
Interesse in onze 
vereniging? 
Wenst u ons te boeken? 
 
Aarzel niet om ons te 
contacteren!

De Gilde 
Oude Stationstraat 4 

8700 Tielt 
 

secretariaat@vermaak-na-arbeid.be 

www.vermaak-na-arbeid.be 

Koninklijke Harmonie 
Vermaak Na Arbeid Tielt vzw 

VERMAAK 
NA ARBEID TIELT

K O N I N K L I J K E  H A R M O N I E

V Z W



De Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid Tielt

vzw is een bloeiende muziekvereniging die ontstond in

1926 en momenteel bestaat uit drie geledingen: 

 het jongerenorkest The Young Ones

het trommelkorps Time-Out

het grote harmonieorkest 

OVER  VNA

Wekelijks repeteren ze elk aan een modern en

gevarieerd repertoire. VNA organiseert niet alleen

eigen concerten, maar is ook zowat het vaste

muziekkorps voor de optredens van de Stad Tielt.

Marcheren of zittend concerteren? In ons eigentijds en

piekfijn uniform mogen we alvast overal gezien (en

gehoord) worden. Geen uitdaging gaan we uit de weg:

van film- tot kerstmuziek, samenwerkingen met

toneel- en dansverenigingen of waarom niet het

opluisteren van een trouwviering …  

 

Bent u op zoek naar een klein(er) muziekgezelschap

om voor wat sfeermuziek te zorgen op uw receptie of

feest? Dan bent u bij ons ook aan het juiste adres. 

 

Muziek spelen is onze corebusiness maar we

organiseren nog tal van andere activiteiten: een

weekend met het jeugdorkest, een tweejaarlijkse

midweek in de zomervakantie, het VNA-Café tijdens

de Tieltse Europafeesten … 

 

Onze enthousiaste raad van bestuur wordt

geruggensteund door twee jeugdverantwoordelijken

en een ploeg moni’s die bij de talrijke activiteiten voor

de jeugd hun steentje bijdragen tot de organisatie. 

Harmonie: dinsdag 20.00 u. – 21.45 u. 
in De Gilde o.l.v. Bart Lagacie 
 
The Young Ones: zondag 11.00 u. – 12.00 u. 
in De Gilde o.l.v. Thari Verloove 
 
Trommelkorps Time-Out: vrijdag 18.30 u. – 19.30 u. 
in De Gilde o.l.v. Michiel De Jaeger 

Ben je muzikant en heb je zin om je bij ons aan te sluiten?

Steeds welkom op onderstaande momenten: 

 

REPET IT IES

Investeren in de toekomst is waar we garant voor

willen staan door een kwaliteitsvolle opleiding van

onze jeugdige muzikanten. Een goede opvolging en

begeleiding is hierbij van groot belang. We willen borg

staan voor vlotte communicatie met ouders en leden.

Lidmaatschap is bij onze muziekvereniging gratis, net

als het jaarlijks Sint-Ceciliafeest, partituren,

professionele dirigenten en de musiceervreugde. 

Investeren doen we niet alleen in mensen maar ook in

dingen. Zo kreeg de volledige vereniging een nieuw

uniform, vernieuwden we in 2014 het hele

slagwerkarsenaal van het trommelkorps en

investeerden we de jaren erna in een vibrafoon,

buisklokken, een klokkenspel, concertcimbalen, een

gong en als klap op de vuurpijl een nieuwe set Adams-

pauken. Stuk voor stuk kwaliteitsvolle instrumenten

die uiteraard de klank van het orkest ten goede komen. 

TOEKOMST


