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Nieuwsbrief maart 2010
Beste muzikanten en sympathisanten,
De weken vliegen voorbij, dus hoog tijd om u nog eens te informeren over de activiteiten van KFO
Volksopbeuring Massemen. In de nieuwsbrief van januari keken we terug op heel wat activiteiten.
Deze keer kijken we vooral vooruit. Dit wil echter niet zeggen dat we de voorbije twee maanden
stilgezeten hebben.
Op 23 januari konden de muzikanten uitgebreid nieuwjaarswensen uitwisselen tijdens de jaarlijkse
ledenvergadering met etentje. Jozef Van Alboom en familie verzorgden de avond. Activiteiten van
2009 werden kort overlopen en we kregen een eerste blik op de planning van 2010.
Op 13 en 14 februari nodigden we u uit voor ons jaarlijks eetfestijn. Talrijke sympathisanten
kwamen aan de tafel aanschuiven, en genoten van een heerlijke maaltijd. Op het menu stond een
buffet bestaande uit: kalkoen met witloof, orloffgebraad met champignonsaus, speenvarkenbout met
graanmosterdsaus, saladebar warm + koud en kroketten. Om deze activiteit te organiseren kreeg Inge
Leys de hulp van talrijke vrijwilligers.
Vrijdag 19 maart organiseert KFO Volksopbeuring in samenwerking met De Landelijke Gilde, de
jaarlijkse kwisavond voor Massemse verenigingen. Walter De Wolf coördineert deze activiteit en is
nog op zoek naar een aantal helpers. Volksopbeuring zal er als kwissersploeg vertegenwoordigd zijn
en we hopen dat er talrijke supporters aanwezig zijn. Deze activiteit gaat door in ons lokaal en start
om 20 uur.
Om het voortbestaan van muziekverenigingen te garanderen, moet er ook heel wat energie gestoken
worden in de promotie van de blaasmuziek, het motiveren van jeugdige muzikanten, de opleiding …
KFO Volksopbeuring verleent de komende weken zijn medewerking aan heel wat van deze
activiteiten.
Zaterdag 27 maart geeft KFO Volksopbeuring een mini-concert, koperinitiatie, in de
Muziekacademie van Aalst. Dit met de bedoeling om de leerlingen kennis te laten maken met de
koperinstrumenten. Deze activiteit gaat door in het stadhuis van Aalst.
Zaterdag 17 april organiseert Vlamo Oost-Vlaanderen een miniemenplay-in in samenwerking met
KFO Volksopbeuring. Alle jeugdige muzikantjes (minder dan 14 jaar) die al 2 jaar een instrument
bespelen, zijn welkom om een dag samen te musiceren. Bart Leys (dirigent Kopernootjes) en Bart
Indevuyst bereiden de kinderen voor op hun avondconcert dat start om 17.30 uur.

PENNINGMEESTER: Van Alboom Jozef
Kriephoekstraat 3
9230 Massemen
Tel.: 09/368 12 22
POSTREKENING :
000 -0515671-19
LOKAAL:
Dorpsplein 5a, 9230 Massemen , Wetteren

SECRETARIAAT: Serpentier Johan
Dorp 14
9260 Schellebelle
Tel.: 0498/ 97 05 10
WEBSITE:
www.volksopbeuring.be
E-MAIL:
secretariaat@volksopbeuring.be

KONINKLIJK FANFARE ORKEST
VOLKSOPBEURING MASSEMEN
Vereniging Zonder Winstoogmerk

Derde plaats Fanfare 2e divisie - World Music Contest Kerkrade 2009
Geklasseerd in Superieure afdeling sinds 2008
Nationaal Vlamo Kampioen 2003 ERE Divisie

Zondag 9 mei om 19 uur organiseert KFO Volksopbeuring een dubbelconcert met het
harmonieorkest van de muziekacademie Aalst. Het concert gaat door in de parochiale kerk van
Massemen. Meer info volgt, maar noteer alvast deze datum in jullie agenda.

Start van de nieuwe sessie “Kopernootjes 5” op dinsdag 11 mei om 16.00 in het muzieklokaal.
Alle leerlingen vanaf het 2de leerjaar zijn welkom. Ze krijgen gedurende 7 lessen een voorproevertje
van de lessen Algemenen Muzikale Vorming en maken uitgebreid kennis met de familie van de
koperblazers. Daarna kunnen ze zelf hun instrumenten keuze maken om vanaf september dit
instrument te leren bespelen.
Meer info over de Kopernootjes krijg je bij Francine Van Alboom of Paul De Gelder.
Op woensdag 19 mei musiceert KFO Volksopbeuring voor het eindejaarsexamen van de
dirigentencursus georganiseerd door de Servaismuziekacademie Halle. Dit concert gaat door in zaal
Nova in Wetteren.
Zaterdag 22 mei : om 19.00 u repetitie van KFO Volksopbeuring tot 20.30 u. Aansluitend maken
we kennis met “Kopernootjes 4” die dit schooljaar gestart zijn met het aanleren van bugel, trompet
en trombone bij Diederik De Roeck. “Kopernootjes 3” met Savanah op trompet en Seppe op bariton
laten ook hun vorderingen horen. Vanzelfsprekend luisteren we ook naar de samenspel groep van
onze Kopernootjes 1 en 2 die sedert september samen muziek maken o.l.v. Bart Leys.
Een muzikale avond waarop de jeugd extra in de kijker wordt gezet !

Ook in juni, juli en augustus staan al heel wat activiteiten gepland. Hou alvast 6, 13 en 26 juni vrij.
Meer info volgt in de volgende nieuwsbrief.
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De organisatie van al deze activiteiten wordt gecoördineerd door het bestuur van KFO
Volksopbeuring. Het aantal activiteiten groeit steeds. We zijn dan ook ontzettend blij dat we sinds
maart twee nieuwe, jonge, enthousiaste bestuursleden mogen verwelkomen.
Niels Stevens en Marijke Dheedene zullen de bestuursploeg aanvullen. Beide zijn al jaren lang actief
als muzikant. Niels Stevens speelt sinds 1995 alt-saxofoon bij KFO Volksopbeuring. De voorbije
jaren was hij ook al zeer actief achter de schermen van KFO Volksopbeuring als webmaster.
Marijke Dheedene speelt sinds 2000 alt-saxofoon in Massemen. Tussendoor trok ze enkele maanden
naar het buitenland, maar nu het studentenleven voorbij is en ze zich definitief gevestigd heeft onder
de Massemse toren hoopt ze tijd te krijgen om deze bestuursfunctie op te nemen. Verschillende
familieleden zaten vroeger al in het bestuur dus onbekend terrein is het zeker niet.
De voorbije maanden hebben we ook enkele nieuwe muzikanten (en sympathisanten) mogen
verwelkomen. We wensen hen nog eens extra een fijne, muzikale toekomst binnen Volksopbeuring.
Deze nieuwsbrief werd opgesteld met medewerking van Francine Van Alboom en Gert Vlaeminck.
Niels Stevens zorgde voor het ontwerp van het affiche.

Regina Lehmann
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