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Beste wensen voor 2020

Beste muziekliefhebber en fan van onze muziekvereniging.
Feestverlichting, kerstmarkten met muziek en kraampjes, glühwein, warme choco,
frietjes speciaal, schaatsen, de WARMSTE WEEK en zoveel meer om te beleven.
Het is weer kersttijd.

Zalige KERST
FIJNE EINDEJAARSFEESTEN.
Zoals bij zovelen staan wij nu even stil, kijken wij terug naar het voorbije jaar,
maken wij er de balans van op, koesteren wij de aangename momenten en maken
wij al plannen om volgend jaar nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Het is een tijd van nieuwe wensen voor de toekomst, maar vooral om te danken.
Beste muzikant en dirigent
Bart, hartelijk dank voor de
wekelijkse inzet en de
prachtige muziek op de
concerten.

Teerdag
zaterdag 11 januari 2020

Beste sympathisant,
hartelijk dank voor uw
appreciaties, steun, uw applaus
en uw aanwezigheid op onze
concerten en organisaties.

Voorzitster Mia Cools:
0477 424959
Secretariaat:

Wij wensen u allen een fijn
eindejaar en een voorspoedig

0475 471609

2020.

muz.bonheiden@gmail.com

Vooral een nieuw jaar in goede
gezondheid en veel levenslust,
samen met uw familie en
vrienden.
Een nieuw jaar om samen van
te genieten.
Koninklijke Muziekvereniging Bonheiden
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Bij onze muzikanten gaat de riem er even af. Ons repetitielokaal blijft enkele weken leeg, maar op
maandag 6 januari gaan wij er terug stevig tegenaan. Nieuwe muzikanten zijn natuurlijk ook welkom.

2020 is een jubileumjaar voor onze vereniging, dat wij graag met jullie willen
vieren. Al onze activiteiten krijgen een feestelijk tintje, want wij bestaan dan

145 jaar.
Op zaterdag 11 januari vieren wij ons jaarlijks teerfeest voor en met
onze muzikanten en sympathisanten.

Het stramien van de dag verandert niet veel, en toch …
Naar jaarlijkse gewoonte spelen wij muziek bij bevriende cafés en
ontmoetingsplaatsen in Bonheiden, Rijmenam en Peulis.
Zowel muzikanten als sympathisanten kunnen met eigen vervoer of met carpooling de hele toer meedoen.
Misschien verkiest u als sympathisant om ons op te wachten in uw geliefkoosd stamcafé en daar mee te
genieten van de ambiance. Wij kunnen nog geen definitief parcours voorschotelen, omdat daarover nog
onderhandeld wordt. Op onze website kunt u enkele dagen tevoren het volledige programma raadplegen en
de juiste uren en locaties van onze ambianceoptredens consulteren.
Wie de volledige toer mee op stap gaat, is al vanaf 9 uur welkom in G.C. ‘t Blikveld voor een stevig ontbijt
met spek en eieren. Rond 10 uur vertrekken wij voor onze muzikale rondgang. Rond de middag staat er in
‘t Blikveld voor de deelnemers een leuke lunch te wachten en daarna gaat onze muzikale trektocht verder.
Om 18 uur openen de deuren van de polyvalente zaal van G.C. ‘t Blikveld voor het avondfeest.
In afwachting van de aankomst van onze muzikale bende, kunt u al genieten van een aperitief.
Inschrijven voor het ontbijt, de rondgang en/of het avondfeest is verplicht. Uiterste datum van inschrijven
is maandag 6 januari 2020. Het diner wordt gratis aangeboden aan onze muzikanten en voor € 30 (zelfde
prijs als verleden jaar) kunnen sympathisanten mee feesten en genieten van een viergangenmenu (soep,
voorgerecht, hoofdschotel en dessert) en een avond vol ontspanning, plezier en dans.
Dranken zijn niet inbegrepen.

TEERFEEST

€ 30
-12 jaar € 12

Volledig programma en menu
volgt nog!
Vorig jaar tijdens het avondfeest kwamen
enkele kleine mannekes ten tonele en was het
uitbundig lachen geblazen.
Dit jaar doen verschillenden onder ons mee aan
BONHEIDEN’s GOT TALENT. Er is een mooie prijs weggelegd voor
de winnaar. Schrijf je alleen of in groep in en breng ons in vervoering of
laat ons eens goed lachen. Zang, voordracht, sketch, … u doet maar.
Voor deelname graag inschrijven bij onze presentatrice Marleen
(marleenluytens@gmail.com).
Achteraf blijft de sfeer erin met D.J. Jo.
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Kalender Jubileumjaar 2020
Za 11/01

Teerfeest vanaf 9u en/of avondfeest in ‘t Blikveld
Meer info volgt.

Di 25/02—20:00

Vlaaienloten (G.C. ‘t Blikveld)

Zo 08/03—11:00

Jubileum Brunchconcert (G.C. ‘t Blikveld)

Data onder voorbehoud.

Volg ons ook op:
Web: http://www.muziekverenigingbonheiden.be
Facebook: @muziekverenigingbonheiden en @ClarinetChoirBonheiden
Email: muz.bonheiden@gmail.com

Nota: U kunt deze nieuwsbrief downloaden vanaf de website:
https://www.muziekverenigingbonheiden.be/phocadownload/Nieuwsbrieven/2019/20191223_05_NB.pdf
De foto’s in deze nieuwsbrief kan je ook bekijken op:
https://www.muziekverenigingbonheiden.be/nl/multimedia-nl/fotoalbum-nl/foto-album-2019
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Onze HOOFDSPONSORS

Onze SPONSORS

Met dank aan al onze sponsors voor uw steun dit jaar.

Wenst u ook de muziekvereniging in 2020 te steunen in
ruil voor publiciteit? Neem gerust contact met ons op.
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