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LENTECONCERT MET SCALA 
 
Op 12 april 2008 organiseerde onze fanfare een lenteconcent in GC Klein Boom.  
Wanneer ik dit tekstje aan het schrijven ben, is het concert nog niet gepasseerd. 
Maar we mogen zeker al van een succes spreken.  Enkele weken op voorhand 
was de zaal volledig uitverkocht.  Dit wil zeggen dat er een 750 personen konden 
genieten van een prachtig optreden van onze fanfare en SCALA.  Dit evenement 
was alleen maar mogelijk dankzij de vele helpende handen en de talrijke grote 
en kleine sponsors.  Nogmaals een dikke merci aan allen … 
 

BESTUUR 2008 
 
De afgelopen jaren zijn er enkele bestuursleden weggevallen.  Enkele hielden 
ermee op na een lange loopbaan bij onze fanfare en besloten de fakkel door te 
geven aan enkele ’jongeren’.  Spijtig genoeg hebben we ook afscheid moeten 
nemen van onze bestuursleden Wim Nagels, Jean Peeters en Jules Van Hoof. 
We zijn dus op zoek gegaan naar enkele nieuwe wijkmeesters om onze ploeg te 
versterken en we hebben enkele doorwinterde muzikanten gevonden om ons te 
helpen.  Jos Geerts, Herman Daans en Tony Vander Auwermeulen zullen 
voortaan ook als wijkmeester rondgaan voor onze fanfare en we hopen dat ze 
nog lang in ons bestuur zullen meedraaien.  De ploeg is nog niet volledig en we 
zullen in de loop van het jaar nog verder op zoek gaan naar nieuw bloed … 
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MEIAVONDVIERING : 30 APRIL 
 
Op woensdag 30 april vieren we weer meiavond in de Parochiezaal.  Zoals vorig 
jaar zorgen we zelf voor het eten.  
Als menu serveren we dit jaar een volledig menu nl.   

 Mechelse bloemkoolsoep  
 Varkensfricassée met gekookte aardappelen en rauwe groentjes  
 Ys.    

 
Nadien speelt DJ Danny Van Mechelen ten dans.  Deelnemen kan voor de prijs 
van € 10.  Inschrijven bij uw wijkmeester.   
 

FAMILIEFIETSTOCHT: 11 MEI 
 
Pinksterzondag is traditiegetrouw een familiedag bij de fanfare.  Iedereen kan 
dan deelnemen aan de familiefietstocht met start aan de parochiezaal.  Je kan 
vrij starten tussen 13 uur en 14u. 30.  Het is een tocht van ongeveer 25 km langs 
onbekende weggetjes.  De tocht zal dit jaar in het teken van 1000 jaar Putte 
staan.  Deelnemen kan voor  € 4 en bij aankomst krijg je lekkere pannenkoeken 
geserveerd.  Hopelijk schijnt de zon dit jaar en wordt het een gezellige 
namiddag… 
 

KERMISCONCERT : 30 AUGUSTUS 
 
Hou alvast ZATERDAG 30 augustus vrij. Want vanaf dit jaar wordt het 
kermisconcert op zaterdag georganiseerd ipv de kermismaandag. 
 

TENTOONSTELLING 190 JAAR KON. FANFARE SINT NIKLAAS :  
7-8-9 NOVEMBER 
 
Als afsluiting van ons feestjaar zal de fanfare nog een tentoonstelling 
organiseren in de parochiezaal.  Tijdens de jaarlijkse verbroederingen op 
zaterdag en zondag kan je ook eens een kijkje komen nemen in het foto-archief 
van onze fanfare.   
Flor Van Vlasselaer is al volop bezig met foto’s uit de oude doos te verzamelen.  
Heb je ook nog interessante foto’s of documenten, dan kan je hem zeker een 
seintje geven. 
Op vrijdagavond is er ook nog een receptie voorzien voor ons bestuur en 
muzikanten.  Kom zeker eens een kijkje nemen op 8 en 9 november … 
 
Hopelijk zien we jouw terug op één van onze activiteiten.  Tot dan !! 
 

 
MEIAVONDVIERING : 30 APRIL 
 
Op woensdag 30 april vieren we weer meiavond in de Parochiezaal.  Zoals vorig 
jaar zorgen we zelf voor het eten.  
Als menu serveren we dit jaar een volledig menu nl.   

 Mechelse bloemkoolsoep  
 Varkensfricassée met gekookte aardappelen en rauwe groentjes  
 Ys.    

 
Nadien speelt DJ Danny Van Mechelen ten dans.  Deelnemen kan voor de prijs 
van € 10.  Inschrijven bij uw wijkmeester.   
 

FAMILIEFIETSTOCHT: 11 MEI 
 
Pinksterzondag is traditiegetrouw een familiedag bij de fanfare.  Iedereen kan 
dan deelnemen aan de familiefietstocht met start aan de parochiezaal.  Je kan 
vrij starten tussen 13 uur en 14u. 30.  Het is een tocht van ongeveer 25 km langs 
onbekende weggetjes.  De tocht zal dit jaar in het teken van 1000 jaar Putte 
staan.  Deelnemen kan voor  € 4 en bij aankomst krijg je lekkere pannenkoeken 
geserveerd.  Hopelijk schijnt de zon dit jaar en wordt het een gezellige 
namiddag… 
 

KERMISCONCERT : 30 AUGUSTUS 
 
Hou alvast ZATERDAG 30 augustus vrij. Want vanaf dit jaar wordt het 
kermisconcert op zaterdag georganiseerd ipv de kermismaandag. 
 

TENTOONSTELLING 190 JAAR KON. FANFARE SINT NIKLAAS :  
7-8-9 NOVEMBER 
 
Als afsluiting van ons feestjaar zal de fanfare nog een tentoonstelling 
organiseren in de parochiezaal.  Tijdens de jaarlijkse verbroederingen op 
zaterdag en zondag kan je ook eens een kijkje komen nemen in het foto-archief 
van onze fanfare.   
Flor Van Vlasselaer is al volop bezig met foto’s uit de oude doos te verzamelen.  
Heb je ook nog interessante foto’s of documenten, dan kan je hem zeker een 
seintje geven. 
Op vrijdagavond is er ook nog een receptie voorzien voor ons bestuur en 
muzikanten.  Kom zeker eens een kijkje nemen op 8 en 9 november … 
 
Hopelijk zien we jouw terug op één van onze activiteiten.  Tot dan !! 


