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14 de JAARGANG  NR 19  DECEMBER 2009 
 
ver. Uitg. : VAN VLASSELAER ERIK, Rappoortlaan 16  -  2580  Putte 

AUGUSTYNEN JAN, Kl. Mannekesstraat 33 -  2580  Putte  
 
 

 
KOMENDE ACTIVITEITEN  : 
 
 

14 FEB. 2010 : RESTAURANTDAG met valentijnsmenu 
 

 

ZAT. 13 MAART 2010 
  

CONCERT  
@ THE  MOVIES 

 
19.30 u :  ‘ELIXIR d’ANVERS’ 
21.15 u :  Kon. Fanfare “Sint-Niklaas”  

met een concert vol filmmuziek 
  

RESERVATIE VERPLICHT  
via onze website of 0477/75.92.92 ( na 18 uur ) 

Inkom : 12 euro                                          GC KLEIN BOOM 
 

FEITELIJKE VERENIGING 
KONINKLIJKE FANFARE 
SINT-NIKLAAS 
 

www.fanfaresintniklaas.be 

Na het succes 
met SCALA, 

nu … 
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WOORDJE VAN ONZE VOORZITTER 
 
Beste leden , 
 
We blikken weer terug op een succesvol 2009. Dit jaar stond in het teken van 
het provinciaal orkesttornooi te Bornem.  Gedurende het ganse jaar werd er 
druk gerepeteerd.  We zijn zelfs enkele weken verhuisd naar zaal ‘Forum’ 
voor de goede  geluidskwaliteit.  Dankzij het vele repeteren, hebben we onze 
plaats in eerste afdeling kunnen behouden.  Nogmaals een dikke proficiat aan 
alle muzikanten voor deze prestatie. 
 
In 2010 organiseren we opnieuw een lenteconcert.  Na het zeer geslaagde 
concert met SCALA, gaan we het ditmaal iets minder groots aanpakken.   Er 
komt wel opnieuw een gastoptreden.  Elixir d’Anvers is een groep muzikanten 
die bekende en minder bekende melodieën brengt met een humoristische 
toets.  Zeker de moeite waard en hopelijk mogen we jullie ook weer 
verwelkomen op deze avondvullende activiteit. 
 
Prettige eindejaarsfeesten, 
Hugo 
 

ACTIVITEITEN  2010 
 
8-9-10  januari :  Teerfeesten  
14 februari :   16de  restaurantdag 
13 maart :   Lenteconcert GC Klein Boom 
30 april :   Meiavondviering 
13-16 mei :  Weekend naar Heer-sur-Meuse 
25 mei :   31 ste  familiefietstocht 
28 augustus:  Kermisconcert 
29 augustus :  Opluisteren eucharistieviering 
1 september :  Mosselen 
7 november :  Verbroederingen 
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LEDENBEWEGING 2009 
 
Overlijdens  11  Muzikanten  40 
Nieuwe leden              12  Vaandrig             1 
Ontslag/verhuis           10  Leerlingen                7 
------------------------------ 
Leden                     465  Bestuursleden             20  

(waarvan  5 muzikanten) 
 
 
Totaal  (bestuur/leden/muzikanten/leerlingen) :  527 
 

BESTUUR 2009- 2010 
 
Voorzitter Dyck Hugo Daliastraat 6 Putte 
Ondervoorzitter De Weerdt Jan     Bredestraat 70 Putte 
Secretaris Vermeylen Luc  Mechelbaan 546 Putte 
Financiën / 
Cultuur 

Goovaerts Geert  Wipstraat 12 Putte 

Feestleider Derboven Jos Lierbaan 29 bus 4 Putte 
Feestleider Dyck Willy Leuvensebaan  50 Putte 
Jeugd / 
Bestanden 

Van Vlasselaer Erik Rappoortlaan 16 Putte 

Archief / Muziek Derboven Roger Waverlei 28 Putte 
Jeugd / lerares 
notenleer 

De Weerdt Ann Mechelbaan 407 Putte 

 
Bestuursleden- Wijkmeesters : 
Augustynen Jan Klein Mannekesstraat 33 Putte 
Augustynen Robert Molenlei 7 Putte 
De Vocht Johan Boefkens 6 Putte 
Dyck Joris Tinstraat 24 Putte 
Frans Luc Schrieksesteenweg 17 Putte 
Geerts Jos Heidelaan 24 Putte 
Horckmans Karl Lierbaan 98 Putte 
Rousseau Bert Mechelbaan 470 bus 1 Putte 
Van Vlasselaer Flor Pachtersdreef 64 Putte 
Vercammen André Rozenstraat 18 Putte 
VanderAuwermeulen Tony Booischotbaan 9 Putte 
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MUZIKANTEN 
 

Dirigent 
Liekens Roger Martelarenlaan 139/b16 Kessel-Lo 
   

Bugel 
De Meutter Hilde 
De Weerdt Ann 

Kapelstraat 94 
Mechelbaan 407 

Putte 
Putte 

Derboven Roger Waverlei 28 Putte 
Dyck Cindy Rappoortlaan 16 Putte 
Geerts Jos Heidelaan 24 Putte 
Henderickx Veerle Zag 18 Putte 
Rijmenants Herman Eksterstraat 2 Putte 
Rousseau Ilse Gravenhoek 85 Putte 
Verest Yarco Bredestraat 72 Putte 
Verschooten Raf Molenveld 24 Putte 
   

Trompet 
Augustynen Evi Kl. Mannekestraat 33 Putte 
Nestor Kathy M. v. d. Borghstraat 108 Putte 
Van den Dries Paul Bredestraat 15 Putte 
Vander Auwermeulen Tony Booischotbaan 9 Putte 
   

Alto 
Dyck An Bergvelden 52 Heist o/d Berg 

Lies Van den Bosch Schaliehoevestraat 37 Heist Goor 
   

Baryton 
Bernaerts Joris Van Gorplaan 18 Putte 
De Cock Simon Dr. Laenenstraat 9 Putte 
Henderickx André Spoelbeekweg 2 Putte 
   

Tuba 
Dyck Joris Tinstraat 24 Putte 
Dyck Ruben Pachtersdreef 13 Putte 
Op de Beeck Hans Leemstraat 151 OLV Waver 
Rousseau Bert Mechelbaan 470 bus 1 Putte 
   

Bas 
Van Hout Jef Oude Molen 22 Putte 
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Hoorn 
Corluy August Bredestraat 22 Putte 
De Broey Jeroen Reetlei 32 Putte 
 
Trombone 
Augustynen Sander Kl. Mannekestraat 33 Putte 
Jacops Wim P.Mellaertstraat 38 Heist-Goor 
Van der Hoeven Willy Pachtersdreef 76 Putte 
   
Sax alto 
Derboven Rudy H. Van Beethovenlaan 1 Putte 
Geerts Julie Zwanelei 4 Putte 
Fransen Greet Dr. Laenenstraat 9 Putte 
Verschueren Ruud Poststraat 5 Putte 
   
Sax tenor 
Henderickx Sandra Pachtersdreef 13 Putte 
Verest Jorden Bredestraat 72 Putte 
   
Sax baryton 
Van Vlasselaer Erik Rappoortlaan 16 Putte 
   
Percussie 
Hendrickx  Jannick Kapelstraat 50 Putte 
Rousseau Eddy Gravenhoek 85 Putte 
Van Genechten Laurens Rappoortlaan 25 Putte 
   
Vaandrig 
Horckmans Karl Lierbaan 98 Putte 
   

Ere-muzikanten 
Horckmans Marc Lierbaan 98 Putte 
Rousseau Alfons Cardijnlaan 44 Putte 
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GOUDEN LEDEN 2010 
 
Naam Lid Aantal jaren 

Goyvaerts August 1931 79 

Seymus Jos 1937 73 

Cornelis Albert 1944 66 

Van Ouytsel Alfons 1944 66 

Corluy August 1945 65 

Dyck Alfons 1945 65 

Van Saet Jules 1945 65 

Verschueren Mon 1945 65 

Gijsemans Jos 1946 64 

Schoeters Jules 1946 64 

Van Craen Jef 1946 64 

Maes Gerard 1947 63 

Augustijnen Walter 1948 62 

Dijck Jules 1948 62 

Geysemans Jan 1948 62 

Janssens Jan 1948 62 

Lambrechts Willy 1948 62 

Nauwelaerts René 1948 62 

Augustynen Robert 1949 61 

Goris Marcel 1949 61 

Rits André 1949 61 

Van den Weyngaert Alfons 1950 60 

Aerts Gaston 1951 59 

Straetmans Hubert 1952 58 

Van Hove August 1952 58 

Vermeulen Firmin 1952 58 

Geyselings Marcel 1955 54 

Augustijnen Paul 1956 54 

Van Rompaey Antoon 1956 54 

Derboven Jos 1957 53 

Derboven Roger 1957 53 

Derboven Rudy 1957 53 

Jennen Georges 1957 53 

Rousseau Alfons 1957 53 

Henderickx André 1958 52 

Mariën Jos 1958 52 

Van der Auwermeulen Tony 1958 52 

Van der Hoeven Maurice 1958 52 

Cornelis Alfons 1959 51 
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JEUGDWERKING  
 
Onze fanfare telt een 15-tal keitoffe jongeren. Ze spelen muziek, organiseren allerlei 
activiteiten en brengen sfeer in de groep. Wie wil daar nu niet bij zijn??? 
 
Als fanfare bieden wij gratis notenleer, instrumentenleer koperblaasinstrumenten) én een 
instrument aan.  De lessen worden gegeven op woensdag tussen 18 uur en 20 uur in de 
parochiezaal van Putte. De notenleer wordt gegeven door Ann De Weerdt en de lessen 
instrumentleer in overleg met onze dirigent. (Voor saxofoon wordt doorgewezen naar de 
muziekschool). Na enkele maanden notenleer voorzien we je van een instrument. Bugel, 
trompet, alto … kom maar eens kijken en maak je keuze. 
 
Ken je iemand die zin heeft in muziek? Laat het ons weten dan nemen wij contact met hen 
op. Aan alle jongeren die reeds gestart zijn in de muziekschool… kom eens kijken en kies 
een fanfare-instrument. Muziek spelen in een groep is veel leuker dan in je eentje!! 
 
Dit jaar is onze fanfare uitgebreid met twee jongeren; Raf Verschooten en Lies Van den 
Bosch hebben zich bij achter de pupiter gezet. Proficiat! 
 
leerlingen  2009-2010

in
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n
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l.

L1 L2 L3 L4 M1 M2 M3 H1 H2 H3 instr.

Augustynen Evi x trompet x

Augustynen Sander x trombone x

Bernaerts Joris bariton x

Cuyvers Caro x x bugel

De Cock Simon x x bariton x

Dijck Ruben x euphonium x

Geerts Julie x sax x

Hendrickx Jannick x percussie x

Paepens Patrick x x alto

Van Clemen Lea x x trompet

Van Den Bosch Lies x alto

Van Genechten Laurens x percussie x

Verest Jorden x sax alto x

Verest Yarco x bugel x

Verschooten Raf x trompet

Verreth Martine x x alto

Verschooten Bert x x tuba

Verschooten Kay x x bugel

Verschueren Ruud sax alto x

fanf. muziekschool     

sp
ee

lt 
m

ee
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LENTECONCERT @ THE MOVIES 
13 MAART 2010 
 
Na het grote succes van ons jubileumconcert in 2008 met het meisjeskoor 
SCALA vonden we dat we het niet bij deze ene keer konden laten.   Op 13 maart 
2010 organiseren we opnieuw een lenteconcert in het gemeenschapscentrum 
Klein Boom.   We hebben opnieuw een gastoptreden nl. Elixir d’Anvers.   
 
Het ensemble werd opgericht in 1991 en is ondertussen uitgegroeid tot een van 
de beste ensembles in zijn genre. Hans Cammaert (viool), Martin Valcke (piano), 
Wim Voet (klarinet), Katelijn Van Kerckhoven (cello) en Pieter Schuermans 
(contrabas) verdienden reeds hun sporen bij De Frivole Framboos, De 
Beethovenacademie, het orkest van de Vlaamse opera enz.  Met hun concerten 
wil Elixir d’Anvers vooral eerder onbekende pareltjes uit het rijke repertoire aan 
salonmuziek aan een groot publiek verder bekendmaken: van een rustige wals of 
een Hongaarse rapsodie tot een vurige tango of razendsnelle tarantella.Met dit 
repertoire concerteerden zij reeds in heel Vlaanderen, met o.a. concerten voor 
radio Klara, Knokke Casino en het Festival van Vlaanderen.  Deze muzikanten 
brengen licht klassieke muziek met een humoristische toets zodat het voor 
iedereen toegankelijk is.   
 

 
 
 

Reserveren kan via de website 
(www.fanfaresintniklaas.be) of op het nummer 
0477/75.92.92 na 18 uur.   
Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt. 
 
Toegangsprijs :  12 euro. 
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PROGRAMMA : 
 
19.00 u. :  Deuren 
19.30 u  :  Optreden “Elixir d’Anvers” met de produktie ‘Chateaubriand’ 

 
Na de succesvolle productie ‘l’Assassinat d’Anvers’ 
kon een verdere samenwerking tussen Elixir 
d’Anvers en acteur Benjamin Sercu niet uitblijven. 
Samen brengen zij de humoristische productie 
“Chateaubriand”. 
 
Het restaurant Chateaubriand opent weldra zijn 
deuren. Voor deze gelegenheid is  het befaamde 
salonorkest Elixir d’Anvers uitgenodigd. De eigenaar 
treft de laatste voorbereidingen terwijl het orkest nog 
een korte repetitie houdt. Dadelijk zal hij zijn eerste 
klanten kunnen ontvangen. Al gauw blijkt een en 
ander niet van een leien dakje te lopen, 
misverstanden stapelen zich op, personeel komt niet 
opdagen, klanten worden ongeduldig, ….. het orkest 
speelt echter dat het een lieve lust is ! 
 

Opnieuw selecteerde Elixir d’Anvers een aantal bekende en minder bekende 
composities uit hun rijke repertoire en Machteld Temmermans (Leporello) zorgde 
voor de regie. Het resultaat is een ideale mix van modern theater met  stijlvolle 
salonmuziek. 
  
 
20.45 u. :  Pauze 
 
21.15 u. :  Kon.  Fanfare “Sint-Niklaas” 

Wij brengen voor een concert vol filmmuziek.   
Je zal zeker de melodieën herkennen van oa. Pirates of the 
Caribbean, Ben Hur, …   Ditmaal zullen we de sfeer extra in de 
verf zetten met een totaalspektakel.  Zeker de moeite waard om 
eens een kijkje te komen nemen. 
 

 
22.30 u. :  Einde 
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WEBSITE FANFARE 
 
 
Onze website is dit jaar aangepast en we houden hem up-to-date met de data en 
foto’s van onze voorbije activiteiten.  Ga zeker ook eens een kijkje nemen op 

www.fanfaresintniklaas.be 
 
 

16DE RESTAURANTDAG  : 14 FEBRUARI  2010 
 
Iedereen kent wel stilaan onze restaurantdag. Reeds voor de 16de maal kan je 
aan een voordelige prijs komen eten. 
 
Aangezien de restaurantdag samenvalt met Valentijn, kunnen we jullie het 
valentijnsmenu aanraden. 
   

 Aperitief : Kir Royal 
 Soup d’amour (tomatenroomsoep) 
 Varkenshaasje met puree en wintergroentjes 
 Dessertenpallet ‘Valentijn’ 
 

Er zijn zoals gewoonlijk twee eetbeurten voorzien om 11.30 en 13.00 u. 
Inschrijven kan via onze website www.fanfaresintniklaas.be  
of via het formulier dat je in je bus vindt, 
of via het formulier op de achterzijde van dit boekje 
 
Mocht je geen inschrijving ontvangen en wil je er toch graag bij zijn, dan kan je 
steeds telefonisch inschrijven bij volgende personen. 
 
Van Vlasselaer Erik  Rappoortlaan  16  015/76.16.25 
De Weerdt Ann   Mechelbaan 407  0473/78.36.87 
Dyck Joris   Tinstraat 24   0472/94.58.94 
Dyck Hugo   Daliastraat 6   015/76.04.67 
 

Gelieve in te schrijven ten láátste op 3 februari 2010. 
 
We hopen jullie allemaal te mogen ontvangen op zondag 14 februari in ons 
gelegenheids-restaurant in de Parochiezaal voor een lekkere maaltijd. 
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TEERFEESTEN  2010 
 
 
Na het succes van vorig jaar, starten we opnieuw op vrijdagavond. Vorig jaar 
deden er op vrijdagavond ongeveer 160 personen mee.  Dit mag zeker een 
geslaagde wijziging genoemd worden. 
 
Na een afwezigheid van een paar jaar (door de overname) zal dit jaar opnieuw 
traiteur ‘Familia’ de maaltijden voor zich nemen. 
 
's Middags blijven we EIGENBEREIDE kop met hersensaus eten. 
In de namiddag bezoeken we de leden herbergiers. 
Vrijdag- en zaterdagavond is er weer een BAL  waar de benen eens kunnen 
loszwieren.   
Zondagavond wordt een rustigere activiteit ingepland nl. een videovoorstelling 
met beelden uit het fanfare archief.  Kaartliefhebbers zijn ook dan welkom om een 
partijtje te kaarten. 
 
De prijzen voor dit jaar zijn : 
 
3 dagen :  vr. / zat. / zon   €  42 
2 dagen :  zat. / zon  €  32 
  Vr. / zon  €  28 
  Vr / zat   €  28 
1dag :  zat   €  18 
  zon   €  18 
  vr   €  15 
 
Zoals je kan zien zijn dit nog steeds zeer economische prijzen.  Voor drie dagen 
mee te teren (dit zijn 5 maaltijden) betaal je slechts 42 euro, hiervoor kan je zeker 
niet thuis blijven. 
 
Hopelijk mogen we je begroeten op één van onze teerfeest-avonden.  
Ook als je niet mee-eet met het avondmaal ben je welkom om een pintje te 
komen drinken of een dansje te wagen op het bal. 
 
Of zie je jezelf eens graag terug op een oude film van de fanfare, kom dan 
zondagavond naar de parochiezaal. 
 

Wil je graag meedoen, schrijf dan vóór 23 december 
2009 in bij je wijkmeester. 
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PROGRAMMA TEERFEESTEN 
2010 

 
Het tweede weekend van januari zijn traditiegetrouw hoogdagen bij onze fanfare. 
De eindejaarsfeesten zijn nog maar net achter de rug en we maken ons weer 
klaar voor drie dagen dolle pret.   Wij nodigen u en uw familie uit om deel te 
nemen aan onze teerfeesten 2010. 
 
TOMBOLA :  U kan de fanfare steunen door de tombolalotjes te  

kopen bij één van onze bestuursleden. 
 
WAAR ?  Parochiecentrum Putte 
 
Op de dansavonden en de videovoorstelling is iedereen van 
harte welkom. 
 
Gelieve op tijd te komen en uw aanbetalingskaart mee te brengen.   
Wie ’s middags belet is, kan zijn ontbijt in de loop van de namiddag gebruiken.   
In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur het inschrijvingsgeld teruggeven. 
 

 

VRIJDAG 8 JANUARI 2010 

17u.30  Bezoek aan de leden herbergiers 
19 u. Eucharistieviering in onze parochiekerk, eerbetoon aan onze 

overleden leden en opgeluisterd door onze muzikanten : 
 

  Willy Van der Auwera 
 Rene Van de Vliet 
 Maria Verschoten 
 Maria Verhoeven 
 Paul Liekens 
 Gaston Vervloet 

 Jean Wyckmans 
 Frans Pelgrims 
 Nabor Uytterhoeven 
 Anny Van Houtvinck 
 Jérome Vermeulen 
 

20 u. Avondmaal : erwtensoep - stoofvlees, witloof en 
natuuraardappelen - vanillepudding 
 

21 u. Dansavond met DJ “Peter Wijns” 
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ZATERDAG 9 JANUARI 2010 
12 u. Middagmaal  : Kop met hersensaus 

13 u. Wandelconcert met bezoek aan de leden herbergiers 
18u.30 Avondmaal :  

groentensoep - varkenshaasje met groentekrans en kroketten – 
chocomousse 
 
tussendoor kasverslag en verpachting van de repetities 

20u.30 Dansavond  
 

ZONDAG 10 JANUARI 2010 

  
12 u. Middagmaal  : Kop met hersensaus 

 
13 u. Verkoop bij opbod van de overschot varkenskop 
 Wandelconcert met bezoek aan de leden herbergiers 

 
18u.30 Avondmaal : tomatenroomsoep – kipfilet met champignonsaus 

en boontjes en kroketten – rijstpap  
 
tussendoor huldiging van de verdienstelijke leden en viering 
jubilarissen  : 

  
 Derboven Roger : 30 jaar bestuurslid 
 Dyck Willy : 30 jaar bestuurslid – 25 jaar feestleider 
 
 Corluy August : 65 jaar muzikant 
 Rousseau Eddy  : 45 jaar muzikant 
 Vanderauwermeulen Tony  : 45 jaar muzikant 
 Dyck Cindy  : 25 jaar muzikant 
 

  
20u.30 Videovoorstelling : Beelden uit het Fanfare-archief 

Kaartspel 
Trekking tombola 
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JAAROVERZICHT 2009 
 
December 2008: 
 
 Woensdag 10 december overleed onze eresecretaris Willy Van der Auwera. 

Hij  was secretaris van 1969 tot 1989 en lid van in 1947. 
 Woensdag 17 december bestuursvergadering in de parochiezaal, repetitie is 

in handen van Jan De Weert. 
 Zaterdag 27 december overleed medelid en oud muzikant Jean Wyckmans. 
 
Januari 2009: 
 
Op 9, 10 en 11 januari vonden de jaarlijkse teerfeesten plaats. Dit jaar zijn we 
voor de 1ste keer gestart op vrijdagavond. 
 
Vrijdagavond 9 januari : 160 deelnemers 
 - 17.30 u: bezoek aan leden herbergiers 

- 19 u: opluisteren van de eucharistieviering met eerbetoon aan de 
  overleden leden  
- 20 u: avondmaal 
- 21 u: dansavond met DJ Peter Wijns   

 
Zaterdag 10 januari: 280 deelnemers 

‐ 12 u: middagmaal 
‐ 13 u: wandelconcert met bezoek leden herbergiers 
‐ 18.30 u: avondmaal, kasverslag, verpachting repetities  
‐ 20.30 u: dansavond met DJ Peter Wijns  

 
Zondag 11 januari: 220 deelnemers 

‐ 12 u: middagmaal 
‐ 13 u: verkoop per opbod van de overschot varkenskop en 

wandelconcert met bezoek aan leden herbergiers 
‐ 18.30 u: avondmaal met tussendoor huldiging van verdienstelijke 

bestuursleden en muzikanten. 
‐ 20.30 u: videovoorstelling en gezellig samenzijn 
 

De voorzitter en ondervoorzitter werden aangenaam verrast met hun huldiging 
voor 10 jaar voorzitterschap en ondervoorzitterschap. Ze hadden dit niet verwacht 
en dachten dat ze alleen gehuldigd gingen worden voor hun jaren als bestuurslid. 
Proficiat aan alle verdienstelijke leden. 
 
Repetities gepacht door Jan Eskens en vrienden (DFGJMPP&W) voor de 
woensdagen 21, 28 januari en 4, 11 februari 2009. 



15 

 
 

Onderste rij van links naar rechts: Roger Derboven 35 jaar muzikant, Willy Van der Hoeven 40 jaar 
muzikant, Rudy Derboven 40 jaar muzikant, André Vercammen 30 jaar bestuurslid, Robert 
Augustynen 45 jaar bestuurslid, Hugo Dyck 30 jaar bestuurslid en 10 jaar voorzitter. 
Bovenste rij van links naar rechts: Bert Rousseau 25 jaar muzikant, Joris Dyck 25 jaar muzikant, Kathy 
Nestor 25 jaar muzikant, Veerle Henderickx 25 jaar muzikant, Luc Frans 30 jaar bestuurslid, Jan De 
Weerdt 25 jaar bestuurslid en 10 jaar ondervoorzitter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Op woensdag 28 januari was er bestuursvergadering. 
 
Sfeerbeelden teerfeesten: 
 

 

 

Op woensdag 14 januari 2009, amper drie dagen na 
onze  teerfeesten,   overleed onze oudste muzikant 
René  Van  de  Vliet,  die  niet  minder  dan  72  jaar 
trouw op post was. 
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Februari 2009: 
 
 Zondag 8 februari, 15 de restaurantdag ingericht door onze jongeren, onder 

de leiding van Erik Van Vlasselaer en zijn team. Met 340 eetlustigen. 

        

 
 
 Woensdag 10 februari repetities gepacht door Joris Dyck voor de jeugd op 

woensdagen 18 , 25 februari en 4, 11 maart. 
 Zaterdag 14 februari voorstelling van onze fanfare op de muziekschool met 

de jongeren, onder leiding van Ann De Weerdt. 

            
 Maandag 23 februari overleed ons medelid Maria Verschoten van de 

Zoetewei tengevolge van een verkeersongeval op de Mechelbaan in Putte-
Peulis. 

 Woensdag 25 februari bestuursvergadering in de parochiezaal.                     
 Zaterdag 28 februari verbroedering te Koningshooikt bij de K.F. De Vrije 

Burgers.                                                                                                                         
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Maart 2009: 
 Woensdag 11 maart repetities gepacht door Patrick De Cock ten voordele 

van de préminiemen van FC Putte op woensdagen 18, 25 maart en 1, 8 april. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Woensdag 25 maart bestuursvergadering om 19 uur met afhaling lidkaarten 

en inschrijvingskaarten voor mei-avondviering. 
 
April 2009: 
 Woensdag 8 april repetities gepacht door Filip Heylen en zijn vrienden van de 

oud leiding Chirojongens Putte op woensdagen 15, 22 en 29 april en 6 mei. 
 Woensdag 8 april overleed ons medelid Pelgrims Frans uit de Bredestraat. 
 Briljanten huwelijk van Peeters Amandus en Vermeylen Anna uit de 

Waversesteenweg 
 Woensdag 22 april bestuursvergadering met afrekenen lidkaarten en 

inschrijvingen mei-avondviering. 
 Zondag 26 april plechtige communie van onze muzikant Raf Verschooten. 
 Dinsdag 28 april 2009 Gouden bruiloft van ons medelid Roger Van Hove en 

José De Cock. 

Onze muzikant Ruben 
Dyck nam op euphonium 
deel aan de provinciale 
solisten-wedstrijd met als 
resultaat 90 % in eerste 
afdeling. 

Oudste lid van de Koninklijke fanfare Sint-Niklaas nodigt zijn favoriete fanfare uit op 
zijn 90ste verjaardagsfeest. 

 
Staf van Lis (Staf Goyvaerts), vierde zaterdag 21 maart zijn 90ste 
verjaardag in de parochiezaal te Putte. De fanfare Sint-Niklaas was 
uitgenodigd en bracht een serenade voor hem en zijn familie, 
vrienden en buren. De fanfare heeft altijd al een belangrijke plaats 
ingenomen in het leven van Staf. Vanaf 1931 was hij al lid, hij is 
dan nu ook het oudste lid van de fanfare. Staf was ook muzikant van 
1931 tot 1988, als eerste trombone en daarna als tuba. Hij was ook 
bestuurslid en schrijver van de muzikanten. Hij miste praktisch geen 
enkele repetitie destijds in zaal De Ster.  Staf ontving een klein 
aandenken van de fanfare, overhandigd door de jongste trombone 
Sander. Op zijn 90ste verjaardag nam Staf nog eenmaal, na meer dan 
20 jaar de trombone ter hand en dat ging nog vrij vlot, hij was het 
nog niet verleerd.                       
Proficiat Staf en bedankt. 
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 Donderdag 30 april mei-avondviering met wandelconcert – eetmaal en 
dansavond. 

  
 
Mei 2009: 
 Zondag 3 mei plechtige communie van onze muzikant Simon De Cock, 

Simon heeft in de communieviering nog een muziekstukje gespeeld. 
 Zondag 3 mei verbroedering te O.L.V.-Waver bij de K.F. Graaf d'Elissem ter 

gelegenheid van hun 150 jarig jubileum. Alle muzikanten ontvingen een boek 
speelkaarten als aandenken. 

 Woensdag 6 mei repetities gepacht door Joris Dyck en zijn vrienden op 
woensdagen 13, 20, en 27 mei en 2 juni. 

 Zondag 17 mei was er in het gemeenschapcentrum Klein Boom een 
aperitiefconcert met het fanfareorkest van de muziekschool. Daar speelden 
vijf van onze jongeren in mee, namelijk Ruben, Evi, Yarco, Jorden en 
Jannick. 

 21 mei tot zondag 24 mei weekendje in Brugge voor de jeugd, het bestuur en 
muzikanten. Het was schitterend weer, alles was prima georganiseerd en 
iedereen heeft zich reuze geamuseerd. Kortom voor herhaling vatbaar. 
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 Zondag 31 mei 31ste familiefietstocht. Dit jaar was de tocht ongeveer 22 km 

lang en ging richting Peulis. Bij aankomst kregen de 170 deelnemers twee 
lekkere pannenkoeken. 

      
De vijf eersten op de praktische proeven waren: Mees Freddy, Dyck Amber, Wielockx 
Djorven, Van Aeken Paul (allen uit Putte) en Thys Yvonne uit O.L.V.-Waver. 
 

Juni 2009: 
 Overlijden van medelid Verhoeven Maria uit de Mechelbaan 
 Woensdag 3 juni repetities gepacht door het JBF Crossteam op woensdagen 

10, 17, 24 juni en 1 juli. 
 Zaterdag 20 juni was het open klas dag op de Putse academie. Onze fanfare 

verzorgde daar de cafetaria. 
 Dinsdag 23 juni overleed ons medelid Nabor Uytterhoeven (meester Nabor) 

uit het Hoogveld. 
 Woensdag 24 juni overleed ons medelid Paul Liekens van de Zoetewei. 
 Woensdag 24 juni overleed ons medelid Anny Van Houtvinck, echtgenote van 

ons bestuurslid Van Vlasselaer Florent en moeder en schoonmoeder van 
onze muzikanten Erik en Cindy. 

 Woensdag 24 juni bestuursvergadering. 
 Op zaterdag 27 juni nam de fanfare deel aan Roefel. De kinderen kunnen er 

kennis maken met de fanfare en met de verschillende instrumenten die men 
er kan leren bespelen. 

 
 Zondag 28 juni muzikaal optreden bij de Kon. Fanfare De Trouwe vrienden in 

Duffel Mijlstraat. 
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Juli 2009: 
 
 Woensdag 1 juli repetities gepacht door Jan A., Hugo, Jan DW en Gerry op 

woensdagen 8, 15, 22 en 29  juli. 
 4 juli Gouden bruiloft van wijkmeester André Vercammen en Meuris Lidy. 
 5 juli BBQ in chalet van Fransen voor muzikanten en bestuursleden. 
 Zondag 12 juli overleed ons medelid Gaston Vervloet uit de Clemensstraat. 
 25 juli Gouden bruiloft van ons lid verheyden Frans en Goris Greta. 
 
Augustus 2009: 
 
 Het gelegenheidscafé wordt opengehouden door ons bestuur. 
 Zaterdag 8 augustus namen twee ploegen deel aan de gocartrace op de 

Putse Chirofeesten met als resultaat een 2de en 7de plaats.  
’s Avonds was er een quizploeg paraat met een 7de plaats als resultaat.                 

 
 Zondag 9 augustus muzikaal optreden op de Chirofeesten. 
 Zaterdag 15 augustus muzikaal optreden op de Transvaalfeesten. 
 Dinsdag 18 augustus diamanten bruiloft van onze leden Jan Janssens en 

Spits Maria. 
 Donderdag 27 augustus extra repetitie voor het kermisconcert. 
 Zaterdag 29 augustus kermisconcert in de parochiezaal. 
 Zondag 30 augustus muzikaal opluisteren van de hoogmis. 
 
September 2009: 
 
 Woensdag 2 september mosselfeest tijdens de koers op de Mechelbaan. 
 Donderdag 3 september diamanten bruiloft van ons lid Dyck Jules en 

Bogaerts Maria. 
 Extra repetities in september ter voorbereiding van het provinciaal 

orkesttornooi op 4 oktober in Bornem. Een aantal repetities worden in zaal 
Forum gehouden omwille van de akoestiek. Gelegenheidscafé wordt niet 
verpacht in september. 

 Zondag 20 september deelname aan de 21ste Muziekhappening in het GC 
Klein Boom. 

 Zaterdag 26 september verbroedering in Het Heem te Rijmenam. 
 Zondag 27 september extra repetitie in zaal Forum met Kevin Houben. 
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Oktober 2009: 
 
 Vrijdag 2 oktober extra repetitie in zaal Forum. 
 Zaterdag 3 oktober verbroedering te Grasheide. 
 Zondag 4 oktober 61ste provinciaal orkesttornooi te Bornem. 
 Op zondag 4 oktober nam de Koninklijke fanfare Sint-Niklaas deel aan het 

provinciaal orkesttornooi in Bornem. Na intense voorbereidingen van de 
afgelopen maand kwam de spanning tot een hoogtepunt toen de fanfare als 
tweede moest optreden. De dirigent en meerdere muzikanten werden 
overmeesterd door plankenkoorts. Iedereen deed zijn uiterste best om de 
muziekstukken zo correct mogelijk te brengen. De jury, bestaande uit 
gereputeerde musici van allerlei slag, ging na de beëindiging van het laatste 
optreden, over tot de proclamatie. De fanfare Sint-Niklaas kon haar 
rangschikking in de eerste afdeling behouden, hetgeen uiteraard het 
belangrijkste is.  De muziekwerken die de fanfare bracht op deze concours 
(Mother’s Wing en Call of the clans) zijn werken die ook in de hogere afdeling 
worden gespeeld en beoordeeld. Ook de jury is in de loop der jaren strenger 
geworden door het steeds stijgende niveau van de fanfares (te danken aan 
het succes en groei van muziekscholen). Bovendien opteert de fanfare Sint-
Niklaas ervoor om al haar eigen muzikanten te laten meespelen op 
wedstrijden, zowel kinderen als volwassen en oudere muzikanten. Proficiat 
aan de fanfare Sint-Niklaas voor hun prestatie in eerste afdeling. 

 
 

 Woensdagavond 7 oktober was de boog  voor de muzikanten, dirigent en 
bestuur al heel wat minder gespannen. Als beloning voor het harde werken 
van de laatste maand werden er lekkere frikadellen met krieken gegeten. 
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 Woensdag 7 oktober repetities gepacht door het JBF Crossteam op 

woensdagen 14, 21, 28 oktober en 4 november. 
 Zondag 11 oktober overleed medelid Vermeulen Jérome uit de 

Leuvensebaan. 
 Woensdag 28 oktober bestuursvergadering. 
 
November 2009: 

 
 Dinsdag 3 november, bowlingen voor de jeugd in de Speelberg te Beerzel. 
 Zondag 8 november verbroederingsdag in de parochiezaal met optreden van 

volgende fanfares: K.F. De Trouwe Vrienden uit Duffel, K.F. Deugd Verheft uit 
Grasheide, K.F. De Gouden Lier uit Beerzel, K.F. De Vrijheid uit Rijmenam, 
K.F. De Vrije Burgers uit Koningshooikt en K.F. Sint Cecilia uit Keerbergen. 

 Woensdag 11 november geen repetitie.  
Deelname met een afvaardiging van de fanfare in de stoet van 11 november. 

 Zondag 22 november : verbroedering te Beerzel bij K.F. De Gouden Lier. 
 Woensdag 25 november :  bestuursvergadering 
 28 november : gouden bruiloft van Fransen Leopold en Heylen Maria 
 
December 2009: 
    
 Woensdag 2 december bezoek van de Sint tijdens de repetitie.                                   

                           
 

 Zondag 13 december : verbroedering te Keerbergen  
 Woensdag 23 december :  bestuursvergadering 
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SFEERBEELDEN VAN 2009. 
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INSCHRIJVING EETDAG  :  14 FEBRUARI 2010 
 
Menu Volwassenen Aantal  Prijs Totaal 
Kaaskroketten met garnituur (2 stuks)  X 4,5  
Tomatenroomsoep   X 3  
Biefstuk natuur  X 10  
Biefstuk champignonsroomsaus  X 10  
Biefstuk peperroomsaus  X 10  
Koninginnehapje  X 8,5  
Stoofvlees  X 8,5  
Chocomousse  X 3  
Valentijnsmenu 
Aperitief – Soep – Varkenshaasje – 
Dessertenpallet 

 X 19  

     
Menu Kinderen     
Kaaskroketten  X 4,5  
Tomatenroomsoep  X 3  
Biefstuk natuur  X 6  
Biefstuk champignonsroomsaus  X 6  
Biefstuk peperroomsaus  X 6  
Curryworst  X 3  
Koninginnehapje  X 5  
Stoofvlees  X 5  
Chocomousse  X 2  
     
Fles witte wijn  X 9  
Fles rode wijn  X 9  
     

TOTAAL     
     

Uur :  11 u 30   /     13 u      (omcirkel) 
BETAALD ?   JA   /   NEE   (omcirkel) 

 
NAAM :        ………………………………………………… 
 
ADRES :      ………………………………………………… 
                    ………………………………………………… 
TEL. :          ………………………………………………… 
 
Inschrijven ten laatste op woensdag 3 februari 2010 !!!   


