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DE JET – FAMILIE

Sinds 1975 geeft het orkest het beste van 
zichzelf en blaast het de longen uit zijn lijf. 
Het begon allemaal met een twintigtal jonge, 
enthousiaste muzikanten. Nu is er driemaal 
zoveel fun, want de JET-familie bestaat uit  
drie verschillende leuke orkesten.

De drie orkesten staan één voor één onder 
leiding van pedagogische dirigenten die 
hun professionele loopbaan in het teken van 
muziek stellen. Verder is er een omkadering 
die zorgt voor het nodige amusement en  
de organisatie van verschillende activiteiten.  
Zo wordt een beresterke, kwaliteitsvolle  
begeleiding gegarandeerd in onze  
vereniging.

Bovendien kunnen tal van instrumenten  
gehuurd worden op basis van beschikbaar-
heid en is je lidmaatschap gratis!
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JET MINI BAND 
o.l.v. Mieke De Meyer

Alle begin is moeilijk, maar met deze bende 
jonge talentjes zal je de smaak helemaal 
te pakken krijgen. Er wordt coole muziek 
gespeeld en je krijgt er de kans om nieuwe 
vriendjes te leren kennen. Het begin van  
een spetterende muzikale loopbaan!

JET JUNIOR BAND 
o.l.v. Mieke De Meyer

“Een band gaat nooit stuk”, klinkt  
het in het bekende liedje van  
X!NK. Bij de JET Junior Band kan  
je verder muziek spelen met je  
kameraden uit de JET Mini Band. Jullie  
hebben nu reeds een pak ervaring, dus wordt de lat 
wat hoger gelegd. Zo blijf je jezelf verbeteren. 

JET SYMPHONIC BAND 
o.l.v. Wim Belaen

Is het niveau van de JET Junior Band nog niet uitdagend genoeg voor jou? Geen probleem, in de JET 
Symphonic Band kan je meedoen met de grote jongens en meisjes. Hier wordt samen gemusiceerd met 
de ‘anciens’ van de JET-familie. Wellicht kom je er nog altijd vrienden tegen met wie je destijds jouw eerste 
muzikale stapjes zette in de JET Mini Band.
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Volg ons:

… EN ER IS MEER DAN MUZIEK ALLEEN!

Niet enkel het muzikale is belangrijk bij de JET-familie. Met de regelmaat van de klok worden ook verschillende andere 
activiteiten georganiseerd, zoals een bowlingnamiddag, een filmavond of een uitstap naar een hip pretpark.

Natuurlijk kan een jaarlijks jeugdweekend niet ontbreken op de kalender. De activiteit bij uitstek om iedereen beter en op 
een andere manier te leren kennen. Fun verzekerd!

Hoe ouder je wordt, hoe meer verantwoordelijkheid je kan krijgen. Na verloop van tijd kan je zelf tot de creatieve  
denktank van de JET-familie behoren en moni worden, of zelfs bestuurslid! Zo bepaal je zelf welke richting we uitgaan met 
de vereniging. 


