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UITNODIGING
VOOR ONZE
JAARLIJKSE RECEPTIE
Zaterdagmiddag 23 februari 2019
organiseren we onze jaarlijkse receptie, in aanwezigheid van onze
ereleden, De Strangers. Net als de
voorgaande jaren, hebben we opnieuw een bijzondere locatie gekozen: gastheer Robby, zoon van
zaakvoerder Luc Peeters én ‘Vriend
van De Starngers’, verwelkomt ons
in het Orgelmuseum van Westerlo!
Dit museum bezit een groot
aantal draaiorgels en regelmatig
worden er Strangersliedjes op gedraaid. Op onze receptie zal, uiteraard, uitsluitend Strangersmuziek
te horen zijn.
En er is meer! Voor deze ge-

legenheid wil Robby de liedjes
‘Amai, m’n orgel’ en ‘M’ne poempbak’, die De Strangers in de jaren
zestig origineel opnamen met een
echt orgel, opnieuw als orgelboek
laten noteren zodat deze die dag
live uitgevoerd kunnen worden.
Meezingen is niet alleen toegestaan maar zelfs aanbevolen!
Het belooft een interessante en
actieve belevenis te worden.

VERWACHTE
EVENEMENTEN

FACEBOOKACTIES

De plannen voor het organiseren
van een ruilbeurs van Strangersitems krijgen stilaan vorm. Haal
dus al uw dubbels van Strangersattributen van de zolder en doe er
een andere Strangersfan een plezier
mee! En wie weet, misschien haalt
u zelf die langgezochte ABN-single in huis.
Tegen het jaareinde zou de Eerste Strangerskwis het licht moeten
zien.
We denken er ook aan om een
exclusieve vertoning te organiseren van Strangersshows, denk aan
Strangerestaurant (1985), MAF
(1992) of het Afscheidsconcert.

Meer info over de praktische organisatie volgt in de loop van januari.
Wil u een voorproefje van de
locatie? Volg dan de link naar de
website van het Orgelmuseum.

Na het succes van de WK-video’s
in juli (‘Geft h’m van katoen’ haalde 520.000 views), wordt nu ook
‘Nievjorsbrief ’ vlot op Facebook
bekeken.
De Strangers en het Eurovisie-Songfestival, het was een goede
combinatie. Daarom maken we in
2019 werk van een reeks Songfestivalcovers, zoals we dat in 2018
voor het WK hebben gedaan.
Het jaar is pas begonnen, en
we denken al aan het afsluiten van
2019 ... wanneer we onze eigen
variant van de bekende 1.000 klassiekers van Radio 2 op Facebook
zullen posten.
Volg ons en like!
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WORD OF BLIJF
‘VRIEND VAN DE
STRANGERS’

Het begin van het nieuwe jaar
brengt traditioneel ook het het
hernieuwen van uw lidmaatschap
met zich mee. Wenst u met De
Strangers en ons verbonden te blijven? Dan zijn er twee opties:
p Word ‘Vriend van De Strangers’
en help effectief mee aan onze projecten! In ruil voor uw hulp geniet
u van kortingen op onze initiatieven, en bepaalde evenementen zijn
exclusief voor u voorbehouden.
Aarzel niet, en contacteer het bestuur via info@destrangers.org!
p U heeft geen ambities om
praktische hulp bij onze projecten te geven maar wenst ons wel
te steunen? Stort dan uw jaarlijkse
lidmaatschapsbijdrage, nog steeds
slechts 30 euro (!) op het rekeningnummer BE33 9731 8023 6946.

DE STRANGERS
TIJDLOOS
Onze tijdloze kalender is een project van lange adem aan het worden. We blijven met onze beperkte
ploeg van twee de noodzakelijke
video’s klaarmaken. Aan het huidige tempo van ongeveer één video
per week – het moet voor ons ook
nog ‘plezant’ blijven – denken we
dat het eerder een vijfjarenplan
wordt. Ondertussen zijn de resultaten te bewonderen op Facebook..
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