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Beste muzikanten, leden, muziekliefhebbers,
stilaan beginnen we door de bomen terug het bos te zien ….
De dagelijkse portie coronacijfers daalt, hopelijk deze keer definitief!
KF Rumolduszonen start sowieso de activiteiten stilaan terug op, hopelijk voelen jullie de
positieve vibe met ons mee en nemen jullie opnieuw actief deel aan het toch belangrijke
sociale verenigingsleven.
het bestuur

EERSTVOLGENDE ACTIVITEIT

KFR RESTO DRIVE IN 6 maart
Voor het winterrestaurant in zijn klassieke formule eind januari was het nog iets te vroeg.
Onze (en uw) positieve ervaring van de afhaal DRIVE IN resto van 2021, zette er ons toe aan deze ook
in 2022 te organiseren:
OP 6 MAART KAN U ONZE BESTELDE ARTISANALE GERECHTEN AFHALEN AAN HET RE-MICENTRUM, vanaf 11u tot 14u30.
In bijlage van deze Nieuwsbrief vind je de flyer, die ook in de bussen bedeeld werd. Deze is ook te
vinden op Facebook en op onze website www.kfrhumbeek.be
U kan tot 26 februari scampi’s, ossetong en stoofvlees bestellen, aangevuld met een dessertje:
rijstpap of een chocomousske.
OPGELET: OP VOORHAND BESTELLEN EN BETALEN OP ONS NIEUW rek.nr. BE69 4214 1552 8178
is een vereiste!!
We danken jullie voor de steun en wensen jullie alvast smakelijk eten!

VERLICHTING IN ZAAL - BAR - INKOMHAL
De verlichting op de benedenverdieping van ons Re-Mi-Centrum werd
vernieuwd en vervangen door meer energievriendelijke ledlampen.
Met dank aan de heer Paul Waeben en VGC Elec Johan Cauwenbergh!

REPETITIES FANFARE JEUGDFANFARE
De culturele sector kreeg half januari eindelijk vanuit de overheid het licht op groen om opnieuw
activiteiten te organiseren.
Vanaf 28 januari hebben wij dan ook onze repetities voor fanfare en jeugdfanfare hervat!
Naar aanloop van ons Rumoldusconcert, evt. optreden Rochusvrienden Beigem (meer info
hieronder), is de aanwezigheid op deze repetities cruciaal.
KF Rumolduszonen kan eindelijk opnieuw haar muzikale kwaliteiten tonen, kan eindelijk leden,
sympathisanten en muziekliefhebbers opnieuw laten genieten van aangename fanfaremuziek.
Als dat geen mooi vooruitzicht is voor het voorjaar 2022!
Dit kan echter alleen met de steun en inzet van onze muzikanten, wij rekenen dan ook op jullie
wekelijkse inzet om van deze optredens een succes te maken!

VOORUITBLIK

RUMOLDUSCONCERT
De datum ligt vast: 23 april 2022!
De repetities zijn hervat, de organisatie van de avond krijgt vorm, de kriebels om ‘op te
treden’ en te komen luisteren zijn hopelijk ook bij u aanwezig.
Hou deze datum vrij!

100 jarig bestaan ROCHUSVRIENDEN BEIGEM
In het najaar 2021 hebben we positief geantwoord op de vraag van Rochusvrienden
Beigem om mee te werken aan de festiviteiten nav hun 100-jarig bestaan;
het weekend van 22, 23, 24 april 2022.
Een optreden op 24 april was / is gepland.
Tot op vandaag hebben we hierover echter nog geen verdere info ontvangen.
Wij verwachten echter wel dat, indien de corona-crisis verder positief evolueert, dit
optreden zal kunnen doorgaan. Meer info volgt asap.
Muzikanten, sympathisanten, hou dus deze datum zeker ook vrij!

OPENDEURDAG - APERITIEFCONCERT
Op 22 mei stellen we onze deuren open voor geïnteresseerde jonge en meer ervaren
muzikanten en verwelkomen we graag enkele nieuwe leerlingen.
Dit jaar koppelen we hieraan ook een aperitiefconcert.
Onze bestaande leerlingen tonen hun kunnen door een gevarieerd optreden.
Muziek, samen met een hapje en drankje zullen ongetwijfeld voor een aangename
zondagmiddag zorgen!
Mama’s en papa’s, oma’s en opa’s, tantes en nonkels, aan jullie om ook deze datum vrij
te houden!

WAT WE NOG WILLEN MEEDELEN

VLAMO SOLISTENTORNOOI - VIRTUOSO 2022
Gaat in 2022 opnieuw virtueel door.
Yoram, Pieter-Jan, Hannah, Willem, Tobe, Britt, Renzo, Chase, Valerie, Milla en Lina zullen online
het ‘thuis’ individueel opgenomen muziekstuk doorsturen naar Vlamo, dit voor 28/02.
We duimen en houden jullie op de hoogte over de resultaten!

WORKSHOP KLEIN KOPER
Op 13 maart kan je in ons Re-Mi-Centrum terecht voor een workshop ‘klein koper’ olv Lode Violet.
Deze dag wordt georganiseerd door Vlamo en krijgt natuurlijk onze ondersteuning.
Vanaf 9u tot 16u30 worden beginnende muzikanten ondergedompeld in de wereld van kleine
koperinstrumenten. Staan op het programma: blaastechnieken, individuele begeleiding,
oefeningen, met tot slot een muzikaal ensemble!
Inschrijven kan tot 21/02! Meer info op www.vlamo.be/workshop-klein-koper-olv-lode-violet

TOMBOLA 2021 - 2022
2021 moesten we noodgedwongen afsluiten zonder kerstconcert, zonder tombola verloting.
GRAAG WILLEN WE TOCH NOGMAALS MEEDELEN DE AANGEKOCHTE LOTEN BIJ TE
HOUDEN, DEZE BLIJVEN GELDIG IN 2022!
WIJ GAAN VANAF NOVEMBER 2022 GEWOON VERDER MET DE VERKOOP VAN DE
BESTAANDE LOTEN - hoofdprijs: een Comarkt winkelkar twv 150 euro

REKENING NR KFR
KFR heeft een nieuw rekening nummer, gelieve het ING rekening nummer te schrappen en voor
alle eventuele betalingen het volgende nummer te gebruiken:
BE69 4214 1552 8178

ONZE SPONSORS
Wij danken volgende sponsors:

Siclean
dienstencheques

