Bonheiden, 31 augustus 2022

Beste muziekliefhebber en fan van onze muziekvereniging,

Hopelijk heeft u tijdens deze warme zonnige zomer kunnen genieten van een
deugddoende vakantie, zalige momenten, misschien met een festival of gewoonweg
eens iets anders gedaan dan anders.
Het nieuwe seizoen 2022-2023 is verleden maandag voor onze muzikanten van start
gegaan. Volgende maandag is het al de algemene repetitie voor hun eerstvolgende
concert, want op 10 september treden zij al op tijdens de jaarlijkse “Taptoe” in
Brussel.
Voor onze muzikanten en medewerkers is het alle hens aan dek.
Onze muziekvereniging werd geselecteerd om op de zaterdag van het Taptoeweekend een concert te brengen op de Grote Markt.
U bent hartelijk welkom om te genieten van de uitstap naar Brussel en het concert
van de Koninklijke Muziekvereniging Bonheiden o.l.v. Bart Van Buggenhout.
Verleden jaar rond deze tijd, had ons eerste LEDENFEEST
plaats. Een nazomerse bijeenkomst van muzikanten en
sympathisanten, met muziek, lekker eten en veel amusement.
Na een enquête en veel positieve reacties werd toen beslist om
het LEDENFEEST een vaste plek te geven in onze
jaarkalender.
Dit jaar, op deze hoogdag voor muzikant en sympathisant, combineren wij het
ledenfeest en het optreden op de Taptoe te Brussel.
Het belooft weer een fantastische dag te worden om niet te missen en zeker om niet
meer te vergeten.
U, als muzikant of sympathisant, wordt hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan
ons LEDENFEEST van zaterdag 10 september. Dat kan voor de ganse dag of voor een
geselecteerde activiteit naar uw keuze, zijnde lunch, Taptoe-concert met bus in
Brussel of de BBQ en avondfeest. Een inschrijvingsformulier vindt u in bijlage of op
onze website op:
https://www.muziekverenigingbonheiden.be/phocadownload/Nieuwsbrieven/2022/20220831_IF.pdf
, maar ONLINE inschrijven kan ook en is sneller.
https://www.muziekverenigingbonheiden.be/nl/ledenfeest
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Gelieve het inschrijvingsformulier zo snel mogelijk ingevuld aan ons terug
te bezorgen
U kunt ook mailen naar muz.bonheiden@gmail.com
of telefonisch of per sms inschrijven naar nr. 0475 47 16 09
Enkele praktische richtlijnen :
Muzikanten en sympathisanten die inschreven zijn hartelijk welkom in zaal SintMaartensberg in Rijmenam (achter de kerk). Wilt u graag gezellig samen met ons
lunchen, dan ontvangen wij u graag vanaf 11 uur. Later vertrekken wij vandaar met
de autobus naar Brussel. Bij terugkomst kunt u uitgebreid genieten van onze BBQ en
LEDENFEEST. Enkel deelnemen aan de lunch, de Taptoe , de BBQ met avondfeest of
een zelfgekozen combinatie is ook mogelijk. Kijk hieronder naar de desbetreffende
activiteit. Het avondfeest wordt een niet te missen spetterende animatie voor jong en
oud.
De dresscode voor de muzikanten op de Taptoe is net zoals op de ZomerZondag:
zwarte broek, wit hemd of blouse.

Hieronder het dagprogramma.
Tijden kunnen lichtjes aangepast
worden naargelang
omstandigheden.

11:00 u Samenkomst in zaal
Sint Maartensberg in Rijmenam
12:00 u Lunch
13:30 u
14:15 u
14:30 u
14:45 u
15:30 – 16:15 u
17:00 u
18:00 u
18:30 u
20:00 u
KMB

Vertrek met Autocar naar Brussel
Aankomst in Brussel
Te voet naar Grote Markt
Aankomst Grote Markt
Optreden KMB op de kiosk
Vertrek naar Rijmenam
Aperitief
BBQ

Er is vlakbij voldoende parking
Boterhammen met
Kop, kaas en hesp
(vermoedelijk)
Is ongeveer 200-300 m

In zaal Sint Maartensberg

Lachen en vooral “Heel veel amusement”
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10 september is zeer kortbij dus snel inschrijven is de boodschap.
Plaatsen op de bus zijn beperkt en worden toegewezen volgens
inschrijvingsdatum.

Wij wensen u een hele fijne dag in ons gezelschap.

Hou volgende data alvast vrij in uw agenda.
Zaterdag 3 december: Mosselsouper in zaal De Krekel
Zaterdag 14 januari 2023: Teerfeest
Zondag 22 januari 2023: Theatervoorstelling met muziek – Stille Nacht
Dinsdag 21 februari 2023: Vlaaienloten
Zaterdag 22 april 2023: Concert Disney in ’t Blikveld
In december staat ook een Kerstconcert op het programma. Meer info
daarover in onze volgende Nieuwsbrief.

Groetjes en hopelijk tot 10 september
De Koninklijk Muziekvereniging Bonheiden.
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Met dank aan onze sponsors.
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