
Zin om te dansen of muziek te 
maken, te lachen en plezier te 
hebben? We zoeken nieuwe 
leden, die we kunnen  
verwelkomen in onze toffe 
groepen.  

 

Wil je graag majorette worden, 
trommelaar worden of een  
instrument bespelen? Dan is 
dit misschien de perfecte  
hobby voor jou.  

 

Wil je eerst eens proberen? 
Dat kan! Je mag ons altijd  
komen bezoeken tijdens de  
repetities. Je hebt niks  
speciaals nodig, alleen vragen 
de majorettes om sportieve  
kleren en turnpantoffels aan te 
trekken. 

De inschrijvingen zijn volledig 
gratis. 

 

Heb jij nog vragen? 

khdewarevrienden@gmail.com 
www.khdewarevrienden.com 

Misschien iets voor jou? 

infobrochure 

Koninklijke Harmonie De Ware 
Vrienden Ooigem bestaat uit: 
 
Harmonie De Ware Vrienden 
Majorettes The Golden River Twirlers 
Drumband Con Fuoco 

 

Wil jij eerst eens komen kijken of al 
de geplande stoeten en concerten in 
jouw agenda schrijven? Dat kan: 

 

 

Onze volgende stoeten / concerten: 

3 nov. Herfstconcert Ooigem 

24 nov. Sinterklaas afhalen Ooigem 

24 nov. Sint-Cecilia kerk Ooigem 

9 dec. Kerstmarkt Ooigem 

30 maa. Kaas-en wijnavond Ooigem 

29 jun. Roefel Wielsbeke 

7 jul. Aperitiefconcert Ooigem 

Wil je eens komen kijken? 



Harmonie De Ware Vrienden  

Sinds 1922 is de harmonie van 
Ooigem een actieve  
vereniging. De Ware Vrienden 
is onze naam en die maken we 
ook waar. Hier spelen jong en 
oud, groot en klein, mannelijke 
en vrouwelijke, ... samen in  
harmonie en passie voor  
muziek.  

In een harmonie spelen  
volgende instrumenten:  
piccolo, dwarsfluit, hobo,  
klarinet, fagot, saxofoon, trom-
pet, hoorn, eufonium, 
(bas)trombone, tuba, bugel, 
cornet en slagwerk. 

Het orkest staat onder leiding 
van Rudy Lareu. 

Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden Ooigem 

In 1967 sloten er zich heel wat 
meisjes aan bij de harmonie. Die 
besloten om te dansen op de  
muziek van de harmonie als  
majorette. Vandaag dansen we 
nog steeds op deze muziek, maar 
ook op hedendaagse muziek.  

De majorettes leren oefeningen 
aan met de baton (majorettestok), 
leren danspassen aan en dansen 
soms met linten. Alle jongens en 
meisjes vanaf het 1e leerjaar zijn 
welkom! 

De majorettes staan onder leiding 
van Dymphna Vanneste en  
Kimberly Velghe. 

Drumband Con Fuoco 

In 1967 waren er ook enkele  
jongens die zich meer wilden 
specialiseren in een  
instrument: de trommel. De 
drumband speelt marsen  
alsook melodische liedjes uit 
de hedendaagse muziek. 

Je moet bij de trommelaars 
geen notenleer gevolgd  
hebben. 

Onder leiding van Corine  
Vanhaesebrouck en Pieterjan 
Seynaeve beleven deze  
meisjes en jongens een leuke 
ritmische tijd. 

De harmonie repeteert op… 
Vrijdag 20u00 - 22u00 of 
Zondag 10u - 12u00 
 
 
Waar? 
Muzieklokaal 
1ste verdieping OC Leieland 
Guido Gezellestraat 55 B 
Ooigem 

De majorettes repeteren op ... 
zaterdagvoormiddag 
9u - 10u30: instap & semi 
10u30 - 12u: gevorderden 
 
Waar? 
Dansstudio  
Sporthal Leieland 
Guido Gezellestraat 57 
Ooigem 

De Drumband repeteert op …. 
zaterdagvoormiddag 
9u30 - 11u30 
Instapdrumband + drumband 
 
Waar? 
Muzieklokaal 
1ste verdieping OC Leieland 
Guido Gezellestraat 55 B 
Ooigem 

Majorettes The Golden River Twirlers  


