons eerstvolgende concert onderschatten. Het betreft hier 
ons optreden van zondag 17 juni 2018 om 10.30u bij Club 3, in het kader van het tweede 
lustrumjaar van deze Bornemse vereniging. 
 
In tegenstelling tot wat vele muzikanten schijnen te denken (er hebben slechts 20 van onze 50 
muzikanten laten weten aanwezig te zullen zijn bij dit optreden) betreft het hier wel degelijk   
een volwaardig concert, niet zomaar een liedje of twee spelen uit "de roze boekskes". We vragen 
jullie daarom nog eens met aandrang om dit optreden niet zomaar links te laten liggen. Het is van 
groot belang dat we ons orkest daar in een positief daglicht kunnen stellen door een concertje te 
brengen dat muzikaal meer dan degelijk te noemen valt. 
 
Aangezien er nog slechts vijf repetities op de planning staan om dit concert voor te bereiden is  
dit meteen ook een oproep om vanaf vanavond, vrijdag 11 mei 2018, zo voltallig mogelijk al de  
nog resterende repetities bij te wonen. Kan je om één of andere reden de repetitie voor één 
keertje toch eens niet bijwonen? Vergeet dan zeker niet om een seintje te geven, al was het     
maar uit elementaire beleefdheid naar de muzikanten toe die wel aanwezig te zijn. 
 
Samen met de activiteiten die in ons vorige briefje werden meegedeeld ziet de planning tot aan 
het concert er dus als volgt uit: 
 

Vrijdag 11 mei 20.00u - 22.00u Repetitie concert Club 3 Zaal Victory 

Vrijdag 18 mei 20.00u - 22.00u Repetitie concert Club 3 Zaal Victory 

Zaterdag 19 mei 10.30u - 11.30u 
Opluisteren officiële opening 

Palingfestival Mariekerke 

10.30u: Verzamelen Roxy 

11.00u: Vertrek stoet 

Vrijdag 25 mei 18.45u - 21.00u 
Opluisteren officiële opening 

Kloosterheide Kermis 

18.45u: Verzamelen 

19.00u: Vertrek stoet 

Vrijdag 1 juni 18.45u - 21.00u Repetitie concert Club 3 Zaal Victory 

Zondag 3 juni 10.00u - 12.00u Opluisteren Processie Weert Verzamelen aan kerk Weert 

Vrijdag 8 juni 18.45u - 21.00u Repetitie concert Club 3 Zaal Victory 

Vrijdag 15 juni 18.45u - 21.00u Repetitie concert Club 3 Zaal Victory 

Zondag 17 juni 10.30 - 12.00u Concert Lustrumfeest Club 3 Zaal De Club 

 
Na het concert gaan we van start met de repetities voor het eindejaarsconcert, dat nu eindelijk 
een definitieve datum heeft gekregen: zondag 23 december 2018. Onze traditionele "zomerstop" 
gaat van start na de repetitie van vrijdag 6 juli. Er zijn dus na het lustrumfeest van Club 3 nog drie 
repetities gepland, nl. op vrijdagen 22 juni, 29 juni & 6 juli. 
 
 
 
Maar eerst valt er nog een concert te spelen, met nog heel wat werk aan de winkel ;  
dus tot vanavond, allemaal! 
 
Het secretariaat 
 


