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Dankzij dit prachtige resultaat mochten we dan ook deelnemen aan de nationale finale wedstrijd 
op 16 november in het Lemmensinstituut te Leuven. Hier mochten we strijden tegen enkele 
fanfares uit andere provincies. Op deze wedstrijd eindigde we op een schitterende 2de plaats met 
89,16%. Het verschil met de eerste was amper 0,17% (89,33%).  
Een dikke proficiat aan onze dirigent Arthur en aan alle muzikanten voor deze prachtige score.  
Tussen deze 2 wedstrijden door van Vlamo hebben we ook meegedaan met de wedstrijd voor de 
provincie op 10 november in Turnhout.  
Hier hebben we deelgenomen in eerste afdeling en behaalden een schitterend resultaat van 74%.  
Deze resultaten hebben we ook zeker te danken aan het feit dat we sinds eind vorig jaar kunnen 
beschikken over ons nieuw lokaal wat het repeteren zeker ten goede komt.  
 
Beste dirigent en muzikanten,  
Ook vanwege het bestuur een welgemeende dank u wel voor jullie inzet en aanwezigheid op al 
onze optredens en extra repetities van het afgelopen jaar.  
 
Tot slot wil ik ook nog alle andere leden en sympathisanten bedanken voor hun vrijwillige inzet en 
aanwezigheid op al onze activiteiten van het voorbije jaar en hopelijk mogen we in de toekomst 
nog op jullie medewerking rekenen.  
Verder wens ik jullie nog prettige feestdagen en misschien tot op één van onze volgende 
activiteiten.  
 
Joris 

 

 
10-11-12 januari 2014: teren 
9 februari 2014:  restaurantdag 
30 april 2014:  meiavond 
8 juni 2014:  fietstocht 
6 juli 2014:  BBQ 
31 augustus 2014:  openluchtconcert 

31 augustus 2014: opluisteren mis 
3 september 2014: mosselen + koers 
2 november 2014: verbroederingen 
9-10-11 januari 2015: teren 

Woordje van de voorzitter 

Activiteiten 2014 

Beste leden,  
 
Zoals jullie ongetwijfeld al wel zullen weten, heeft er tijdens onze laatste mei-
avond viering een bestuurswissel plaatsgevonden.  
Als nieuwe voorzitter wil ik toch nog even de mensen van het vorig bestuur 
bedanken voor de jarenlange inzet die zij gegeven hebben voor onze fanfare. 
2013 was voor onze dirigent en muzikanten een zeer druk jaar.  
Op 13 oktober hebben we deelgenomen aan de Vlamo orkestenwedstrijd te 
Hoogstraten en behaalden daar maar liefst 93,3% in tweede afdeling en 
werden zo kampioen in onze reeks.  
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Overlijdens:  9  muzikanten: 38 
Nieuwe leden: 20  vaandrig:  1 
    leerlingen: 12 
    bestuursleden: 22 (waarvan 10 muzikanten) 
 
Totaal (bestuur, muzikanten, leerlingen, leden) : 523 
      

 

 

BESTUUR 2013    

Voorzitter/instrumenten Dyck Joris Tinstraat 24 Putte 

Ondervoorzitter/instrum. Rousseau Bert Kleuterstraat 10 Putte 

Secretaris/ lerares notenleer De Weerdt Ann Mechelbaan 407 Putte 

Financiën/cultuur Goovaerts Geert Wipstraat 12 Putte 

Feestleider Derboven Jos Lierbaan 29 bus 4 Putte 

Feestleider/ drank lokaal De Weerdt Jan Bredestraat 70 Putte 

lokaalverantwoordelijke Dyck Hugo Daliastraat 6 Putte 

Pers/Sint-Niklaasje Augustynen Jan Kleinmannekensstr.33 Putte 

Eetdag/ meiavond/ website Van Vlasselaer Erik Rappoortlaan 16 Putte 

Archief Derboven Roger Waverlei 28 Putte 

Bestanden Van De Vliet Josepha Daliastraat 6 Putte 

Website/ jeugd Dyck Ruben Pachtersdreef 13 Putte 

Jeugd/ Notenleer Augustynen Evi Kleinmannekensstr.33 Putte 

Muziek/muziekraad Papens Patrick Kleuterstraat 10 Putte 

Bestuurslid Dyck Willy Leuvensebaan 50 Putte 

Bestuurslid Vermeylen Luc Mechelbaan 546 Putte 

Bestuurslid Geerts Luc Zwanelei 4 Putte 

Bestuurslid De Vocht Johan Boefkens 6 Putte 

Bestuurslid Frans Luc Schrieksesteenweg 17 Putte 

Bestuurslid Geerts Jos Heidelaan 24 Putte 

Bestuurslid Horckmans Karl Lierbaan 98 Putte 

Bestuurslid Debroey Jeroen Schawijkstraat 80 Ranst 

    

Technieken lokaal Augustynen Jan Kleinmannekensstr.33 Putte 

 Van den Dries Paul Bredestraat 15 Putte 

 Rousseau Eddy Gravenhoek 85 Putte 

Ledenbeweging 2013 

Bestuur 
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Dirigent 
Arthur Vanderhoeft Steenovenstraat 13 Putte 
   

Bugel 
De Meutter Hilde Kapelstraat 94 Putte 
De Weerdt Ann Mechelbaan 407 Putte 
Derboven Roger Waverlei 28 Putte 
Dyck Cindy Rappoortlaan 16 Putte 
Geerts Jos Heidelaan 24 Putte 
Henderickx Veerle Zag 18 Putte 
Rousseau Ilse 
Caro Cuyvers 

Beemdenlaan 12 
Bredestraat 51 

Kontich 
Schriek 

Dyck An Daliastraat 6 Putte 
De Cock Laurens Dr. Laenenstraat 9 Putte 
   

Trompet 
Augustynen Evi Kl. Mannekestraat 33 Putte 

Cumps Stijn Bremweg 11 Putte 
Nestor Kathy Poortvelden 22 Putte 
Van den Dries Paul Bredestraat 15 Putte 
   

Alto 
Verreth Martine Kl. Mannekestraat 33 Putte 
De Broey Jeroen Schawijkstraat 80 Ranst 
   

Baryton 
Henderickx André Spoelbeekweg 2 Putte 

Faasen Elke Zag 18 Putte 
 

Tuba 

Dyck Joris Tinstraat 24 Putte 
Dyck Ruben Pachtersdreef 13 Putte 
Op de Beeck Hans Leemstraat 151 OLV Waver 
Rousseau Bert Kleuterstraat 10 Putte 
Papens Patrick Kleuterstraat 10 

 
Putte 

Hoorn 
Corluy August Bredestraat 22 Putte 
Van den Bosch Lies Schaliehoevestraat 37 Heist Goor 
 
 

Muzikanten 



  
 

5 

Trombone 
Augustynen Sander Kl. Mannekestraat 33 Putte 
Van der Hoeven Willy Pachtersdreef 76 Putte 
   

Soprano cornet 
Anseel Jasper Plasstraat 11 Putte 
   

Sax alto 
Derboven Rudy H. Van Beethovenlaan 1 Putte 
Geerts Julie Zwanelei 4 Putte 
Fransen Greet Dr. Laenenstraat 9 Putte 
   

Sax tenor 
Henderickx Sandra Pachtersdreef 13 Putte 
   

Sax baryton 
Van Vlasselaer Erik Rappoortlaan 16 Putte 
   

Bas 
Aertgeerts Jelle Pijpelstraat 63 Booischot 
De Cock Simon Dr. Laenenstraat 9 Putte 

   

Percussie 
Hendrickx  Jannick Kapelstraat 50 Putte 
Rousseau Eddy Gravenhoek 85 Putte 
Jacops Sander Lierbaan 56 Putte 
   

Vaandrig 
Horckmans Karl Lierbaan 98 Putte 

Ere-muzikanten 
Horckmans Marc Lierbaan 98 Putte 

   

Leerlingen   

Caro Cuyvers De Cock Laurens  

Faasen Elke Dyck Marthe  

Vercammen Yorben Dyck Amber  

Van Vlasselaer Wout Stevens Seppe  

Van Vlasselaer Artuur Van den Bergh Toon  

Verret Esther De Cock Simon  
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Ook dit jaar zijn we in september weer gestart met onze muzieklessen.  

Onze fanfare telt een heel aantal leerlingen waaronder zowel jongeren als 
volwassenen. Onze lessen zijn vooral bedoeld voor jongeren en ouderen die graag 
muziek zouden leren, maar de stap naar de muziekschool net een iets te grote stap 
vinden.  
Vanaf de leeftijd van 7 à 8 jaar kan je starten bij ons. Je krijgt notenleer en leert 
daarna een instrument bespelen in een ontspannen sfeer. Bovendien kom je terecht in 
een toffe bende: onze jeugd. 

Eerst en vooral zijn er onze notenleerlessen. Ook deze lessen zijn niet alleen voor 
jonge mensen, maar ook voor de al wat oudere bedoeld. Onze notenleerlessen zijn 
individueel en duren een half uurtje per week.  

Nadat je de basis van het noten lezen mee hebt, kan je starten met een instrument. Je 
hoeft je instrument zeker niet zelf te kopen, je kan er steeds eentje lenen bij onze 
fanfare. Voor onze instrumentlessen spitsen we ons toe op slagwerk en 
koperblaasinstrumenten (bugel, trompet, tuba,…) Voor saxofoon verwijzen we jullie 
graag door naar de muziekacademie.  

Nadien, als ook het bespelen van een instrument vlot gaat, mag je meespelen met de 
fanfare. We repeteren wekelijks op woensdag van 20-22u., in het fanfarelokaal achter 
de brandweerkazerne, Mechelbaan 357 te Putte. 

Onze fanfare telt een mooie groep jongeren en leerlingen, maar zoals wel eens vaker 
gezegd wordt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Ken je iemand die geïnteresseerd is 
om muziek te leren, of heb je zelf kinderen van 8 jaar of ouder die graag muziek willen 
leren spelen? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij komen graag eens langs om 
wat informatie te geven.  

Contacteer ons dus gerust, of kom eens langs op onze repetitie! 

Jeugdverantwoordelijken: 
 

Evi Augustynen: 0475/32.31.02 of evi.augustynen@fanfaresintniklaas.be 

Ruben Dyck: 0496/43.33.31 of ruben.dyck@fanfaresintniklaas.be  

 

 

 

Jeugdwerking 

mailto:evi.augustynen@fanfaresintniklaas.be
mailto:ruben.dyck@fanfaresintniklaas.be
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Het tweede weekend van januari vindt er traditioneel ons teerfeest plaats.  Ons 
teerfeest duurt ook dit jaar 3 dagen.  
 
Vrijdagavond starten we met een eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk als 
eerbetoon aan onze overleden leden.   
 
Zaterdag en zondagmiddag blijven we EIGENBEREIDE kop met hersensaus eten. 
In de namiddag bezoeken we de leden herbergiers. 
 
’s Avonds worden de maaltijden verzorgd door traiteur ‘Familia’. 
 
Op de volgende bladzijden vind je het programma van onze teerfeesten terug.  Zoals 
elk jaar is er voor elk wat wils. 
 
De prijzen zijn voor dit jaar : 
 
3 dagen :  vr. / zat. / zon.   €  45 
2 dagen :  zat. / zon.  €  35 
  vr. / zon .  €  30 
  vr. / zat.   €  30 

1dag :  zat.   €  20 
  zon.   €  20 
  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 45 euro, 
hiervoor kan je zeker niet thuis blijven. 
 
 

Hopelijk mogen we je begroeten op één van onze 
teerfeestavonden.  
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 18 december 2013 in bij je wijkmeester. 

  

Teerfeesten 2014 
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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 2014. 
 
TOMBOLA :  Zoals elk jaar kan u kan de fanfare steunen door 
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 aanbetalingkaart 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 10 JANUARI 2014 

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

leden en opgeluisterd door onze muzikanten : 
   Jules Schoeters 

  An Knaeps 
  Alfons Rousseau 
  François Van Keilegom 

 André Rits  
 José Van Aken 
 Jules Serneels 
 Francine Henderickx 
 Vermeulen Firmin 

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

21 u. Dansavond met DJ “De Witte Stilte” 
 

PROGRAMMA TEERFEESTEN 2014 
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ZATERDAG 11 JANUARI 2014 

12 u. Middagmaal  : Kop met hersensaus 

13 u. Wandelconcert : bezoek aan het rusthuis en de leden herbergiers 
18u.30 Avondmaal : groentesoep - varkenshaasje met groentekrans en 

kroketten – warme appelstrüdel 
tussendoor kasverslag, huldiging jubilarissen en verdienstelijke leden 
Gehuldigden: 
 Derboven Rudy en Van der Hoeven Willy:       45 jaar muzikant 
 Derboven Roger:                                         40 jaar muzikant 
 Dyck Joris, Henderickx Veerle:                      30 jaar muzikant 
 Nestor Kathy, Rousseau Bert:                       30 jaar muzikant  
 Augustynen Robert:                                    50 jaar bestuurslid 
 Vercammen André,  Dyck Hugo, Frans Luc:   35 jaar bestuurslid 
 De Weerdt Jan:                                          30 jaar bestuurslid 

 
20u.30 Dansavond met DJ “Peter Wijns” 

ZONDAG 12 JANUARI 2014 

  
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  

20u.30 Trekking tombola  
Videovoorstelling : Beelden uit het Fanfare-archief 
Kaartspel 
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Naam Lid Aantal jaren lid 

Seymus Jos 1937 77 

Cornelis Albert 1944 70 

Van Ouytsel Alfons 1944 70 

Corluy August 1945 69 

Dyck Alfons 1945 69 

Van Saet Jules 1945 69 

Maes Gerard 1947 67 

Augustynen Walter 1948 66 

Dijck Jules 1948 66 

Geysemans Jan 1948 66 

Nauwelaerts René 1948 66 

Augustynen Robert 1949 65 

Goris Marcel 1949 65 

Van den Weyngaert Alfons 1950 64 

Aerts Gaston 1951 63 

Straetmans Hubert 1952 62 

Van Hove August 1952 62 

Geyselings Marcel 1955 58 

Augustynen Paul 1956 58 

Van Rompaey Antoon 1956 58 

Derboven Jos 1957 57 

Derboven Roger 1957 57 

Derboven Rudy 1957 57 

Jennen Georges 1957 57 

Henderickx André 1958 56 

Mariën Jos 1958 56 

Van der Auwermeulen Tony 1958 56 

Van der Hoeven Maurice 1958 56 

Cornelis Alfons 1959 55 

Van Hoof Emiel 1961 53 

Aerts Aloisa 1962 52 

Janssens René 1963 51 

Janssens Frans 1963 51    

 

 

Gouden leden 2014 
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December 2012: 

Zaterdag 1 december was het grote kuis in het nieuwe lokaal. Vele helpende handen 
kwamen opdagen voor het afkuisen van armaturen, radiatoren, tegels, vloer, ramen en 
deuren, sanitair, toog, meubilair, kortom alles moest gereinigd worden na 
de afwerkings- en inrichtingswerken. 
  

Woensdag 5 december 2012 was het voor de eerste keer repetitie in het nieuwe lokaal 
achter de brandweerkazerne, Mechelbaan 357 te Putte. Muzikanten en bezoekers 
konden te voet of met de fiets over het verlichte pad langs de linkerzijde van de 
kazerne het lokaal bereiken. De auto’s konden geparkeerd worden langs de 
Mechelbaan of op de parkeerplaatsen aan de Lidl. 
 
Ook onze patroonheilige Sint-Niklaas en zwarte piet brachten een bezoek op 5 
december in ons nieuw repetitielokaal en wensten enkele werkkrachten van werkgroep 
bouw lokaal proficiat voor de geleverde werken en het mooie resultaat. 
 

 

 
 
De repetitie was op 5 december in handen van David Casteels en vrienden. 

JAAROVERZICHT 
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Verpachting van het gelegenheidscafeetje op 5 december. 
Zondag 9 december was het verbroedering te Keerbergen bij Kon. Fanfare St. Cecilia 

 
Tijdens de repetities op 12 december, 19,  2 en 9 januari 2013 stond Luc Cromboom 
achter de tapkraan in ons nieuw lokaal achter de brandweerkazerne. 
 
Woensdag 19 december :bestuursvergadering en binnenbrengen inschrijvingen 
teerfeesten 2013 
Zondag 23 december van 13 tot 15 uur was onze officiële inhuldiging nieuw lokaal, 
gelegen langs de linkerzijde van de brandweerkazerne met muzikale opluistering door 
onze fanfare.  
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programma: 
        13.00 u.: receptie aangeboden door de fanfare 
        13.45 u. :  toespraak door de voorzitter van de fanfare Hugo Dyck 
        14.00 u. :  openingswoord door burgemeester Peter Gysbrechts 
 
Woensdag 26 december: geen repetitie 
 

 

 

Januari 2013: 
 
Tijdens de repetities op 2 en 9 januari 2013 stond Luc Cromboom achter de tapkraan 
in ons nieuw lokaal achter de brandweerkazerne. 
Teerfeesten, parochiezaal te Putte:  
In het weekend van 11,12 en 13 januari 2013 vonden onze jaarlijkse teerfeesten 
plaats. De festiviteiten zijn gestart op vrijdagavond met de 
eucharistieviering opgeluisterd door onze muzikanten met eerbetoon aan onze 
overleden leden Wouters Hilda, Bogaerts Jef, Verschueren Mon, Rombauts Armand, 
Geysemans Jos. Na de misviering was er nog het avondmaal en de dansavond. Op 
zaterdag werd er ook gegeten, muziek gespeeld, gedronken en gedanst.  
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André Henderickx (55 jaar muzikant), Willy Dyck en Jos Derboven werden gehuldigd. 
Op zondag was er nog videovoorstelling en kaartspel.  

In de namiddag werd een wandelconcert gehouden met bezoek aan de leden 
herbergiers. Dit jaar was het goed weer zodat het aangenaam was om er buiten op uit 
te trekken. Op zaterdagavond heeft de jeugd na het avondmaal gezorgd voor 
animatie: enkele muzikanten en bestuursleden speelden een aantal spelletjes waarbij 
hun snelheid en behendigheid werd beproefd. Aansluitend daarop was het dansavond 
tot in de late uurtjes. De driedaagse teerfeesten zijn zeer vlot verlopen. De fanfare 
dankt alle deelnemers en de feestleiders met al hun helpers hiervoor. Vooral ook dank 
aan de mensen van de brandweer voor de tap op onze dansavonden tijdens de 
teerfeesten. En zeker niet te vergeten: dank aan Karl Horckmans voor het verkopen 
van de helft van de tombolalootjes in zijn eentje. 

 

 

Tijdens de jaarlijkse teerfeesten van de fanfare Sint-Niklaas uit Putte werden op 12 
januari de verdienstelijke leden gehuldigd. 

André Henderickx werd gehuldigd voor 55 jaar muzikant. Landbouwer André 
Henderickx (André van Vital) vond tijdens zijn drukke bezigheden toch nog de tijd om 
naar de repetitie te komen en 55 jaar lang muziek te beoefenen. Intussen is André op 
pensioen. André speelde al van zijn 12 jaar op verschillende instrumenten: 22 jaar op 
bugel, 4 jaar bas en 29 jaar bariton. Ook zijn twee dochters Sandra en Veerle en zijn 
kleinkinderen Ruben en Elke zijn nog steeds muzikant. Iedere week is André trouw op 
post voor de repetitie. André was ook tijdens de werken van ons lokaal altijd bereid 
een handje toe te steken en zijn camionette ter beschikking te stellen. En achter André 
staat zijn vrouw, Angèle Van de Vliet. Zij is bij elke activiteit een helpende hand bij de 
fanfare. 
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Willy Dyck en Jos Derboven werden gehuldigd voor 30 jaar feestleider bij de fanfare. 
Beiden werkten al onder 3 voorzitters. Willy en Jos zijn al 30 jaar zij aan zij feestleiders 

en Jos Derboven is al 42 jaar bij het kop maken betrokken. 
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De repetities werden gepacht door Joris Dyck voor de woensdagen 16,  23 en 30 
januari, 6 februari. 

            
Op 20 januari overleed ons medelid Jules Schoeters.  
 

Februari 2013: 
 
Op 10 februari 2013 vond onze restaurantdag plaats in de parochiezaal. De zaal 
zat volledig vol tijdens de twee eetbeurten. Een 40 tal helpende medewerkers zorgden 
ervoor dat iedereen kon genieten van de lekkere gerechten. Voorgerechten, soep, 
hoofdgerechten met bijpassende sausen en dessertenpallet werden zelf vers bereid 

door Erik Van Vlasselaer en zijn team. Ook de wijnen werden gesmaakt. De 400 
bezoekers waren dan ook bijzonder enthousiast.  
 

 

 
 
Het gelegenheidscafeetje werd open gehouden door Simon De Cock tijdens de 

wekelijkse repetities van 13, 20, 27 februari en 6 maart 2013. 
Op zondag 24 februari was het solistenwedstrijd van de Vlaamse Muziek Organisatie in 
de muziekacademie van Heist-op-den-berg, Oude Godstraat 8. Vier muzikanten van 
onze fanfare namen hieraan deel: 
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Caro Cuyvers speelde op bugel in derde afdeling "La Garde de San Marino" van W. Van 
Dorsselaer en behaalde 76%. 
Simon De Cock speelde op es bastuba in tweede afdeling "Egotisical Elephant" van D. 
Hartzell en behaalde 90% en is kampioen in zijn afdeling. 
Sander Augustynen speelde op trombone in afdeling uitmuntendheid "Three 
Pastorales" van H. Takahashi en behaalde 84,5% 
Ruben Dyck speelde op euphonium in ere-afdeling "Dublin's Fair City" van R.Newsome 
en behaalde 94% en is kampioen in zijn afdeling. 

De kampioenen van iedere Vlaamse provincie mochten deelnemen aan de wedstrijd in 
Leuven voor gans Vlaanderen op 20 of 21 april 2013. 
 
Op 28 februari 2013 overleed ons medelid An Knaeps, moeder van onze muzikant 
Jeroen Debroey.   
 

Maart 2013: 
 
Bestuursvergadering op donderdag 7 maart 2013  
De werkgroep weekend fanfare had de tap op de repetities van 13, 20, 27 maart en 3 
april 2013. 
Bestuursvergadering op 27 maart om 19 u. : afhalen inschrijvingskaarten meiavond en 
lidkaarten. 
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Wout Van Vlasselaer heeft zijn eerste grote publieke 
optreden gegeven in de feesthallen van Klein Boom 

n.a.v. het muziekconcert van de academie.  
 

 
April 2013: 
 
Op dinsdag 2 april 2013 overleed ons medelid en tevens ere-muzikant Alfons 
Rousseau. 
Verpachting van de repetitie op woensdag 3 april. 
Op 14 april overleed ons medelid François "Sooike" Van Keilegom van het Lijsternest.  
Onze tappers tijdens de repetities van 10 , 17 en 24 april en 8 mei 2013 waren Ann 
Willems en Rudy Leys van de Vrije Basisschool Putte van de Waverlei ten voordele van 
de aankoop van didactisch materiaal voor de kleuterschool.  
Op 20 april 2013 vierden ons medelid De Smet Marcel en zijn vrouw Cools Lea uit de 
Bredestraat hun gouden bruiloft. 
Op 27 april 2013 vierden ons medelid Van der Hoeven Maurice en zijn vrouw Van 
Dessel Simone hun gouden bruiloft. 
Twee van onze muzikanten, Ruben Dyck en Simon De Cock speelden de finale van de 
Vlamo solistenwedstrijd op 21 april in het Lemmensinstituut te Leuven: Simon speelde 
op bastuba "Egotisical Elephant" en behaalde 85,33% in tweede afdeling. Ruben 
speelde "Dublin's Fair City" en behaalde 86% in ere-afdeling. Proficiat aan onze 

muzikanten. 
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Onze muzikant Sander Jacobs deed op 21 april zijn plechtige 

communie en speelde drum tijdens de eucharistieviering. 
Proficiat Sander. 
 
 
Bestuursvergadering op woensdag 24 april 2013  
Binnenbrengen van de inschrijvingskaarten voor meiavond en 
afrekenen van de lidgelden in het repetitielokaal. 
 

 
Dinsdag 30 april 2013 meiavondviering in de parochiezaal te Putte: eerst 
wandelconcert naar de leden herbergiers om 17.30 u, gevolgd door eetmaal (menu: 
soep, stoofvlees met frietjes en lentegroentjes, dessert) om 19 u in het 
parochiecentrum en gezellige dansavond om 21 u. Dit jaar waren er 250 deelnemers. 
Het feestmaal was weer zeer lekker klaargemaakt door onze eigen hobbykok, tevens 
muzikant Erik Van Vlasselaer. Alles is weer vlekkeloos verlopen en er werd gedanst tot 
in de late uurtjes. Bedankt aan Erik en zijn team, aan de mensen van de tap, toog en 
aan de chiromeisjes voor de afwas. 
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Tijdens de mei-avondviering van de Koninklijke fanfare Sint-Niklaas uit Putte werd het 
nieuwe bestuur voorgesteld. Het vorige bestuur heeft na een half jaar dan toch een 
nieuwe voorzitter, ondervoorzitter en secretaris kunnen aanduiden. Joris Dyck is 
voorzitter geworden, Bert Rousseau ondervoorzitter en als secretaris werd Ann De 
Weerdt gekozen. Voor het eerst in de geschiedenis zijn deze 3 functies ingevuld door 
muzikanten en werd een vrouw als secretaris aangeduid. De penningmeester Geert 

Goovaerts werd bereid gevonden om ook het jonge, vernieuwde bestuur nog een 
aantal jaren verder te helpen met de financiële zaken. 
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Joris Dyck, de nieuwe voorzitter is als het ware met de paplepel in de fanfare groot 
gebracht. Zijn grootvader Fons Dyck en zijn vader Hugo Dyck zijn ook voorzitter 

geweest van de fanfare Sint-Niklaas. Zijn grootouders langs moeders kant zijn jaren 
lang lokaalhouder van de fanfare geweest, in zaal De Ster. Zijn zus An en ook nog 
andere familieleden zijn muzikant. Joris is tevens al jaren lang muzikant en speelt tuba. 

Bert Rousseau, nieuwe ondervoorzitter zit ook al jaren in het fanfaremilieu. Zijn familie 
langs moeders kant waren vooral gekend als vaandrigs en zijn nonkel Karl Horckmans 
is vandaag de dag nog steeds actief als vaandrig van de Sint-Niklaasfanfare. De vader 
van Bert, Eddy Rousseau is muzikant van de fanfare, hij staat in voor de percussie. De 
zus van Bert, Ilse Rousseau speelt bugel bij onze fanfare. Bert speelt tuba. 

Ann De Weerdt, die de functie van secretaris op zich neemt, is ook al van in haar 
kindertijd met muziek bezig. Ann speelt bugel en stond jaren in voor het 
muziekonderricht, notenleer bij de fanfare. Beroepsmatig is zij lerares in het Putse 
lager onderwijs. Haar vader Jan De Weerdt is ondervoorzitter geweest van de fanfare 
Sint-Niklaas uit Putte.  

Mei 2013: 
Proficiat aan onze muzikanten Paul Van den Dries en Ruben Dyck voor hun 
optreden op de receptie van Kamp 44 op 3 mei. Proficiat ook aan de vriendenkring 
W.O.II verzamelaars Putte voor deze prachtige openluchttentoonstelling 

“reconstructie van een geallieerd W.O. II legerkamp”. 
Zaterdag 4 mei heeft de fanfare opgetreden onder leiding van gastdirigent 
Willy Wouters op het verbroederingsconcert van Graaf d' Elissem. Bedankt 
Willy Wouters. 
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Zondag 5 mei overleed ons medelid André Rits uit de Bredestraat. 

Verpachting van de repetitie op 8 mei. 
 
Tijdens het verlengde Hemelvaartweekend van 9 tot 12 mei gingen we met de fanfare 
op weekend naar onze Noorderburen waar we verbleven in “Beukenhof” te 
Biezenmortel, Noord-Brabant in Nederland. Bedankt aan Patrick Papens voor de goede 
organisatie en vlotte verloop van het weekend. 

 Op 11 mei 2013 vierden ons medelid Horemans Roger en zijn vrouw De Wit Josée hun 
gouden bruiloft. Op 16 mei 2013 vierden onze medeleden Geyselings Marcel en 

Waegemans Maria hun diamanten bruiloft.  

Het gelegenheidscafeetje was in handen van het Kinderheil op de woensdagen 15,  22, 
29 mei en 5 juni. Hun lokalen zijn grondig gerenoveerd en daarvoor waren er extra 
centen nodig.  
 

Op Pinksterzondag waren de weergoden ons 
goed gezind tijdens onze familiefietstocht met 
ruim 180 fietsers. Onderweg konden de 
deelnemers een zestal leuke spelletjes 

uitvoeren. Volgende fietsers scoorden tot in de 
top 10: Lieve De Wachter (79 pntn), Robbe 
(75), Dimitri Wittocx (72), Herman Verbessem 
(72), Johan De Vocht (72), Danny Smets (70), 
Bert Van den Eynde (70), Paul Van de Walle 
(68), Iris Derboven (68), Roy Boeren (67).  

Juni 2013: 
 
Op 1 juni vierden onze leden André Corluy en Simonne Verelst hun gouden bruiloft.  
Verpachting van de repetitie op 5 juni. 
Het gelegenheidscafeetje is gepacht door Filip Heylen en vrienden van oud-chiro 
leiding voor de woensdagen 12, 19, 26 juni en 3 juli. 
 
Donderdag 13 juni bestuursvergadering om 20 u. 
 
Op 19 juni 2013 overleed ons medelid José Van Aken, weduwe van Jules Rappoort. 
 
Op zaterdag 29 juni nam de fanfare deel aan Roefel. Twee groepen van 9 kinderen zijn 
enkele muziekinstrumenten komen uitproberen. Zij werden hierbij prima begeleid door 
onze jeugd. 
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Op zondag 30 juni traden we op bij Heemkring "Het Molenijzer". Samen 
met Vriendenkring WOII verzamelaars Putte, Heemkring Het Molenijzer en het 
gemeentebestuur van Putte werd de overleden soldaat Frank Klepper gehuldigd. De 
fanfare Sint-Niklaas speelde het Belgische en Amerikaanse volkslied en maakten van 
de herdenking een serene en waardevolle plechtigheid. 
 

Juli 2013: 
Zaterdag 6 juli jaarlijks muzikantenfeestje in het chalet van Fransen met optreden van 
en diploma-uitreiking aan onze jeugd. 
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Op 8 juli 2013 overleed ons medelid Jules Serneels. 
Op 11 juli overleed ons medelid Francine Henderickx, moeder, grootmoeder, zus of 
tante van onze medemuzikanten Greet, Simon, Laurens, Andre, Sandra en Veerle. 
Het gelegenheidscafeetje is gepacht door Joris Dyck en oud chiro-vrienden voor de 
woensdagen 10, 17 juni en 7, 14 augustus. 
Er was geen repetitie op de woensdagen 24 en 31 juli 2013. 
 

Augustus 2013: 
 
Het gelegenheidscafeetje werd open gehouden door Joris Dyck en oud chiro-vrienden 
voor de woensdagen 7 en 14 augustus.  
Zondag 4 augustus: GEEN optreden tijdens de chirofeesten omdat er nog te veel 
muzikanten op verlof zijn. 
Donderdag 8 augustus: bestuursvergadering. 
Op donderdag 8 augustus is onze muzikante Ann De Weerdt, tevens secretaris bij onze 
fanfare, bevallen van een flinke dochter Kaat. 
Zondag 18 augustus was er optreden op de Veralu Cycling Tour om 16 uur te Beerzel. 
 Op 21 augustus werd het cafeetje opengehouden door het bestuur van de fanfare. 
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Met Putte kermis, op zondag 25 augustus luisterde onze fanfare de zondagmis op. 
Vrolijke noten en prachtige deuntjes brachten iedereen al in een feeststemming voor 

het kermisweekend. Bedankt aan muzikanten en dirigent voor de mooie uitvoering. 
Na de eucharistieviering bracht onze fanfare voor de eerste keer haar openlucht 
kermisconcert tussen de terrassen op de Lierbaan, die voor deze aangelegenheid 
verkeersvrij was gemaakt. In tegenstelling tot vorig jaar waren de weersgoden ons nu 
wel goed gezind. Onder een stralende zon kon men op de overvolle terrasjes genieten 
van een mooi concert.  Ook op de rijbaan zat nog tamelijk wat publiek. Toevallige 
voorbijgangers en buurtbewoners bleven ook even luisteren. Tijdens de pauze 
brachten de leerlingen samen met onze jeugd enkele bekende muziekwerkjes. Proficiat 
aan onze leerlingen voor hun eerste optreden voor publiek.  Iedereen was zeer 
enthousiast over de volledige openlucht uitvoering. Deze formule van openluchtconcert 

is zeker voor herhaling vatbaar. Dank aan onze muzikanten, leerlingen, dirigent, 
bestuur, helpers en aan Jan Dyck voor het ter beschikking stellen van zijn tenten. 
 
Op woensdag 28 augustus organiseerde de fanfare Sint-Niklaas met wielerclub "de 
goede wil" de kermiskoers voor beloften en elites zonder contract. Er reden een 66 tal 
renners mee in de koers. Onder de stralende zon en met aangename temperaturen 
werden er weer veel pintjes getapt en werden mosselen en koude schotel geserveerd 
door de fanfare. Alvast bedankt aan iedereen die vooraf, tijdens en na de koers heeft 
meegewerkt aan deze succesvolle kermisdag. Ook dank aan keukens Geens voor het 
ter beschikking stellen van hun infrastructuur. 
 
 

September 2013: 
 
Het gelegenheidscafeetje van de wekelijkse repetities was in handen van Luc Combré 
en Jan De Weerdt voor de woensdagen 4, 11, 18 en 25 september 2013.  
Donderdag 5 september: bestuursvergadering.  
Voor de wedstrijd van Vlamo op 13 oktober werden per instrumentengroep 
sectierepetities in ons lokaal voorzien in de periode van 15 september tot 10 oktober. 
Een extra generale repetitie was voorzien op vrijdag 11 oktober om 20 u. 

Op zondag 22 september was het muziekhappening in het GC Klein Boom en konden 
de Putse fanfares het beste van zichzelf laten horen. Onze fanfare trad op om 17.20 u. 
Op 29 september was het "3 in 1 concert" te Antwerpen, Sint-Anna-ten-Drieënkerk, 
Hanegraefstraat 1, 2050 Antwerpen-Linkeroever.  
 

Oktober 2013: 
 
het gelegenheidscafeetje was gepacht door de familie De Cock - Fransen namens KFC 
Putte, voor de woensdagen 2, 9, 16 en 23 oktober. 
Op zondag 6 oktober gingen we verbroederen bij de fanfare Deugd Verheft te 
Grasheide in de parochiezaal. 
Vrijdag 11 oktober om 20 u. generale repetitie VLAMO wedstrijd in ons lokaal. 
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Zondag 13 oktober  VLAMO wedstrijd Raboeni zaal van school Het Spijker, 
Gelmelstraat 58 Hoogstraten. ’s Morgens om 8 u. is de fanfare met de ganse groep 
muzikanten en bestuursleden vertrokken met de autocar naar Hoogstraten. Pauken en 
xylofoon werden nog ingeladen in de camionette van de gemeente.  

De laatste maanden werd er intensief gerepeteerd aan de muziekwerken, 
sectierepetities werden gehouden en vrijdag was het generale repetitie. In een 
ontspannen sfeer werd er zondag nog even ingespeeld, de fanfare was er klaar voor 
en ging zich even amuseren op het podium. Iedereen deed zijn uiterste best om de 
muziekstukken zo correct mogelijk te brengen. De fanfare onder leiding van Arthur 
Vanderhoeft bracht volgende muziekwerken: “Magnolia” van Bert Appermont en “Bliss” 
van Jacob de Haan. Als inspeelwerk werd gekozen voor “At Henry’s Table”. Na het 
optreden, had iedereen een goed gevoel en was tevreden. 
De jury, bestaande uit gereputeerde musici van allerlei slag, ging na de beëindiging 
van het laatste optreden, over tot de proclamatie.  De voorzitter Joris Dyck en 

ondervoorzitter Bert Rousseau mochten met veel trots een medaille en diploma 
ontvangen: de fanfare behaalde 93,3%, de hoogste score van deze wedstrijddag en 
winnaar in haar afdeling.  
“Dit resultaat is vooral te danken aan de volledige groep muzikanten en de dirigent 
Arthur Vanderhoeft, die zijn muzikanten weet te motiveren en gerust te stellen”, aldus 
voorzitter en ondervoorzitter. 
Op 10 november neemt de fanfare Sint-Niklaas uit Putte deel aan de wedstrijd van de 
Provincie te Turnhout. Het behaalde resultaat van 93,3% is alvast een goede stimulans 
en werkt motiverend voor de muzikanten en dirigent om ook voor deze wedstrijd (met 
andere muziekwerken, ander kwalificatiesysteem) hun beste beentje voor te zetten en 
nog even vol te houden in deze drukke muzikale periode. 
Proficiat aan de fanfare Sint-Niklaas voor hun prestatie op de Vlamo orkestenwedstrijd. 
Bedankt aan het gemeentebestuur voor het ter beschikking stellen van de camionette. 
 

Zaterdagochtend 12 
oktober hebben  
twee leerlingen, 
Artuur en Wout Van 
Vlasselaer een tof 
mini-concertje 
gegeven n.a.v. de 
verwendag in de bib. 
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Op 31 oktober werd en nieuw naambord aan ons lokaal geplaatst 
 

 
 

November 2013: 
 
Op 2 november overleed ons medelid Vermeulen Firmin, op 99 jarige leeftijd, 
verblijvend in het rustoord. 
zondag 3 november: verbroederingsconcert in ons lokaal vanaf 14u30 

14.30 u.  K.F. Sint-Niklaas – Putte 
15.15 u.  K.F. Sint Jozef – Peulis 
16.00 u.  K.F. Sint Cecilia – Berlaar 
16.45 u.  K.F. Trouw in Deugd – Putte 
17.45 u.  K.F. De Gouden Lier – Beerzel 
18.30 u.  K.F. Sint-Cecilia – Keerbergen 
19.15 u.  K.F. Deugd Verheft – Grasheide 
20.00 u.  K.F. De trouwe vrienden – Duffel Mijlstraat  
20.45 u.  K.F. Graaf d'Elissem – O.L.V.-Waver 

Donderdag 7 november bestuursvergadering. 

Voor de wedstrijd van de provincie werd er ook voor elke instrumentgroep een 
sectierepetitie gepland. 
zaterdag 9 november 17 - 19u generale repetitie wedstrijd provincie in ons lokaal 
 
Op zondag 10 november nam de Koninklijke fanfare Sint-Niklaas uit Putte 
deel aan het 65ste provinciaal orkesttornooi te Turnhout. 
 

De provincie Antwerpen wil met de organisatie van deze tornooien koren en orkesten 
stimuleren om de kwaliteit van hun uitvoeringen te verhogen. Enkel niet-professionele 
koren en orkesten (minimaal twaalf personen) uit de provincie Antwerpen die minstens 
twee jaar actief zijn, kunnen deelnemen. Zij voeren een programma uit op basis waarvan 
een deskundige jury hen in een bepaalde categorie plaatst. Er zijn zes categorieën. 
Naargelang de behaalde categorie waarin het koor of orkest wordt geklasseerd, ontvangt 
het een subsidie. De deputatie bepaalt jaarlijks de bedragen. Ook de drie volgende jaren 
kunnen zij van deze subsidie genieten op voorwaarde dat ze enkele documenten 
indienen. Deelnemers die recent werk van Belgische componisten uitvoeren, krijgen in het 
jaar van optreden een extra subsidie als beloning. 

 
Bij de vorige deelname in 2009 kon de fanfare Sint-Niklaas haar klassering in eerste afdeling 
nipt behouden.  
In 2013 besloot de fanfare om opnieuw deel te nemen aan het provinciaal orkesttornooi. De 
deelname aan de Vlamo wedstrijd te Hoogstraten op 13 oktober was een goede voorbereiding 
op het tornooi van de provincie. De fanfare onder leiding van Arthur Vanderhoeft bracht toen 
volgende muziekwerken: “Magnolia” van Bert Appermont en “Bliss” van Jacob de Haan. Als 
inspeelwerk werd gekozen voor “At Henry’s Table”. Het behaalde resultaat van 93,3% in tweede 
afdeling op de Vlamo-wedstrijd was alvast een goede stimulans en werkte motiverend voor de 
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muzikanten en dirigent om ook voor het provinciaal orkesttornooi (met andere muziekwerken, 
ander kwalificatiesysteem) hun beste beentje voor te zetten en nog even vol te houden in deze 
drukke muzikale periode.  
Op 10 november om 15.30 u. is de fanfare met de ganse groep muzikanten en bestuursleden 
vertrokken met de autocar naar Turnhout. Pauken en xylofoon werden nog ingeladen in de 
camionette van de gemeente. De laatste weken werd er intensief gerepeteerd aan de 
muziekwerken, sectierepetities werden gehouden en zaterdag was het generale repetitie. 
Zondag werd er nog een uurtje ingespeeld. Iedereen deed zijn uiterste best om de 
muziekstukken zo correct mogelijk te brengen. De fanfare onder leiding van Arthur Vanderhoeft 
bracht volgende muziekwerken in eerste afdeling: “Broken Sword” van Kevin Houben en “Devon 
Fantasy” van Eric Ball. Als inspeelwerk werd gekozen voor “At Henry’s Table”. Na het optreden, 
had iedereen een goed gevoel en was tevreden. 
De jury, bestaande uit gereputeerde musici van allerlei slag, ging na de beëindiging van het 
laatste optreden, over tot de proclamatie.  De voorzitter Joris Dyck en ondervoorzitter Bert 
Rousseau mochten samen met de dirigent het resultaat met de jury overlopen: de Koninklijke 
fanfare Sint-Niklaas uit Putte behaalde 74% en kon haar klassering in eerste afdeling met glans 
behouden. Dit resultaat is vooral te danken aan de volledige groep muzikanten en de dirigent 
Arthur Vanderhoeft, die zijn muzikanten weet te motiveren en gerust te stellen.  Nu nog een 
week blijven volhouden met repeteren voor de finalewedstrijd van Vlamo te Leuven op zaterdag 
16 november 2013.  
Proficiat aan de fanfare Sint-Niklaas voor hun prestatie op het 65ste orkesttornooi van de 
provincie Antwerpen. Bedankt aan het gemeentebestuur voor het ter beschikking stellen van de 
camionette. 
Als beloning voor het harde werken van de laatste maand werd er op woensdag 20 november 
slechts een uurtje repetitie gehouden zodat er daarna lekkere frikadellen met krieken konden 
gegeten worden. 

 

Zaterdag 16 november 2013 nam de fanfare deel aan de finalewedstrijd van Vlamo te 
Leuven.  
 
 
 
 

 

 

 

Onze dirigent Arthur Vanderhoeft met zijn hele groep muzikanten. 
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Koninklijke fanfare Sint-Niklaas uit Putte ging naar de Vlamo finalewedstrijd 
voor orkesten te Leuven. 
De fanfare Sint-Niklaas werd een maand geleden kampioen van de provincie Antwerpen op de 
Vlamo orkestenwedstrijd te Hoogstraten en kon deelnemen aan de finalewedstrijd in het 
Lemmensinstituut te Leuven. Omdat de fanfare het al zeer druk had met de deelname aan de 
concours van de provincie (met andere muziekstukken) werd er door het bestuur toch eerst 
gevraagd aan de muzikanten of ze wensten deel te nemen aan de finalewedstrijd van Vlamo. 
Iedereen was zeer enthousiast en gedreven om naar de finale te gaan, we wilden deze (misschien 
wel unieke) kans zeker niet laten liggen. Op zaterdag 16 november was het dan zo ver. 

De muzikanten onder leiding van Arthur Vanderhoeft brachten opnieuw de werken “Magnolia” en 
“Bliss” en als inspeelwerk “At Henry’s Table”. Na afloop van alle optredens vond de proclamatie 
plaats en mocht onze voorzitter Joris Dyck het diploma ontvangen. De Koninklijke fanfare Sint-
Niklaas werd tweede met 89,16 %. De winnaar Toeterdonk Tildonk behaalde 89,33 %. 

Vele felicitaties aan de fanfare Sint-Niklaas voor deze supergoede uitslag. Dergelijke prestatie is 
het resultaat van vele weken en maanden inzet om als groep onder leiding van de dirigent en met 
begeleiding van het bestuur, te komen tot een uitgebalanceerd harmonieus geheel. Doe zo voort 
en nog veel succes in de muziekwereld. 

Woensdag 27 november had de fanfare de tap op de rommelmarkt in GC Klein Boom. 
 

 

          

  

MUZIEKLESSEN BIJ ONZE FANFARE 

 

Bij onze fanfare kunnen zowel jonge mensen als 
volwassenen muzieklessen volgen. 
Notenleer wordt gegeven door Evi Augustynen. 
Instrumentles kan je volgen bij Kathy Nestor. Zij geeft 
zowel slagwerkles als les voor  de koperblazers. 
Beide lesgeefsters zijn eveneens muzikant bij onze 
fanfare. 
Toch raadt onze fanfare muziekonderwijs bij de 
muziekacademie aan omdat daar de opleiding meer 
doorgedreven en diepgaander, meer gedetailleerd is.  
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20 STE RESTAURANTDAG  : 9 FEBRUARI  2014 

 

Iedereen kent wel stilaan onze restaurantdag. Reeds voor de 20ste maal kan je 
aan een voordelige prijs lekker komen eten en hoef je geen afwas te doen. 

 
Aangezien de restaurantdag enkele dagjes voor Valentijn is, kunnen we jullie 
opnieuw het valentijnsmenu aanraden. 

 
Aperitief : Kir royal 
Tomatensoep  
Pangasiusrolletjes met champagnesaus (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. 
Inschrijven kan bij : 

 Van Vlasselaer Erik  Rappoortlaan  16  015/76.16.25 
 Fransen Greet  Dr. Laenenstraat 9 0473/85.70.59 
 De Weerdt Ann  Mechelbaan 407  0473/78.36.87 
 Dyck Joris   Tinstraat 24  0472/94.58.94 

 
Gelieve in te schrijven ten láátste op 29 januari 2014. 
We hopen jullie allemaal te mogen ontvangen op zondag 9 februari in ons 
gelegenheidsrestaurant in de Parochiezaal voor een lekkere maaltijd. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.fanfaresintniklaas.be/
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INSCHRIJVING EETDAG  :  9 FEBRUARI 2014 
Op 9 februari organiseert Koninklijke Fanfare “Sint-Niklaas” uit Putte haar 20

ste
 restaurantdag in 

het parochiecentrum van Putte.  Er zijn twee eetbeurten om 11.30 en 13 u.  Op voorhand 
inschrijven is verplicht. 
Inschrijven kan via www.fanfaresintniklaas.be of door onderstaand formulier (+geld) binnen te 
brengen bij Dyck Joris – Tinstraat 24 (Putte) of Van Vlasselaer Erik – Rappoortlaan 16 (Putte).  

 Inschrijven ten laatste op woensdag 29 januari ’14 ! 

NAAM :        ………………………………………………… 
 
ADRES :      ………………………………………………… 
                    ………………………………………………… 
TEL. :          ………………………………………………… 

Menu Volwassenen  Aantal  Prijs Totaal 

Noors visschoteltje  X 5  

Tomatenroomsoep   X 3,5  

Biefstuk natuur + friet  X 12  

Biefstuk champignonroomsaus + friet  X 12  

Biefstuk peperroomsaus + friet  X 12  

Koninginnehapje + friet  X 10  

Stoofvlees + friet  X 10  

Dame blanche  X 3,5  

Dessertenpallet  X 4,5  

Valentijnsmenu 

Aperitief – Soep – Pangasiusrolletjes met 
champagnesaus en puree  – Dessertenpallet 

 X 22  

     

Menu Kinderen     

Noors visschoteltje  X 5  

Tomatenroomsoep  X 3,5  

Biefstuk natuur + friet  X 6  

Biefstuk champignonroomsaus + friet  X 6  

Biefstuk peperroomsaus + friet  X 6  

Curryworst + friet  X 3  

Koninginnehapje + friet  X 5  

Stoofvlees + friet  X 5  

Dame blanche  X 2  

     

Fles witte wijn  X 9  

Fles rode wijn  X 9  

     

TOTAAL     

     

Uur :  11 u 30   /     13 u      (omcirkel) 
 
AANTAL PERSONEN : …………….. 

 

http://www.fanfaresintniklaas.be/

