23 december 2018 - 2018-05_NB

Onze Beste wensen.
Teerdag en teerfeest
12 januari 2019
Brunchconcert
24 februari 2019

Beste muziekliefhebber en fan van onze muziekvereniging.

De muzikanten en bestuur van de Koninklijke Muziekvereniging Bonheiden danken u
voor uw aanwezigheid op onze concerten en evenementen, en uw steun tijdens het
voorbije jaar. Wij wensen u een zalig Kerstfeest en een fijn, voorspoedig, gelukkig maar
vooral gezond 2019.

Vlaaienloten
5 maart 2019
Spaghettidag
28 april 2019
Sponsors gezocht

2018 een uitzonderlijk
jaar.
Bedankt sponsors.

Voorzitster Mia Cools:
0477 424959
Secretariaat:

Bijna laat het radertje van de jaarteller 2018 los en verschijnt 2019.

0475 471609
muz.bonheiden@gmail.com

Tijd om eens achteruit te kijken en te constateren dat 2018 voor onze vereniging een
heel speciaal jaar was, met veel nieuwe evenementen, uitdagingen en zijn concerten in
Duitsland, maar ook zijn droevige momenten. Zo zal 2018 gekenmerkt blijven als het jaar
van ons eerste brunchconcert, het jaar met een werkgroep die een fantastische
muziekreis en spaghettidag organiseerde, het jaar waar de muziekvereniging net zoals
14O jaar geleden een kasteelconcert gaf in Domein Zellaer, maar ook het jaar waarbij wij
droevig afscheid namen van onze vriend muzikant Danny Opdebeeck.
Natuurlijk hopen wij u regelmatig te mogen ontmoeten op onze concerten en activiteiten
die wij in 2019 zullen organiseren.
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9:00u—Spek met eieren
10:00 u—Rondgang
13:15 u Lunch
10:00 u—Rondgang
18:45 Feestdiner
Naar jaarlijkse gewoonte viert onze muziekvereniging in januari feest. Muzikanten en sympathisanten zijn dan hartelijk
welkom op onze teerdag.

Na een fantastisch jaar samenwerken, repeteren, kortom ons sociaal inzetten in en rond
onze gemeente, is het tijd om ons nog eens extra te amuseren.
Vanaf 9 tot 10 uur is iedereen, zowel muzikanten, partners en uw kinderen, en
sympathisanten, welkom in de polyvalente zaal G.C. ‘t Blikveld om er spek met eieren te
komen eten.

Vanaf 10 uur neemt onze dirigent Bart Van Buggenhout ons mee op sleeptouw naar verschillende cafés in en rond
Bonheiden. In elk van deze locaties spelen wij amusementsmuziek. Het wordt weer een plezante dag met veel muziek.
Sympathisanten zijn ook welkom om mee te gaan.

Op de rondgang is MUZIEK wat ons verbindt.
In vroeger jaren waren dagen zoals deze de enige ontspanning voor de
burgers en muzikanten, en durfden die uitstappen soms onthaarden in
spanningen tussen verschillende fanfares al dan niet met scheldpartijen,
vooral wanneer het bier rijkelijk gevloeid had.

Ondertussen zijn de tijden danig veranderd en heeft de rondgang zich
mee aangepast. Er is enkel plaatst voor amusement en plezier en
overmatig alcoholverbruik is uit den boze. Trouwens, wij doen onze
teerdag met eigen vervoer (carpooling) en dan moet men zich kunnen
aanpassen aan de huidige reglementering.

RONDGANG
10u30:
11u15:
12u15:
13u15:
14u50:
15u50:
16u45:
17u45:
18u45:

De Mexicana
De Roos
Sporthal Berentrode
Lunch in ’t Blikveld
Eetcafé ’t Blikveld
Café Paradijs (Peulis)
De Kai (Peulis)
Kafee ’t Spek (Rijmenam)
Feestdiner (teerfeest),
later bal

Onze rondgang neemt vanaf dit jaar een andere volgorde en de lunch is ook in ‘t Blikveld.
Organisatorisch is dit een betere oplossing.
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‘s Avonds is er in G.C. ‘t Blikveld ons feestdiner of het zogenaamde

TEERFEEST.

Het is feest voor iedereen, ook voor zij die gedurende het jaar of tijdens onze
evenementen steeds klaar staan om te helpen.
Wij bestellen daarom ons menu uit de eindejaarsfolder van

Traiteur Bruynseels.

Aan de muzikanten wordt door de muziekvereniging het diner gratis aangeboden.
Sympathisanten of mambers zijn eveneens uitgenodigd en kunnen deelnemen aan de zeer

TEERFEEST
€ 30
-12 jaar € 12

democratische prijs van € 30 (dat is aan kostprijs).
Voorgerecht:

(“Mambers” was een vraag in de quiz tijdens de muziekreis naar de Moezel.)

Wildpaté met uienconfituur en garnituur
Soep:

Kinderen –12 jaar mogen mee teren voor € 12.

Tomatensoep met ballekes
Hoofdgerecht:

Aperitief en dranken zijn niet inbegrepen.

Orloffgebraad met champignonsaus en
groetenkrans
Dessert:
Dame Blanche met warme chocolade
of
Rijstpap op oma’s (Lydie) wijze.

Verleden jaar werden wij
aangenaam verrast door het
korte maar spetterende
optreden van D.J. Ötzi aus
St. Johan in Tirol und die
Fräulein Marilene, Anita und
Adalinda.

D.J. Jo brengt ook dit jaar er de sfeer in en je kan je
tot laat uitleven op de dansvloer.

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier en/of mail aan muz.bonheiden@gmail.com
of telefonisch bij Mia 0477/42 49 59 of Herman 0475/47 16 09.
Meer inlichtingen op onze website www.muziekverenigingbonheiden.be
Uiterste datum van inschrijven is maandag 7 januari 2019
Koninklijke Muziekvereniging Bonheiden

3

Nieuwsbrief december 2018

Kalender 2019
Za 12/01—9:00

Teerdag

Zo 24/02—11:00

Brunch en SPICY CONCERT

Di 5/03—20:00

Vlaaienloten

Zo 28/04—12:00, 17:00

Spaghettidag

Wij willen onze sponsors van 2018 hartelijk danken voor hun steun.
Hopelijk mogen wij in 2019 terug op verschillende sponsors rekenen.

Graag werken wij terug samen door publiciteit in ruil voor uw steun.
Inschrijven kan via ons inschrijvingsformulier.

Data onder voorbehoud.
Volg ons ook op:

Web: http://www.muziekverenigingbonheiden.be
Facebook: @muziekverenigingbonheiden en @ClarinetChoirBonheiden
Google: MuziekBonheiden en De Klare Rietjes
Twitter: @MuziekBonheiden

Nota: Je kan deze nieuwsbrief downloaden vanaf de website:
http://www.muziekverenigingbonheiden.be/phocadownload/Nieuwsbrieven/2018/20181223_05_NB.pdf
De foto’s in deze nieuwsbrief kan je ook bekijken op:
http://www.muziekverenigingbonheiden.be/index.php/nl/multimedia-nl/fotoalbum-nl/2018/
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Adres:

TEL—GSM:
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Ik schrijf in voor de teerdag van zaterdag 12 januari 2019
voor . . . . personen voor SPEK met EIEREN van 9 uur tot 10 uur.
voor . . . . personen om mee te gaan met rondgang
voor . . . . personen om te lunchen om 13:15 uur in G.C. ‘t Blikveld
voor . . . . muzikanten om te feesten om 18:45 uur in G.C. ‘t Blikveld
voor . . . . sympathisanten om te feesten en betaal € 30/persoon
voor . . . . kinderen -12 jaar om te feesten en betaal € 12/kind

Totaal te betalen: € . . . .
Ik heb afgesproken met . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en reserveer daarom een tafel voor . . . . personen om samen te dineren.

INSCHRIJVEN VOOR MAANDAG 7 JANUARI 2019
SPEK met EIEREN
9 tot 10u: Spek met eieren in G.C. ‘t Blikveld, Jacques Morrensplein 2

RONDGANG
10u30:
11u15:
12u15:
13u15:
14u50:
15u50:
16u45:
17u45:

De Mexicana
De Roos
Sporthal Berentrode
Lunch in ’t Blikveld
Eetcafé ’t Blikveld
Café Paradijs
De Kai
Kafee ’t Spek

Putsesteenweg 45
Putsesteenweg 181
Grote Doelstraat 1/B

Mechelbaan 725 — Peulis
Peulisstraat 1 — Peulis
Lange Dreef 10 — Rijmenam

Diner en avondfeest
18u45: Feestdiner (teerfeest), later bal in G.C. ‘t Blikveld
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