
 

_________________________________________________________________________________________ 

KF Sint Lambertus Leefdaal                                            Website : www.kfsl-leefdaal.be 

Rekeningnummer : BE18 0682 0717 6465                      Email    : KF.Sint.Lambertus.Leefdaal@telenet.be 

Correspondentie : Elzenstraat 2, 3061 Leefdaal              Telefoon : 02/767.17.53 of 0495/28.19.20 

  Leefdaal, februari 2023. 

 
 

 

Beste leden, muzikanten, leerlingen en sympathisanten, 

 

Eerst en vooral wil ik U allen namens het bestuur van onze vereniging een goede gezondheid, 

veel plezier, vriendschap, liefde, verwondering, warmte, dromen die uitkomen, en ook veel 

muzikaal genot toewensen in 2023 !! 

 

Na ons concertweekend van eind november waren onze muzikanten toe aan een welverdiende 

rustperiode. Ondertussen werd het nieuwe muzikale jaar ingezet met een algemene 

vergadering en vanaf de 2e week van januari werden de wekelijkse repetities hervat, iedere 

donderdagavond van 20u tot 22u in de Vlieg-In. 

 

Voor de komende maanden staan de volgende activiteiten op het programma : 

 

• Op zaterdag 11 en zondag 12 maart 2023 hopen we U te mogen verwelkomen 

op ons 32e RESTAURANTWEEKEND.  

Deze eetgelegenheid wordt voor de 1e maal georganiseerd in G.C. De Vlieg-In !! 

 

’s Zaterdags staan we klaar om U te ontvangen van 18u00 tot 21u00, ’s zondags 

bedienen wij U graag tussen 11u30 en 14u30. 

De menukaart omvat steak (natuur, met champignons of een provençaalse saus), 

kipfilet (met dezelfde sauzen), balletjes in tomatensaus of een koude schotel. 

Indien U dat wenst kan U de maaltijd laten voorafgaan door een aperitiefje en/of soep 

en afronden met een ijsje of een koffie. 

Voor de kinderschotels voorzien wij zoals steeds aangepaste prijzen !! 

 

• De gemeente Bertem nodigt alle Bertemse muziekverenigingen uit om op 

zaterdagavond 27 mei ‘23 een gezamenlijk muziekconcert te verzorgen aan  

de nieuwe sporthal “Verona”.  

Het precieze uur waarop dit optreden van start zal gaan werd nog niet gecommuni-

ceerd, maar het zal vermoedelijk om 18u00 of 19u00 zijn. De verdere details kunt U 

terugvinden in de berichtgeving die vanuit de gemeente zal worden verspreid in de 

komende maanden. 

 

• Noteer ook alvast zondag 2 juli ’23 in uw agenda want dan vergezellen we 

de Jefkes en de Mamers tijdens hun traditionele koningschieting en de 

bijhorende stoet doorheen de Leefdaalse dorpskom. 
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Na deze uitstap mogen de muzikanten hun instrumenten een tijdje terzijde leggen en 

anderhalve maand in alle rust genieten van de zomerperiode. 

Traditioneel gaan we terug aan de slag op de 1e donderdag na de feestdag van O.L.V. 

Hemelvaart, wat betekent dat we de wekelijkse repetities zullen hernemen vanaf 

donderdag 17 augustus ’23. 

 

Heeft U uw lidmaatschap voor 2023  nog niet in orde gebracht ?  

 

Dat kan alsnog geregeld worden door een betaling van 15 euro  (ERE-lid = 20 euro)  

ten gunste van ons rekeningnummer BE18 0682 0717 6465.  Na de inning van  

de overschrijving bezorgen wij Uw lidkaart met een volgende briefwisseling. 
 

Data om te onthouden : 

o Zat. 11 en zon. 12 maart ’23 : Restaurantweekend in G.C. De Vlieg-In 

o Zaterdagavond 27 mei ’23 : Gezamenlijk muziekconcert met de andere Bertemse 

muziekverenigingen aan de nieuwe sporthal “Verona” 

o Zondag 2 juli ’23 : Uitstap en wipschieting met de Jefkes en de Mamers 

o Zaterdag 14 oktober ‘23 : Ledenfeest in G.C. De Vlieg-In 

o Zat. 25 en zon. 26 november ‘23 : Concertweekend in G.C. De Vlieg-In 

 

 

We hopen U binnenkort te mogen ontmoeten tijdens ons restaurantweekend.  

Met dank bij voorbaat voor Uw steun !! 

 

 Met muzikale groeten, 

Geert Meyers, de secretaris 
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