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De VZW startte het 
nieuwe jaar goed met 
de nieuwjaarsreceptie.

Eind januari hield de vzw 
onze jaarlijkse nieuwjaars-
receptie, ditmaal in ‘De 
Proeverij’ te Zandhoven 
in aanwezigheid van De 
Strangers. Alex, Bob en 
John vlogen speciaal voor 
die gelegenheid van Ant-
werpen naar Zandhoven 
met een helikopter. Een 
primeur voor De Strangers: 
ze zagen de zovaak door 
hen bezongen stad vanuit 
de lucht. ‘Adembenemend!’ 

viel eensluidend uit hun 
mond te vernemen.

Na een maaltijd samen 
met De Strangers, konden 

de aanwezige leden mee 
genieten van enkele ex-
clusieve videobeelden van 
Strangersliedjes.

DE STRANGERS ... IN DE LUCHT!

De Strangers arriveren in Zandhoven voor de nieuwjaarsreceptie.

1 De Strangers ... in de lucht
  GDPR, ook voor de VZW 
 Jaarfeest Den Moor

2 Voorstelling uitgebrachte DVD’s
 De Strangers Tijdloos
3 Leden worden ‘Vrienden van De Strangers’

in deze editie:

GDPR, OOK VOOR 
DE VZW

Vanaf 25 mei gelden stren-
gere regels voor de ver-
werking van persoonsge-
gevens. Wij mogen u enkel 
onze nieuwsbrief toesturen 
indien u daarvoor expliciet 
de toestemming gaf.

Indien u de nieuwsbrie-
ven van ‘De Strangers v’r 
Altaaid’ vzw wil blijven ont-
vangen, gelieve uw interes-
se te bevestigen. Dat kan 
door eenvoudig de mail van 
deze nieuwsbrief te beant-
woorden.

Zonder bevestiging, ont-
vangt u geen brieven meer.

DE STRANGERS KOMEN NAAR  
JAARFEEST ‘DEN MOOR’

Voor de 29ste keer houdt 
Taverne Den Moor (Moor-
straat 8, Broechem) een 
jaarfeest.

Op 6 augustus kan je 
vanaf 19h00 de hele avond 
lekker eten aan een schap-
pelijke prijs, en ondertus-
sen genieten van diverse 
optredens.

De jubileumedities wa-
ren telkens gedenkwaar-
dig, met optredens van 
De Strangers. Dit jaar zijn 
ze de eregasten en zullen  
Blafwaf en andere arties-
ten voor hen de honneurs 

waarnemen, want zij zullen 
ook enkele Strangersliedjes 
brengen. 

De eigenaar van Den 
Moor, Alex – onze voorzitter 
– reserveert speciaal voor 
onze leden 25 plaatsen. 

Voor 25 euro per per-
soon krijg je een aperitief, 
een maaltijd en een dessert 
aangeboden. Drank is niet 
inbegrepen.

Geinteresseerden kun-
nen nu hun naam opgeven 
bij ons. Betalen doe je op de 
dag zelf, rechtstreeks aan 
de kassa van Den Moor.
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Feestelijke voorstelling 
van twee DVD’s: het 
concert in De Roma en 
het Beiaardconcert.

In het kader van 65 jaar De 
Strangers, werden vorig 
jaar verschillende evene-
menten georganiseerd. Van 
de ‘Ode aan De Strangers’, 
een concert in de Roma 
waarin de artiesten van 
nu hulde brachten aan De 
Strangers, en van het Bei-
aardconcert werden opna-
men gemaakt met het oog 
op het uitgeven op DVD.

In februari werden bei-
de DVD’s feestelijk voorge-
steld in café Den Bengel. 
Stadsbeiaardier Liesbeth 
Janssens ontving de eerste 
DVD van deze beperkte uit-
gave van haar concert.

Nadien volgde de voor-
stelling van de DVD ‘Ode 
aan De Strangers’. De 
Strangers en de andere ar-
tiesten die hen hulde had-
den gebracht, zoals Voice 
Male, Blafwaf en Matthieu 
& Guillaume, kregen elk 
een exemplaar aangeboden 
te herinnering aan dit uit-
verkochte concert.

VOORSTELLING DVD’S 

DE STRANGERS 
TIJDLOOS

Het project rond de tijdlo-
ze kalender, De Strangers 
Tijdloos, heeft enige vertra-
ging opgelopen. Het werk 
wordt echter verdergezet! 
We hopen de kalender te-
gen het einde van dit jaar 
nog klaar te hebben.

V.l.n.r.: Nest, Bob, stadsbeiaar-
dier Liesbeth Janssens, en John 
ontvangen hun exemplaar van de 
DVD let het Beiaardconcert.

Foto ©Thomas H.
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Een verfijning van de 
definitie ‘leden’ moet 
leiden tot grotere 
transparantie en admi-
nistratieve vereenvou-
diging.

In haar nog korte bestaan 
heeft het bestuur van de 
vzw enkele pijnpunten er-
varen in de ledenwerving. 

Reeds in de nieuwjaar-
speech werd kort gespro-
ken over een mogelijke ver-
andering van de aanpak. 
Na er verder over te heb-
ben nagedacht, hebben we 
onze definitie van ‘leden’ 
verder verfijnd.

Iedereen die onze vzw 
wil steunen is nog steeds 
welkom en kan dit doen op 
twee manieren: ofwel ma-
terieel ofwel financieel.

Actieve bijdrage

Een actieve bijdrage lever 
je wanneer je bijvoorbeeld 
meehelpt aan audio/vi-
deo-opnames, of als je een 
ruimte beschikbaar stelt, 
of wanneer je voor vervoer 
zorgt. Het zijn maar enke-
le voorbeelden van hoe een 
actieve bijdrage kan wor-
den geleverd ten behoeve 
van de vereniging.

Zo hebben vorig jaar le-
den meegeholpen met op-
name en montage van de 
DVD De Roma. Een ander 
lid zorgde bij verschillen-
de evenementen telkens 
voor vervoer van De Stran-
gers, wat Alex, Bob, John 
en Nest (en hun vrouwen) 
enorm apprecieerden! Het 
bestuur ook, uiteraard.

Financiële steun

Als een actieve bijdrage 
niet mogelijk is, kan je ons 
financieel steunen, met een 
jaarlijkse bijdrage van 30 
euro. 

Vriend van De Strangers

Wie ofwel een actieve bij-
drage levert, ofwel de ver-
eniging financieel steunt, 
is meer dan ‘zomaar’ een 
lid, maar draagt actief bij 
tot het levend houden van 
het Strangerspatrimonium. 
Je toont je dan een echte 
‘vriend van De Strangers’!

Geen vriend? Dan fan!

Wie niet actief kan/wil 
meewerken en ook geen 
financiele bijdrage kan/
wil leveren, maar toch op 
de hoogte wil blijven van 

de activiteiten die de vzw 
organiseert, kan zich als 
‘Strangersfan’ kenbaar ma-
ken bij het bestuur.

Meld ons, via email aan 
info@destrangers.org dat 
je als ‘Strangersfan’ de 
nieuwsbrief wil (blijven) 
ontvangen.

Uit de organisatie van eer-
dere evenementen hebben 
we geleerd dat het best 
is om per evenement een 
kostenbijdrage te vragen. 
Strangersfans en anderen 
(buitenstaanders) zijn ook 
welkom, maar dan mits een 
verhoogde bijdrage (denk 
aan de recepties bijvoor-
beeld). We denken daar-
bij ook aan hen die in De 
Strangers geinteresseerd 
zijn en klanten van onze 
webshop.

EXTRA
EEN LAATSTE 

NIEUWTJE!
  
De vzw denkt er aan om, 
in het kader van het WK 
voetbal, in de komende 
weken nog iets speciaals 
te organiseren op muzi-
kaal vlak!

Hou onze Facebookpa-
gina in het oog!

ACTIEVE LEDEN WORDEN 
‘VRIENDEN VAN DE STRANGERS’


