FEITELIJKE VERENIGING
KONINKLIJKE FANFARE
SINT-NIKLAAS
www.fanfaresintniklaas.be

15 de JAARGANG NR 21 DECEMBER 2010
ver. Uitg. :

VAN VLASSELAER ERIK, Rappoortlaan 16 - 2580 Putte
AUGUSTYNEN JAN, Kl. Mannekesstraat 33 - 2580 Putte

KOMENDE ACTIVITEITEN :
14 – 15- 16 JAN. 2011 : TEERFEESTEN

Vorig jaar hebben we geen muziek kunnen
spelen op straat door de winterse buien.
Hopelijk zijn de weergoden ons dit jaar
wat gunstiger gezind…

13 FEB. 2011 :

RESTAURANTDAG
met Valentijnsmenu
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WOORDJE VAN ONZE VOORZITTER

Beste leden ,
In het voorjaar van 2010 was al onze muzikale aandacht gevestigd op ons filmconcert met
in het voorprogramma de groep ‘Elixir d’Anvers’. Begin juli nam ons bestuur de beslissing
om de samenwerking met dirigent Roger Liekens stop te zetten en werd uitgezien naar
een opvolger die wij vonden in onze eigen gemeente. Arthur Vanderhoeft uit de
Steenovenstraat. Dit zijn zowat de 2 uitschieters van 2010.
Daarnaast vonden onze jaarlijkse weerkerende activiteiten plaats. Ik dank de vele mensen
die er mee voor zorgden dat 2010 een prachtig fanfarejaar werd en hoop u te mogen
begroeten op onze teerfeesten of één van onze andere activiteiten in 2011.
Prettige eindejaarsfeesten,
Hugo
ACTIVITEITEN 2011
14-15-16 januari :
13 februari :
30 april :
2-5 juni :
12 juni :
27 augustus:
28 augustus :
31 augustus :
6 november :

Teerfeesten
17de restaurantdag
Meiavondviering
Weekend naar Brugge
31 ste familiefietstocht
Kermisconcert
Opluisteren eucharistieviering
Mosselen
Verbroederingen
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LEDENBEWEGING 2011
Overlijdens
Nieuwe leden
Ontslag/verhuis
-----------------------------Leden

8
13
8

Muzikanten
Vaandrig
Leerlingen

459

Bestuursleden

40
1
7
20
(waarvan 7 muzikanten)

Totaal (bestuur/leden/muzikanten/leerlingen) : 520

BESTUUR 2011- 2012
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Financiën / Cultuur
Feestleider
Feestleider
Jeugd / Bestanden
Archief / Muziek
Jeugd / lerares
notenleer

Dyck Hugo
De Weerdt Jan
Vermeylen Luc
Goovaerts Geert
Derboven Jos
Dyck Willy
Van Vlasselaer Erik
Derboven Roger
De Weerdt Ann

Bestuursleden- Wijkmeesters :
Augustynen Jan
Augustynen Robert
De Vocht Johan
Dyck Joris
Frans Luc
Geerts Jos
Horckmans Karl
Rousseau Bert
Van Vlasselaer Flor
Vercammen André
VanderAuwermeulen Tony

Daliastraat 6
Bredestraat 70
Mechelbaan 546
Wipstraat 12
Lierbaan 29 bus 4
Leuvensebaan 50
Rappoortlaan 16
Waverlei 28
Mechelbaan 407

Klein Mannekesstraat 33
Molenlei 7
Boefkens 6
Tinstraat 24
Schrieksesteenweg 17
Heidelaan 24
Lierbaan 98
Mechelbaan 470 bus 1
Pachtersdreef 64
Rozenstraat 18
Booischotbaan 9

Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte

Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
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MUZIKANTEN

Dirigent
Arthur Vanderhoeft

Steenovenstraat 13

Putte

Kapelstraat 94
Mechelbaan 407
Waverlei 28
Rappoortlaan 16
Heidelaan 24
Zag 18
Gravenhoek 85
Bredestraat 72
Molenveld 24

Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte

Kl. Mannekestraat 33
M. v. d. Borghstraat 108
Bredestraat 15
Booischotbaan 9

Putte
Putte
Putte
Putte

Daliastraat 6
Kl. Mannekestraat 33

Putte
Heist o/d Berg

Van Gorplaan 18
Dr. Laenenstraat 9
Spoelbeekweg 2
Kleuterstraat 9

Putte
Putte
Putte
Putte

Tinstraat 24
Pachtersdreef 13
Leemstraat 151
Kleuterstraat 9

Putte
Putte
OLV Waver
Putte

Bugel
De Meutter Hilde
De Weerdt Ann
Derboven Roger
Dyck Cindy
Geerts Jos
Henderickx Veerle
Rousseau Ilse
Verest Yarco
Verschooten Raf

Trompet
Augustynen Evi
Nestor Kathy
Van den Dries Paul
Vander Auwermeulen Tony

Alto
Dyck An
Verreth Martine

Baryton
Bernaerts Joris
De Cock Simon
Henderickx André
Paapens Patrick

Tuba
Dyck Joris
Dyck Ruben
Op de Beeck Hans
Rousseau Bert
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Hoorn
Corluy August
De Broey Jeroen
Lies Van den Bosch

Bredestraat 22
Reetlei 32
Schaliehoevestraat 37

Putte
Putte
Heist Goor

Kl. Mannekestraat 33
Pachtersdreef 76

Putte
Putte

Bredestraat 72

Putte

H. Van Beethovenlaan 1
Zwanelei 4
Dr. Laenenstraat 9
Poststraat 5

Putte
Putte
Putte
Putte

Pachtersdreef 13

Putte

Rappoortlaan 16

Putte

Kapelstraat 50
Gravenhoek 85
Rappoortlaan 25

Putte
Putte
Putte

Lierbaan 98

Putte

Lierbaan 98
Cardijnlaan 44

Putte
Putte

Trombone
Augustynen Sander
Van der Hoeven Willy

Sax sopraan
Verest Jorden

Sax alto
Derboven Rudy
Geerts Julie
Fransen Greet
Verschueren Ruud

Sax tenor
Henderickx Sandra

Sax baryton
Van Vlasselaer Erik

Percussie
Hendrickx Jannick
Rousseau Eddy
Van Genechten Laurens

Vaandrig
Horckmans Karl

Ere-muzikanten
Horckmans Marc
Rousseau Alfons

Leerlingen
Caro Cuyvers
Faasen Elke
Van Clemen Lea
Van Vlasselaer Wout
Van Vlasselaer Artuur
Verschooten Tom
Verschooten Bert
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JEUGDWERKING
Onze fanfare telt een mooie groep 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 dinsdag tussen 18 uur en 21 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!!
Wij zijn speciaal op zoek naar 8 tot 10 jarigen die willen starten met muzieklessen. Deze
leefdtijd is ideaal om te starten met muziek.
Dit jaar is ook onze fanfare uitgebreid met twee leerlingen met een jonge geest; Martine
en Patrick hebben zich bij achter de pupiter gezet. Proficiat!
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TEERFEESTEN 2011

Onze teerfeesten gaan naar jaarlijkse gewoonte door in januari. Hou alvast 14-15 en 16
januari vrij. We starten met een eucharistieviering ter nagedachtenis van de overleden
leden. Nadien is er afspraak in de parochiezaal voor een heerlijk avondmaal met
aansluitend een dansavond.
De catering zal opnieuw verzorgd worden door traiteur ‘Familia’.
Zaterdag en zondagmiddag blijven we EIGENBEREIDE kop met hersensaus eten.
In de namiddag bezoeken we de leden herbergiers.
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 blijven ongewijzigd voor dit jaar :
3 dagen :
2 dagen :
1dag :

vr. / zat. / zon
zat. / zon
Vr. / zon  € 28
Vr / zat
zat
zon
vr

 € 42
 € 32





€
€
€
€

28
18
18
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 22 december 2010 in bij je wijkmeester.
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PROGRAMMA TEERFEESTEN 2011
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
2011.
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 14 JANUARI 2011
17u.30
19 u.

Bezoek aan de leden herbergiers
Eucharistieviering in onze parochiekerk, eerbetoon aan onze overleden
leden en opgeluisterd door onze muzikanten :






Geerts Marieke (2009)
Janssens Jan
Lambrechts Willy
Busschots Louis
Van Craen Jef






Tielemans Eddy (2009)
Peeters Eddy
Janssens Herman
Normain Victorine

20 u.

Avondmaal : erwtensoep - stoofvlees, witloof en natuuraardappelen dessert

21 u.

Dansavond met DJ “Peter Wijns”
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ZATERDAG 15 JANUARI 2011
12 u.

Middagmaal : Kop met hersensaus

13 u.

Wandelconcert met serenade bij Staf Goyvaerts voor zijn 80-jarig
lidmaatschap en bezoek aan de leden herbergiers
Avondmaal :
groentensoep - varkenshaasje met groentekrans en kroketten – dessert

18u.30

tussendoor kasverslag en verpachting van de repetities
20u.30

Dansavond met DJ “Peter Wijns”
ZONDAG 16 JANUARI 2011

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 – dessert

tussendoor huldiging van de verdienstelijke leden en viering jubilarissen:



20u.30

De Weerdt Jan (2009): 25 jaar bestuurslid
Van den Dries Paul : 35 jaar muzikant
Henderickx Sandra : 30 jaar muzikant

Trekking tombola
Videovoorstelling : Beelden uit het Fanfare-archief
Kaartspel
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GOUDEN LEDEN 2011
Naam

Lid

Aantal jaren lid

Goyvaerts August

1931

80

Seymus Jos

1937

74

Cornelis Albert

1944

67

Van Ouytsel Alfons

1944

67

Corluy August

1945

66

Dyck Alfons

1945

66

Van Saet Jules

1945

66

Verschueren Mon

1945

66

Gijsemans Jos

1946

65

Schoeters Jules

1946

65

Maes Gerard

1947

64

Augustijnen Walter

1948

63

Dijck Jules

1948

63

Geysemans Jan

1948

63

Nauwelaerts René

1948

63

Augustynen Robert

1949

62

Goris Marcel

1949

62

Rits André

1949

62

Van den Weyngaert Alfons

1950

61

Aerts Gaston

1951

60

Straetmans Hubert

1952

59

Van Hove August

1952

59

Vermeulen Firmin

1952

59

Geyselings Marcel

1955

55

Augustijnen Paul

1956

55

Van Rompaey Antoon

1956

55

Derboven Jos

1957

54

Derboven Roger

1957

54

Derboven Rudy

1957

54

Jennen Georges

1957

54

Rousseau Alfons

1957

54

Henderickx André

1958

53

Mariën Jos

1958

53

Van der Auwermeulen Tony

1958

53

Van der Hoeven Maurice

1958

53

Cornelis Alfons

1959

52

Van Hoof Emiel

1961

50

Bosmans Florimond

1961

50
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JAAROVERZICHT 2010.

December 2009:


Woensdag 2 december : bezoek van de Sint tijdens de repetitie.



Woensdag 9 december, gelegenheidscafé voor de laatste keer in handen van
Ziekenzorg.
Zondag 13 december verbroedering te Keerbergen bij de fanfare Sint-Cecilia.
Woensdag 16 december, gelegenheidscafé in handen van onze jeugd.
Dinsdag 22 december bestuursvergadering in de parochiezaal met afrekening van de
inschrijvingen teerfeesten 2010.
Woensdag 23 december geen repetitie wegens Kerstmarkt.
Op 23 december 2009 overleed ons medelid Marieke Geerts uit de Leuvensebaan.
Dinsdag 29 december 2009 overleed ons medelid Eddy Thielemans uit O.L.V.-Waver.
Woensdag 30 december 2009 laatste repetitie van 2009.









Januari 2010:


Op 8, 9 en 10 januari vonden de jaarlijkse teerfeesten plaats met 286 verschillende
deelnemers.
Vrijdagavond 8 januari : 143 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 9 januari: 224 deelnemers

12 u: middagmaal

13 u: wandelconcert met bezoek leden herbergiers

18.30 u: avondmaal, kasverslag, verpachting repetities

20.30 u: dansavond
Zondag 10 januari: 173 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, kaartspel en trekking tombola
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Tijdens de driedaagse teerfeesten van het voorbije weekend werden de verdienstelijke
bestuursleden en muzikanten van de Koninklijke fanfare Sint-Niklaas gehuldigd.

Onderste rij van links naar rechts: Eddy Rousseau (45 j muzikant), Cindy Dyck (25 j muzikant), Tony
Van der Auwermeulen (45 j muzikant), August Corluy (65 j muzikant),
Willy Dyck (30 j bestuurslid, 25 j feestleider), Roger Derboven (30 j bestuurslid).
Bovenste rij van links naar rechts: Jan De Weerdt (ondervoorzitter) en Hugo Dyck (voorzitter)

Gust Corluy, 65 jaar muzikant
Gust Corluy, begon in 1945 op 18-jarige leeftijd met
muziek tezamen met 20 leerlingen bij de fanfare SintNiklaas. Hij speelde eerst beugel en vanaf 1987 is hij
hoorn gaan spelen. Na zijn dagtaak in de melkerij in Putte
was hij met muziek bezig. Gust is een zeer stipt persoon,
hij slaat geen enkele repetitie over. Hij is vaak als eerste
aanwezig en ook na de repetitie blijft hij nog een kaartje
leggen met zijn vrienden. Gust heeft de SintNiklaasfanfare zien evalueren en steeds zien verjongen.
Hij heeft er voor zeven verschillende chefs gespeeld. Hij
heeft veel mooie herinneringen aan de fanfare. Gust
speelt niet alleen bij de Sint-Niklaasfanfare van Putte maar
is ook muzikant bij Deugd Verheft uit Grasheide sedert
1988. Hij wordt door zijn drie dochters Francine, Ria en
Christine gesteund in zijn hobby. Als hij zelf niet naar de fanfare geraakt, wordt hij
gebracht door één van zijn dochters of schoonzoons. Twee van zijn schoonzoons zijn ook
bij de fanfare, Luc Frans is bestuurslid en Paul Van den Dries is onderchef en muzikant.
Proficiat Gust !


Repetities op 13/01, 20/01, 27/01, 03/02 en 10/02 zijn in handen van Jef Cerneels ten
voordele van de oudervereniging van Vrije Basisschool Putte.
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Februari 2010:



Donderdag 4 februari overleed ons medelid Janssens Jan uit de Mechelbaan.
Zaterdag 6 februari verleende onze fanfare Sint-Niklaas haar medewerking aan de
open klasdag in de muziekschool. Voor de leerlingen van de muziekschool van het
eerste jaar die tegen volgend schooljaar een keuze van instrument moeten maken en
voor hun ouders, wordt deze open klas dag gehouden. De schepen van cultuur, Chris
Bosmans leidde het geheel in met een verwelkoming. Daarna lieten een deel van onze
jonge muzikanten muzikale noten klinken en speelden prachtige muziekstukken
gedirigeerd door Ann De Weerdt. Begeleid door Joris Dyck, een muzikant met
ervaring, deden de leerlingen Kay en Bert tezamen met de jonge muzikanten Raf, Evi,
Sander, Yannick en Simon hun uiterste best om de jonge leerlingen van het eerste jaar
te overtuigen om een koperinstrument of slagwerk te gaan volgen volgend schooljaar.
Na het muzikaal gedeelte werd er een drankje aangeboden door het gemeentebestuur
en konden de aanwezigen terecht bij de bestuursleden voor nog wat meer uitleg over
de fanfare. Het was alvast voor het bestuur, de dirigent juf Ann en haar jonge
muzikanten een geslaagde morgen.



10 februari 2010: ons gelegenheidscafé wordt niet verpacht zodat onze muzikanten
zich in alle rust kunnen voorbereiden op ons filmconcert van 13 maart e.k. in het G.C.
Klein Boom.



14 februari 2010: restaurantdag in de parochiezaal Putte met 400 eetlustigen verspreid
over twee eetbeurten. Naast keuze uit de menukaart werd er ook geopteerd voor het
speciale valentijnsmenu. Elk gerecht werd bereid door onze muzikant en bestuurslid
Erik Van Vlasselaer, hij organiseerde de volledige werking
van de keuken, de voorbereidingen en de aankopen. Alle
schotels werden met “HART” en ziel fijn afgewerkt en vlot
geserveerd. Iedereen was dan ook bijzonder tevreden.
Bedankt aan allen die zijn komen eten en aan de
talrijke helpers. Proficiat aan Erik.




Donderdag 18 februari extra repetitie in de parochiezaal
om 20 uur.
Zaterdag 20 februari 2010: gouden bruiloft van ons
medelid Thys Gaston en Cornelis Helena.
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Zaterdag 20 februari: verbroedering te Koningshooikt bij K.F. De Vrije Burgers in zaal
Koningshof aan de Mechelbaan, optreden om 20 uur.
Woensdag 24 februari: repetitie in het gemeenschapcentrum Klein Boom om 20 uur.
Donderdag 25 februari extra repetitie in de parochiezaal om 20 uur.

Maart 2010:


Repetities op 3,10 en 11 maart zijn in handen van onze fanfare omwille van de
voorbereiding van ons concert op 13 maart.
Zondag 7 maart reden een deel muzikanten en bestuurleden
richting Brasschaat om Ruben Dyck, muzikant van de fanfare
aan te moedigen. Hij heeft deelgenomen aan een wedstrijd
voor solisten van de Vlaamse amateurmuziekorganisatie
(VLAMO) te Brasschaat. Hij speelde op euphonium het stuk
"Introduction and Dance" van Waignein André en behaalde een
zeer prachtig resultaat van 86,5% in eerste afdeling. Er waren
heel wat muzikanten van bevriende fanfares te gast op de
solistenwedstrijd. Ook voor hen van harte proficiat met hun
resultaat.



Op zaterdag 13 maart vond het filmconcert plaats in het gemeenschapscentrum. In het
voorprogramma bracht Elixir d’Anvers haar productie “chateaubriand”, salonmuziek op
een humoristische toer. Dit ensemble wist het publiek te boeien en er werd veel
gelachen.
Na de pauze vervolgde de fanfare hun concert met filmmuziek. Een volle tribune
muziekliefhebbers konden genieten van 9 muziekwerken uit gekende films.
Tegelijkertijd werden de bijhorende filmbeelden op scherm geprojecteerd. Zo kon men
kijken en luisteren naar Pearl Harbor, Grease, Dances with wolves, Ben Hur, en andere.
Beelden en muziek liepen perfect synchroon. Het concert van de fanfare werd
afgesloten met “I will follow him” uit Sister Act met Whoopi Goldberg als dirigente.
Zowel het enthousiaste publiek als de organisatoren, muzikanten, dirigent, presentator
en helpers waren zeer tevreden met deze geslaagde culturele avond.
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Het gelegenheidscafé werd verpacht aan De Cock Patrick en Greet Fransen ten
voordele van de préminiemen KFC Putte voor de woensdagen 17, 24, 31 maart en 7
april. Supporters en sympathisanten welkom.
Woensdag 17 maart overleden twee leden van onze fanfare m.n. Peeters Eddy van de
Leuvensebaan en Lambrechts Willy van de Augustijnenlei. Onze fanfare biedt de beide
families haar christelijk medeleven aan.
In de loop van de maand april gaan onze wijkmeesters rond voor het vernieuwen van
de lidkaarten en inschrijvingen voor ons meiavondfeest op vrijdag 30 april.
Zondag 27 maart overleed ons medelid Janssens Herman die in het rustoord verbleef.
Onze fanfare biedt de familie haar christelijk medeleven aan.

April 2010:





Woensdag 7 april wordt het gelegenheidscafé opnieuw verpacht.
Repetities van 14, 21, 28 april en 12 mei zijn gepacht door Dyck Hugo.
Woensdag 21 april bestuursvergadering in de parochiezaal om 19 uur. Afrekenen
lidgelden en meiavond inschrijvingen.
Vrijdag 30 april mei-avondviering in de parochiezaal. Met meiavond heeft August
Corluy een medaille gekregen van Vlamo voor 65 jaar muzikant.
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Mei 2010:





Zaterdag 1 mei verbroedering te O.L.V.-Waver bij K.F.Graaf d’Elissem.
Woensdag 5 mei geen repetitie wegens tap op de rommelmarkt.
Woensdag 12 mei laatste repetitie van Dyck Hugo, verpachting repetities.
Donderdag 13 tot zondag 16 mei: fanfareweekend in Heer-sur-Meus
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Zondag 16 mei deelname aan het verbroederingsconcert te Grasheide naar aanleiding
van het 100 jarig bestaan van K.F. Deugd Verheft.
14 mei : gouden bruiloft van medelid Onsia Achiel en De Cock Maria.
Repetities op 19 en 26 mei, 2 en 9 juni in handen van J.B.F. Crossteam.
Zondag 23 mei, 32ste familiefietstocht 20 km richting Grasheide met 230 deelnemers.

Zondag 30 mei verbroedering bij “De Trouwe Vrienden” te Duffel Mijlstraat in
Muggenbergpark aan de Hondiuslaan, n.a.v. hun 100 jarig bestaan.

Juni 2010:




9 juni verpachting van het gelegenheidscafé.
Repetities op 16, 23, 30 juni en 7 juli in handen van Joris Dyck en zijn oud
chirovrienden.
Woensdag 30 juni bestuursvergadering om 19 u in de parochiezaal.

Juli 2010:


Op 4 juli 2010 was de fanfare Sint-Niklaas te gast op het feest van Jan Geysemans ter
gelegenheid van zijn 80ste verjaardag. Hierbij willen we dan ook even terugblikken op
deze tachtig prachtige jaren. Jan Geysemans is geboren op 4 juli 1930 thuis op
Zoetewei 31. Jan ging naar de gemeentelijke jongensschool in de Lierbaan en haalde
wel wat kwajongensstreken uit (zoals carbuur in zijn inktpot doen, appelen stelen,
belleketrek doen, mensen voor de gek houden, hooimijt in brand steken, ongedierte
loslaten, enz.) Als jonge gast zette Jan zijn fratsen voort natuurlijk. Jan was ook in “de
hazenclub”, een club van zes jonge mannen die in de jaren 50-60 samen heel wat
pinten dronken en plezier maakten.
Jan deed zijn legerdienst bij de luchtmacht in Evere. Jan heeft eerst gewerkt als
melkboer, daarna is hij tuinder geworden. Hij leerde zijn vrouw Julienne Van Ouytsel
kennen op de veiling. In 1973 zijn ze getrouwd. In 1991 overleed zijn vrouw Julienne
geheel onverwacht. Jan was ook een echte reiziger. Hij ging meermaals naar Lourdes,
trok naar Schotland, Denemarken en Noorwegen en bezocht Berlijn en Normandië. Jan
ging ook dikwijls naar Sri Lanka met Alfons Liekens om daar de armen te helpen,
financiële steun te geven en zijn adoptiedochter te bezoeken. Met André Rits, Julia Van
Looy en haar man ging hij voor 5 weken naar Zuid-Afrika. In 2001 bezocht Jan nog
Australië.
Jan deed ook aan politiek en was gedurende ruim 30 jaar bestuurslid van de CVP, hij
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was kampioen ledenwerver. In 1976 en in 1982 stond hij op de lijst van de CVP. Hij
kreeg zoveel voorkeurstemmen dat hij schepen kon worden maar hij stond zijn ambt
af. Jan was 12 jaar gemeenteraadslid.
Jan is enorm geïnteresseerd in koers en voetbal. Jaren aan een stuk reed hij met zijn
vriend Joske Mertens naar de voetbal in Putte en naar Lyra. Hij miste ook geen enkele
wielerwedstrijd. Ook kaartspelen doet Jan graag. Reeds van in zijn jeugd speelde Jan
toneel, bij de boeren, met de BJB, met de oudervereniging van de Vrije Basisschool.
De fanfare Sint-Niklaas ligt Jan nauw aan het hart, hij is al lid sedert 1948. Hij woonde
en woont nog steeds regelmatig de repetities en concerten bij. Vooral de teerfeesten
zijn voor hem hoogdagen: op zondag gaat hij dan heel ver in het bieden op de
“sussenkop” van de zjostaat”.
In de jaren 80, toen hij gemeenteraadslid was, ontving Jan de fanfare ieder jaar in
augustus bij hem thuis op een feestelijke en muzikale namiddag (ten tijde van Stenen
Molen kermis). 10 jaar geleden bij zijn 70ste verjaardag gaf hij een feestje met de
fanfare in zaal “De Ster”. Ook nu, bij zijn 80ste verjaardag was de fanfare te gast op zijn
feest in de parochiezaal. Het feest werd georganiseerd door Hugo en Willy Dyck en het
menu werd verzorgd door Erik Van Vlasselaer en zijn team. Er werd hard gegeten en
gedronken in een gezellige sfeer.
Proficiat Jan, bedankt en nog vele mooie jaren. Namens het bestuur, muzikanten en
leden van de Koninklijke fanfare Sint-Niklaas.






6 juli 2010 : overlijden van ons medelid Busschots Louis uit de Heuvel.
8 juli 2010: diamanten bruiloft van ons medelid Badts Frans en Verbruggen Roza uit de
Houwstraat.
12 juli 2010 algemene vergadering met bestuur en muzikanten waarin besloten werd
om een nieuwe dirigent te zoeken na het kermisconcert van 28 augustus.
16 juli 2010 gouden bruiloft van ons medelid Ceulemans Frans en Wyns Elza uit de
Kleinmannekensstraat.

Augustus 2010:


Zaterdag 7 augustus nam onze fanfare deel aan de gocart race tijdens de chirofeesten.
We behaalden de laatste (vrouwenploeg), negende (jeugdploeg) en eerste plaats
(veteranenploeg).
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8 augustus muzikaal optreden op de chirofeesten om 16 uur aan de parochiezaal.
Woensdag 25 augustus, repetitie om 20 uur
Donderdag 26 augustus extra repetitie om 20 uur voor het kermisconcert.
Zaterdag 28 augustus werd het kermisconcert gehouden in de parochiezaal, voor de
laatste maal onder leiding van dirigent Roger Liekens. De dirigent en zijn muzikanten
speelden een 11-tal prachtige moderne muziekwerken, voor het publiek herkenbare
nummers zoals "Grease", "The beatles gold", "Hallelujah".
Het publiek heeft genoten van dit mooie, luchtige concert en was zeer enthousiast.
Zondag 29 augustus luisterde onze fanfare de eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk
muzikaal op in het kader van Hemelryck Putte.
Dank aan alle helpers van onze activiteiten, aan diegenen die ons hun steun hebben
gegeven bij deze kermisactiviteiten.

September 2010:


Op woensdag 1
september organiseerde
de fanfare Sint-Niklaas
met wielerclub "de
goede wil" de
kermiskoers voor
beloften en elites
zonder contract. Er
reden een 114 tal
renners mee in de
koers, de samenwerking
tussen de fanfare en
"de goede wil" verliep
optimaal. Tijdens de
koers werden mosselen
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en koude schotel geserveerd door de fanfare. Er werden 700 kg mosselen opgediend in
samenwerking met een grote ploeg medewerkers. Alvast bedankt aan iedereen die
vooraf, tijdens en na de koers heeft meegewerkt aan deze succesvolle kermisdag.






Op 8 september 2010 werd onze fanfare
voorgesteld aan de nieuwe dirigent Arthur
Vanderhoeft. Arthur Vanderhoeft is een
vijftiger uit Putte. Hij is leraar instrument
‘kopers’ en samenspel aan de
muziekacademie van Wijnegem. Hij is ook
dirigent bij harmonie Sint-Cecilia in
Gingelom en bij AM Brassband Antwerpen.
Tevens is hij lid van verschillende
commissies bij Vlamo.



15 september: repetitie onder leiding van
de nieuwe dirigent Arthur Vanderhoeft om
20 u in de parochiezaal.

Repetities op 15, 22, 29 september en 6 oktober zijn in handen van Jan De Weerdt,
Jan Augustynen en Geert Goovaerts.
Zondag 12 september muzikaal begeleiden van E.H. Pastoor Nuyens na de hoogmis
van 10.30 u naar de parochiezaal ter gelegenheid van het gouden jubileum. Proficiat
pastoor Nuyens met uw 50- jarig priesterschap en bedankt voor de goede ontvangst
van de fanfare op de receptie.
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Zondag 19 september hebben onze muzikanten met de nieuwe dirigent Arthur
Vanderhoeft een mooi optreden gegeven op de muziekhappening in het GC Klein
Boom.



Woensdag 29 september om 19 uur bestuursvergadering in de parochiezaal.

Oktober 2010:








Proficiat aan ons bestuurslid Robert Augustynen en Yvonne Thys met hun gouden
huwelijksverjaardag op 1 oktober 2010.
Proficiat aan ons lid Aerts Aloysa en Van Genechten Guillaume met hun gouden bruiloft
op 4 oktober 2010.
6 oktober: het gelegenheidscafeetje is voor de laatste maal in handen van Jan De
Weerdt, Jan Augustynen en Geert Goovaerts. Verpachting op 6 oktober.
Proficiat aan onze muzikant Van der Hoeven Willy en Verheyden Cyrilla met hun
gouden bruiloft op 15 oktober 2010.
Overlijden van ons medelid Jef Van Craen op 19 oktober.
Repetities: het gelegenheidscafeetje werd gepacht door Filip Heylen, oud-leiding
Chirojongens Putte en dit voor de woensdagen 13, 20, 27 oktober en 3 november.
Proficiat aan ons lid Van den Wyngaert Gregoor en Roggemans Marietta met hun
gouden bruiloft op 27 oktober 2010.

November 2010:


Dinsdag 2 november overleed ons lid Victorine Normain, echtgenote van erevoorzitter
Fons Dyck en moeder van voorzitter Hugo Dyck en bestuurslid Willy Dyck. Victorine is
ook de grootmoeder van onze muzikanten Cindy Dyck, Joris Dyck, Ann Dyck en
overgrootmoeder van muzikant Ruben Dyck.
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Op 2 november ging onze jeugd bowlingen in “De Speelberg” te Beerzel.



Zondag 7 november verbroederingsdag van onze fanfare met bevriende fanfares in de
parochiezaal te Putte:
K.F. Deugd Verheft uit Grasheide om 15u45
K.F. De Gouden Lier uit Beerzel om 16u30
K.F. De Vrijheid uit Rijmenam om 17u15
K.F. De Vrije Burgers uit Koningshooikt om 18u15
K.F. Graaf d'Elissem uit O.L.V.-Waver om 19 u
K.F. Sint-Cecilia uit Keerbergen om 19u45
Zes bevriende fanfares hebben gezorgd voor een mooie muzikale namiddag en avond.
Bedankt aan de muziekverenigingen en aan de geïnteresseerde luisteraars die in deze
tijden met groot aanbod aan vrijetijdsbesteding toch de weg naar ons
verbroederingsconcert hebben gevonden.
Proficiat aan ons lid Geysemans Jos en Truyts Roza met hun briljanten bruiloft op 10
november 2010.
Op donderdag 11 november verzorgden we met onze fanfare het muzikale tijdens de
herdenking van onze gesneuvelden.
14 november 2010 overleed Jos De Weerdt, vader van onze ondervoorzitter Jan De
Weerdt
en
grootvader
van
onze
muzikante
Ann
De
Weerdt.
Repetities: het gelegenheidscafeetje werd gepacht door Marie-Jeanne Van den Berg,
namens KVLV, “vrouwen met vaart” en dit voor de woensdagen 17, 24 november, 1 en
8 december.
Zondag 21 november: verbroedering bij fanfare "De Gouden Lier" uit Beerzel, zaal
Kennedy, optreden om 16.30 uur.
Woensdag 24 november om 19 uur, bestuursvergadering in de parochiezaal.








December 2010:

 1 december : Bezoek van de Sint aan de repetitie


Zondag 12 december : verbroedering bij fanfare Sint-Cecilia.
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17DE RESTAURANTDAG : 13 FEBRUARI 2011
Iedereen kent wel stilaan onze restaurantdag. Reeds voor de 17de maal kan je aan een
voordelige prijs komen eten.
Aangezien de restaurantdag één dagje voor Valentijn is, kunnen we jullie opnieuw 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.
Inschrijven kan bij :
Van Vlasselaer Erik
De Weerdt Ann
Dyck Joris
Dyck Hugo

Rappoortlaan 16
Mechelbaan 407
Tinstraat 24
Daliastraat 6

015/76.16.25
0473/78.36.87
0472/94.58.94
015/76.04.67

Gelieve in te schrijven ten láátste op 2 februari 2011.
We hopen jullie allemaal te mogen ontvangen op zondag 13 februari in ons gelegenheidsrestaurant in de Parochiezaal voor een lekkere maaltijd.
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INSCHRIJVING EETDAG : 13 FEBRUARI 2011
Menu Volwassenen
Garnaalkroketten met garnituur (2 stuks)
Tomatenroomsoep
Biefstuk natuur
Biefstuk champignonsroomsaus
Biefstuk peperroomsaus
Koninginnehapje
Stoofvlees
Dame Blanche
Valentijnsmenu
Aperitief – Soep – Varkenshaasje –
Dessertenpallet

Aantal
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prijs
4,5
3
11
11
11
9
9
3
19

Menu Kinderen
Garnaalkroketten met garnituur (2 stuks)
Tomatenroomsoep
Biefstuk natuur
Biefstuk champignonsroomsaus
Biefstuk peperroomsaus
Curryworst
Koninginnehapje
Stoofvlees
Dame Blanche

X
X
X
X
X
X
X
X
X

4,5
3
6
6
6
3
5
5
2

Fles witte wijn
Fles rode wijn

X
X

9
9

Totaal

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

…………………………………………………

ADRES :

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

TEL. :

Inschrijven ten laatste op woensdag 2 februari 2011 !!!

24

