KONINKLIJK FANFARE ORKEST
VOLKSOPBEURING MASSEMEN
Vereniging Zonder Winstoogmerk

Geklasseerd in Superieure afdeling 2008
Eerste Prijs met Gouden Medaille Wereld Muziek Concours Kerkrade 2005

Massemen, 22 juli 2008
Beste sympathisanten,
Ziehier de vierde e-Nieuwsbrief van het werkjaar 2008.
Zondag 8 juni waren we op de jaarlijkse
afspraak om een aperitiefconcert te verzorgen op
het Felix Beernaertsplein te Wetteren.
Met deze zondagsmarktconcerten wil onze
gemeente de wekelijkse ‘bloemen’markt in deze
periode nog sfeervoller maken.

Op de foto rechts zien we (v.l.n.r.) dirigent Diederik
De
Roeck,
secretaris
Johan
Serpentier,
Sponserverantwoordelijke Paul De Gelder en
percussionisten Wim Van Alboom en David Buyst.
Op zaterdag 21 juni concerteerde Volksopbeuring op het Marktplein in het kader van de Wetterse
Topdagen. In een stralende avondzon genoten vele toehoorders en terraszitters van de mooie
‘superieure’ fanfareklanken. De organisator van de topdagen, Dhr. Julien Walgraeve, feliciteerde alle
muzikanten en verklaarde fier te zijn dat het hoogst geklasseerde fanfareorkest van Oost-Vlaanderen
uit Wetteren-Massemen komt en dat hij dit kan presenteren aan de eigen bevolking.
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Een weekje later, zaterdag 28 juni, speelde Volksopbeuring een thuismatch. Reeds enkele jaren
organiseren wij een avondconcert op het terras van ons muzieklokaal op het Dorpsplein te
Massemen. Samen met de felle avondzon was er ook een stevig briesje dat de klanken richting
publiek stuwde. Het waren onze Kopernootjes 1 en 2 die de concertavond op gang bliezen. Alle
studentjes samen vormden reeds een 15-koppig orkestje. We kijken al uit om ook de Kopernootjes 3
volgend jaar aan het werk te horen.
Dirigent Diederik had vervolgens voor het publiek en het grote orkest een afwisselend en fris
programma samengesteld : Flashing Winds-Jan Van der Roost, Summon of the Dragon-Peter
Graham, A Tale of a King-Bart Leys, Ross Roy-Jacob de Haan, Two Worlds-Phil Collins, PasadenaJacob de Haan, Gaelforce-Peter Graham, I’ve got the Music in me-Bias Boshell en een Deep Purple
Medley. Hieronder een fotoimpressie.
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Zondag 20 juli was er het jubileumevenement
’50 jaar vzw Oogstfeesten Massemen’.
De plechtigheden werden aangevat met een
aperitiefconcert van Volksopbeuring.
De zon en een massaal opgekomen publiek waren
van de partij. Proficiat aan onze vrienden van de
Kortenbos !
Onze trompettisten Ralph, Jozef, Dimitri, Jeroen en
Cindy hadden er alvast veel zin in !

Op woensdag 30 juli organiseert gebuurtedekenij Lambroek met medewerking van Volksopbeuring
de jaarlijkse fietstocht voor hun buurtbewoners. Er wordt langzaam gereden richting Laarne. Er zijn
een paar stops voor rust en versnapering. Onze voorzitter Remi rijdt met de bezemwagen die in
geval van defect of ongeval ter beschikking staat voor de medische zorgen en technische bijstand.
Bij terugkomst aan feestzaal Parking worden er maatjes, kop en nog veel lekkers aangeboden.
Zondag 3 augustus zal effectief voor de 50ste maal de Oogststoet door Massemen trekken. In
evenveel jaren zal ook KFO Volksopbeuring de jaarlijkse oogststoet in de wijk Kortensbos
opgeluisterd hebben. Hieronder een foto van Volksopbeuring in de oogststoet uit 1959.
Ook dit jaar zal de oogststoet een wandeling
door het oud boerenleven, een levend folkoristisch museum zijn. Meer dan 50 afbeeldingen
brengen een levendige en boeiende uitbeelding
van het landelijk verleden. Een uniek feestgebeuren in Vlaanderen, uniek op volkskundig
vlak. Alle facetten van hard labeur, voor- en
tegenspoed, vreugde, verdriet, buurtleven, lief
en leed, worden op een authentieke wijze
uitgebeeld. Sfeer en expressie. Rollende
platforms versierd met stro en bloemen.
Figuranten in passende klederdracht. Fanfares en
showbands. Volksdansgroepen. In een enig
kader van open akkerland en weiland doorkruist
met bloeiende rozenvelden. Een aanrader als
gezinsuitstap
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Kermis Massemen gaat door van 13 t.e.m. 15 september. Volksopbeuring zal u hartelijk
verwelkomen op zaterdagavond met een gratis kermisconcert. Op zondag zetten we onze
lokaaldeuren open voor alle kermisgangers en bieden we een optreden aan van de rock-blues band
Blue Caravan uit onze regio. Op maandagmiddag staat ons team volledig klaar om u de traditionele
worstenbarbeque aan te bieden. Smullen maar !!!

Blue

Caravan

Op zaterdag 20 september zal Volksopbeuring als gastorkest optreden op het Fanfare Treffen te
Izegem. Meer info op http://www.ksfi.be/fanfare_treffen_site/
De daaropvolgende zaterdag, 27 september, boekte kunstkring Hernia ons orkest om een galaconcert
te verzorgen in de kerk van Herfelingen.
Dit jaar brengen wij ons eindejaarsconcert op vrijdag- en zaterdagavond 14 en 15 november in CC
Nova te Wetteren. Als thema kozen we voor “Irish & British impressions”. Echte fanfarefanaten
weten het al… genieten van hoogstaande super deluxe muziek ! Kaarten kunnen bekomen worden bij
Erwin De Paepe – 09/368 05 06 of via info@volksopbeuring.be
Werkten mee aan deze editie : Heidi Portael (foto), José Haustraete (foto) en ondergetekende.

Met muzikale groeten,
KFO Volksopbeuring Massemen, vzw
Algemeen coördinator, Gert Vlaeminck
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