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WOORDJE VAN ONZE VOORZITTER

Beste leden ,
Zoals het op het einde van het jaar de gewoonte is, blikken we even terug op 2011. Dit
was voor onze vereniging weer een tof jaar vol activiteiten.
Het succes van onze
vereniging is in grote mate afhankelijk van de talrijke leden en helpers die zich steeds
belangeloos inzetten voor onze fanfare. Ook onze dirigent heeft zich tijdens het afgelopen
jaar ingezet om onder andere onze jeugd zo goed mogelijk te helpen met de voorbereiding
voor hun deelname aan de wedstrijden. Daarom een dikke merci
voor alle onze helpers
voor onze muzikanten, dirigent voor hun inzet tijdens repetities en concerten
voor onze bestuursleden
voor al onze leden die deel uit te maken van onze fanfare.
In 2012 zullen we opnieuw in de lente een concert organiseren. We gaan het ditmaal eens
over een andere boeg gooien en organiseren een concert met 3 verenigingen. Zo kan je
die avond de verschillende vormen van orkesten horen nl. fanfare, harmonie en
brassband. Als slot zullen de 3 verenigingen samenspelen. Er zullen een 100-tal
muzikanten samenspelen op het grote podium. Zeker de moeite waard om eens een kijkje
te komen nemen. Kaarten zijn beschikbaar eind januari 2012. Wie zeker wil zijn van een
kaart, geef een seintje aan ons bestuur en we zullen ze reserveren voor jou.
Prettige eindejaarsfeesten,
Hugo
ACTIVITEITEN 2012
13-14-15 januari 2012 :
12 februari 2012:
24 maart 2012 :
30 april 2012 :
27 mei 2012 :
8 juli 2012 :
25 augustus 2012:
26 augustus 2012:
29 augustus 2012:
16 september 2012:
4 november 2012:
11 november 2012:

Teerfeesten
Restaurantdag
Concert in samenwerking met een Harmonie Sint-Cecilia uit
Gingelom en een AM Brassband Antwerpen
Meiavondfeest
Familie-fietstocht
BBQ (Muzikantenfeestje)
Kermisconcert
Opluisteren eucharistieviering
Mosselen + koers
Organisatie muziekhappening
Verbroederingen
Opluisteren WO-herdenking

Onze fanfare gaat niet op weekend in 2012 tijdens hemelvaart. In 2013 ligt er al wel een
weekendplaats vast in Baarlo (Nederland).
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LEDENBEWEGING 2011
Overlijdens
Nieuwe leden
Ontslag/verhuis
-----------------------------Leden

11
19
4

Muzikanten
Vaandrig
Leerlingen

464

Bestuursleden

40
1
10
24
(waarvan 10 muzikanten)

Totaal (bestuur/leden/muzikanten/leerlingen) : 526

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

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

Daliastraat 6
Bredestraat 70
Mechelbaan 546
Wipstraat 12
Lierbaan 29 bus 4
Leuvensebaan 50
Klein Mannekesstraat 33
Rappoortlaan 16

Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte

Derboven Roger
Rousseau Bert
Josepha Van De
Vliet
De Weerdt Ann

Waverlei 28
Kleuterstraat
Daliastraat 6

Putte
Putte
Putte

Mechelbaan 407

Putte

Dyck Ruben
Augustynen Evi

Pachtersdreef 13
Klein Mannekesstraat 33

Putte
Putte

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

Molenlei 7
Boefkens 6
Tinstraat 24
Schrieksesteenweg 17
Heidelaan 24
Lierbaan 98
Pachtersdreef 64
Rozenstraat 18
Booischotbaan 9
Reetlei

Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
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MUZIKANTEN 2012

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
Poortvelden 22
Bredestraat 15
Booischotbaan 9

Putte
Putte
Putte
Putte

Daliastraat 6
Kl. Mannekestraat 33
Reetlei 32

Putte
Putte
Putte

Spoelbeekweg 2
Kleuterstraat 9

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
De Broey Jeroen

Baryton
Henderickx André
Paapens Patrick

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

Bredestraat 22
Schaliehoevestraat 37

Putte
Heist Goor

Kl. Mannekestraat 33
Pachtersdreef 76

Putte
Putte

Plasstraat 11

Putte

H. Van Beethovenlaan 1
Zwanelei 4
Dr. Laenenstraat 9
Bredestraat 72

Putte
Putte
Putte
Putte

Pachtersdreef 13
Aarschotsesteenweg 113/bus4

Putte
Berlaar-Heik.

Rappoortlaan 16

Putte

Dr. Laenenstraat 9

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

Cornet
Anseel Jasper

Sax alto
Derboven Rudy
Geerts Julie
Fransen Greet
Verest Jorden

Sax tenor
Henderickx Sandra
Depla Ward

Sax baryton
Van Vlasselaer Erik

Bas
De Cock Simon

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

De Cock Laurens
Verschooten Kay
Dyck Amber
Dyck Marthe
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JEUGDWERKING
Dit jaar in oktober zijn we ook opnieuw gestart met onze muzieklessen na een
welverdiende grote vakantie.
Voor het ogenblik telt onze fanfare 10 leerlingen, waaronder zowel jongeren (vanaf 7 jaar)
als volwassenen. Voor iemand die er ooit van droomde om muziek te leren spelen, maar
les volgen aan ‘de muziekacademie’ niet ziet zitten, is onze fanfare een goed alternatief. In
een ongedwongen sfeer krijgt de leerling van ons notenleer en een persoonlijke
begeleiding om een instrument te leren bespelen.
Vooreerst is er de opleiding notenleer. Iedereen, van jong tot oud, kan zich hiervoor
inschrijven. De lessen worden individueel gegeven en duren een 30 minuten per week.
Natuurlijk moet je thuis ook wat oefenen.
Eens dat de muzikant in spé zich de noten al wat eigen heeft gemaakt, dan kan deze zijn
of haar instrument kiezen. Aangezien we een fanfare zijn, spitsen we ons toe op
koperblazers (trompet, bugel, tuba, trombone, …), saxofoons en slagwerk. Natuurlijk
krijgen onze studenten een instrument in bruikleen. Afhankelijk van het gekozen
instrument, gaan de individuele lessen door op vrijdagavond. Niet alle instrumenten
worden door onze fanfare aangeboden. Voor sommigen verwijzen wij door naar de
muziekacademie
De volgende stap is dat de leerling-muzikanten toetreden tot onze fanfare. Op dat ogenblik
repeteren we tijdens de repetitie dat elke woensdag van 20u tot 22..
Maar eerst en vooral is het dus de bedoeling dat de nieuwe studenten inschrijven voor het
de muzieklessen en starten met de opleiding. Heb je zelf kinderen van +/- 8 jaar, of ken
je iemand die geïnterresseerd is om mee muziek te maken, geef ons dan een seintje. Wij
komen eens langs om wat meer informatie te geven.
Indien u meer informatie wenst, kan je Ann De Weerdt contacteren of kom eens langs op
een repetitie.

Contactgegevens An De Weerdt : 0473/78.36.87
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TEERFEESTEN 2012

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’.
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 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 2012 in bij je wijkmeester.
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PROGRAMMA TEERFEESTEN 2012
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
2012.
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 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 13 JANUARI 2012
17u.30
19 u.

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






Frans Verheyden
Jeanne Giudici
Frans Van Rompaey
Jeanne Van der
Auwermeulen
René Heremans








Jos Cornelis
Frans Van Utterbeeck
Elza Van Loo
Mon Bosmans
Rik Damen
Staf Goyvaerts

20 u.

Avondmaal : erwtensoep - stoofvlees, witloof en natuuraardappelen dessert

21 u.

Dansavond met DJ “Peter Wijns”
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ZATERDAG 14 JANUARI 2012
12 u.

Middagmaal : Kop met hersensaus

13 u.
18u.30

Wandelconcert : bezoek aan de leden herbergiers
Avondmaal : groentesoep - varkenshaasje met groentekrans en
kroketten – dessert

tussendoor kasverslag en verkoop van een aantal oude instrumenten
en huldiging van de verdienstelijke leden en viering jubilarissen:

De Vocht Johan : 30 jaar bestuurslid

Derboven Jos : 40 jaar bestuurslid - feestleider

Geerts Jos : 35 jaar muzikant

An Dyck : 25 jaar muzikant

Ilse Rousseau : 25 jaar muzikant

Ann De Weerdt : 25 jaar muzikant

Karl Horckmans : 25 jaar bestuurslid
20u.30

Dansavond met DJ “Peter Wijns”

ZONDAG 15 JANUARI 2012

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

20u.30

Trekking tombola
Videovoorstelling : Beelden uit het Fanfare-archief
Kaartspel

9

GOUDEN LEDEN 2012
Naam

Lid

Aantal jaren lid

Seymus Jos

1937

75

Cornelis Albert

1944

68

Van Ouytsel Alfons

1944

68

Corluy August

1945

67

Dyck Alfons

1945

67

Van Saet Jules

1945

67

Verschueren Mon

1945

67

Gijsemans Jos

1946

66

Schoeters Jules

1946

66

Maes Gerard

1947

65

Augustijnen Walter

1948

64

Dijck Jules

1948

64

Geysemans Jan

1948

64

Nauwelaerts René

1948

64

Augustynen Robert

1949

63

Goris Marcel

1949

63

Rits André

1949

63

Van den Weyngaert Alfons

1950

62

Aerts Gaston

1951

61

Straetmans Hubert

1952

60

Van Hove August

1952

60

Vermeulen Firmin

1952

60

Geyselings Marcel

1955

56

Augustijnen Paul

1956

56

Van Rompaey Antoon

1956

56

Derboven Jos

1957

55

Derboven Roger

1957

55

Derboven Rudy

1957

55

Jennen Georges

1957

55

Rousseau Alfons

1957

55

Henderickx André

1958

54

Mariën Jos

1958

54

Van der Auwermeulen Tony

1958

54

Van der Hoeven Maurice

1958

54

Cornelis Alfons

1959

53

Van Hoof Emiel

1961

51

Aerts Aloisa

1962

50

10

JAAROVERZICHT 2011

December 2010:










Op woensdag 1 december tijdens de repetitie is onze patroonheilige Sint-Niklaas
langsgeweest. Hij sprak de muzikanten toe en ook voor het eerst dirigent Arthur
Vanderhoeft. Sint-Niklaas bracht een kort overzicht van het afgelopen jaar en wenste
muzikanten, dirigent en bestuur een goede samenwerking toe. Samen met zwarte
piet deelde hij snoeppakketjes uit aan de brave aanwezigen.
Repetitie in handen van KVLV op woensdag 8 december 2010. Verpachting van het
gelegenheidscafeetje op 8 december. Vrijdag 10 december om 20.00 u in de
parochiezaal: eerste vergadering van de muziekraad.
Zondag 12 december om 19.15 u, optreden bij K.F St.-Cecilia te Keerbergen,
gemeenteschool.
16 december: Overlijden van ons lid Frans Verheyden uit de Bredestraat.
Repetities zijn gepacht door de "vaste stamgasten" Luc Frans, Jan Augustynen, Geert
Goovaerts, Jan De Weerdt, Luc Geerts en Hugo Dyck, voor de woensdagen 22 en 29
december 2010, 5 en 12 januari 2011.
Woensdag 22 december: binnenbrengen inschrijvingen teerfeesten.
Woensdag 29 december 2010 bestuursvergadering in de parochiezaal om 19 uur en
afrekening teerfeesten.

Januari 2011:


Woensdagen 5 en 12 januari 2011, gelegenheidscafé nog in handen van de "vaste
stamgasten" Luc Frans, Jan Augustynen, Geert Goovaerts, Jan De Weerdt, Luc Geerts
en Hugo Dyck.
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Op 14, 15 en 16 januari vonden de jaarlijkse teerfeesten plaats.

Vrijdagavond 14 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 15 januari: 245 deelnemers

-



12 u: middagmaal
13 u: wandelconcert met bezoek aan leden herbergiers. Tijdens de
wandelconcerten bracht de fanfare ook een serenade aan hun oudste lid Staf
Goyvaerts (93 jaar) voor zijn huis. Staf is al lid van 1931. Staf was ook
muzikant van 1931 tot 1988, eerst als trombone en daarna als tuba. Hij was
ook bestuurslid en schrijver van de muzikanten.
18.30 u: avondmaal, kasverslag, verpachting repetities
20.30 u: dansavond

Zondag 16 januari: 160 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: Paul Van den Dries voor 35 jaar muzikant,
Sandra Henderickx voor 30 jaar muzikant, Frans Janssens (Frans Flup) voor
de leiding van de kopmakers op zijn 90 jarige leeftijd en Rik Verstraeten
(dikke Rik) voor het bereiden van vele liters hersensaus.
20.30 u.: videovoorstelling, kaartspel en trekking tombola
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Op 29 januari 2011 overleed ons lid Jeanne Giudici, weduwe van Frans Van Leuven.
De repetities werden gepacht door Patrick De Cock en dit voor de woensdagen 26
januari, 2, 9 en 16 februari.

Februari 2011:




Repetities: het gelegenheidscafeetje is in handen van de familie De Cock Patrick voor
de woensdagen 2, 9 en 16 februari.
Op zondag 6 februari speelde onze muzikant Ruben Dyck tijdens de mis om 10.30 uur
in de Sint-Niklaaskerk op euphonium samen met het koor.
Zondag 13 februari : 17de restaurantdag, in de parochiezaal. Een hele ploeg
medewerkers heeft hard gewerkt om 350 personen een lekkere maaltijd te serveren.
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Op 20 februari namen 4 muzikanten van onze fanfare deel aan de solistenwedstrijd
van VLAMO (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie) voor koperblaasinstrumenten in het
Stedelijk Conservatorium Mechelen, Melaan 3-5.: Simon De Cock met bariton, Evi
Augustynen met trompet, Sander Augustynen met trombone en Ruben Dyck met
euphonium. Onze muzikanten werden begeleid op piano door Anja Van Dyck.
Simon De Cock, onze
jongste muzikant behaalde
op bariton 80% in derde
afdeling bij zijn eerste
deelname
Evi Augustynen, trompet,
87,5% in eerste afdeling,
eerste deelname
Sander Augustynen,
trombone, 87% in eerste
afdeling, eerste deelname
Ruben Dyck, euphonium, 91
% in afdeling
uitmuntendheid, derde
deelname. Ruben eindigde
als tweede in zijn categorie
en mag deelnemen aan de
finalewedstrijd in Leuven op
zondag 8 mei 2011.





Woensdag 23 februari: bestuursvergadering om 19 uur in de parochiezaal.
Vrijdag 25 februari 2011 overleed ons medelid Frans Van Rompaey.
Op zaterdag 26 februari verleende onze fanfare Sint-Niklaas hals over kop haar
medewerking aan de open klasdag in de muziekschool, dit na afzegging door een
andere fanfare. Voor de leerlingen van de muziekschool van het eerste jaar die tegen
volgend schooljaar een keuze van instrument moeten maken en voor hun ouders,
werd 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 kinderliedjes gedirigeerd
door Ann De Weerdt. Onze muzikanten Simon, Raf, Sander, Jorden, Ruben, Ann,
Cindy, Greet tesamen met onze jonge leerling Wout Van Vlasselaer deden 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 konden de
aanwezigen terecht bij de bestuursleden voor nog wat meer uitleg over de fanfare.
Enkele jonge leerlingen probeerden verschillende instrumenten uit. Het was alvast
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voor het bestuur, de dirigent juf Ann en haar (jonge) muzikanten een geslaagde
morgen.



De repetities waren in handen van enkele muzikanten Erik Van Vlasselaer, Cindy Dyck,
Ann De Weerdt voor de woensdagen 23 februari, 2, 9 en 16 maart 2011.



Op 28 februari overleed ons medelid Jeanne Van der Auwermeulen, weduwe van Jules
Van Hoof.

Maart 2011:


Op 1 maart gaf een 10-tal muzikanten van onze fanfare een concert op maat bij de
kleuters van de Vrije Basisschool te Putte. Meezingers zoals Piet Piraat, Pipi Langkous,
Plop werden luidkeels meegezongen door de kleutertjes. De sfeer zat er duidelijk in.
Bedankt aan onze vrijwillige muzikanten.
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Zondag 20 maart trad onze fanfare op tijdens het jubileumfestival van de Koninklijke
fanfare Sint-Cecilia, zaal Forum, Dorpstraat te Berlaar om 15:45 uur.
Dinsdag 22 maart: geen muzieklessen, muziekcommissie om 20 uur in de klas van het
parochiecentrum.
Repetities waren gepacht door Tim Dumarey voor de woensdagen 23 en 30 maart, 6
en 13 april.
Bestuursvergadering woensdag 30 maart om 19 uur in de parochiezaal te Putte.

April 2011:




Op dinsdag 5 april overleed ons lid René Heremans uit de Draplei.
Donderdag 7 april: 60 jaar huwelijk van ons lid Van Keilegom Philemon en Hiel
Ivonna.
Woensdag 13 april verpachting van de repetitie om 22 uur voor de volgende vier
woensdagen.
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De repetities waren in handen van de familie Goris voor hun JBF Cross Team voor de
woensdagen 20, 27 april en 4 en 11 mei.
Op 21 april overleed ons medelid Jos Cornelis van de Mechelbaan.
Op zaterdag 30 april organiseerde de fanfare Sint-Niklaas uit Putte haar
meiavondviering in de Parochiezaal. Om 16.30 u. bezochten de muzikanten en
sympathisanten enkele bevriende café's met een wandelconcert. Omstreeks 19 uur
werd iedereen terug verwacht in de parochiezaal voor het avondmaal. Vanaf 21 uur
speelde DJ Peter Wijns en kon iedereen een dansje op de dansvloer zetten.
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Mei 2011:




Op 4 mei overleed ons medelid Frans Van Utterbeeck.
Zaterdag 7 mei: verbroedering te Onze-lieve-vrouw-Waver bij Graaf d'Elissem om 18
uur.
Zondag 8 mei trokken we met een ganse groep supporters naar Leuven voor de
Vlamo finalewedstrijd voor solisten waar onze muzikant Ruben Dyck aan deelnam.
Ruben Dyck nam eerst deel aan de provinciale solistenwedstrijd te Mechelen in de
afdeling uitmuntendheid, waar hij tweede werd. Van iedere provincie mochten 2
kandidaten naar de finalewedstrijd zodat Ruben doorstak naar de finalewedstrijd in
Leuven. Ruben haalde een goed resultaat in uitmuntendheid. Ruben haalde op
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Zondag 15 mei hebben enkele muzikanten muzikaal opgetreden tijdens de
communiemis: Laurens Van Genechten, Greet Fransen, Julie Geerts, Sandra
Henderickx.
Repetities waren in handen van Joris Dyck en vrienden voor de woensdagen 18, 25
mei en 1 en 8 juni.
Gouden jubileum op 20 mei 2011 van ons lid Augustynen Paul en Greta Van Dessel uit
de Rozenstraat.
Zaterdag 28 mei van 14 tot 17 u. parochiezaal, megaleuke spelletjes-namiddag
georganiseerd door onze jeugd voor alle lagere schoolkindjes van het 1ste, 2de en
3de leerjaar.

Zondag 29 mei hebben enkele muzikanten muzikaal opgetreden tijdens de eerste
communiemis: Laurens Van Genechten, Yarco Verest.

Juni 2011:





Verpachting van de repetitie op 8 juni.
Tijdens het hemelvaartweekend van 2 tot en met 5 juni ging onze fanfare opnieuw op
week-end naar Brugge. Er was voor iedereen wat wils. Er werd een fietstocht
gemaakt naar Zeebrugge waar het Sea-life bezochten en een rondvaart in de haven
deden. De volgende dag stond een bezoek bij het stoommuseum in Eeklo op het
programme. Zoals stilaan de traditie wordt, was er ook een stevig bosspel en werd er
weer volop meegedaan aan de estafettespelen.
Zondag 12 juni vond de jaarlijkse familiefietstocht plaats, dit jaar richting
Koningshooikt (natuurgebied waterbekken Jutse Plassen) en O.L.V.-Waver langs
onverharde en kleine rustige wegen. Er waren 241 deelnemers, allemaal enthousiast
over het mooie parcours. Onderweg kon men een zestal leuke opdrachtjes uitvoeren,
die zowel voor groot als klein een plezante onderbreking waren voor de fietstocht van
20 km. Volgende fietsers scoorden tot in de top 5: Van der Auwera Dave uit O.L.V.Waver (104 punten), Creemers Gert uit Putte (95), Vervoort Herman uit Koningshooikt
(92), Cornelis Chris uit Putte ook 92 punten, Faasen Elke uit Putte (89) en Wielockx
Benny uit Putte (87). Bij aankomst werden er lekkere pannenkoeken gegeten. Een
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Op 18 juni overleed ons medelid Elza Van Loo uit de Leuvensebaan.
Zaterdag 25 juni: Onze fanfare nam deel aan Roefel van 10 tot 12 u. Kinderen
mochten bij onze fanfare in het oude klaslokaal op de speelplaats aan de Waverlei een
kijkje nemen en diverse instrumenten ontdekken. Ann De Weerdt en haar
medewerkers hadden een mooi programma uitgewerkt voor de deelnemende
kinderen. Hopelijk waren er nieuwe jonge muzikantjes bij.



Op zondag 26 juni om 19.30 u. bracht onze fanfare met een bijna voltallige
groep een goede uitvoering op de parkingconcerten van Duffel Mijlstraat.
Repetities op 22, 29 juni en 6 juli in handen van de "vaste stamgasten".
Woensdag 29 juni bestuursvergadering om 19 u in de parochiezaal.




Juli 2011:
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Geen repetitie op 20 en 27 juli 2011 wegens verlof.
Op zondag 3 juli was het muzikantenfeestje in het chalet van Fransen aan de
Leuvensebaan. Bij schitterend weer werd er goed gegeten en teppe schiet gespeeld.
De drank was een traktatie van Jan Geysemans. Bedankt Jan.
Repetities op 6 juli in handen van de "vaste stamgasten".
Geen repetitie op 20 en 27 juli 2011 wegens verlof.
Op 22 juli 2011 vierden Huybrechts Louis en Nestor Maria hun gouden bruiloft.

Augustus 2011:












Maandag 1 augustus overleed ons medelid Mon Bosmans uit de Heuvel.
5 augustus 2011: gouden bruiloft van ons medelid Mariën Jos en Verhoeven Julia uit
de Lierbaan.
Op 6 augustus nam de fanfare deel aan de go-cart race van de chiro met drie
ploegen: junioren, senioren, ladies.

Op 7 augustus hebben onze muzikanten de chirofeesten muzikaal opgeluisterd en dit
voor heel wat volk.
8 augustus 2011: gouden bruiloft van ons medelid Van Hoof Emiel en Casteels Hilda.
Op 14 augustus speelden onze muzikanten op het gouden bruiloftsfeest van ons
medelid Van Hoof Emiel en Casteels Hilda. Dat was een leuke verrassing voor het
gouden bruidspaar. 50 jaar geleden was de fanfare ook al te gast op het
huwelijksfeest van Emiel en Hilda. Emiel is ook al 50 jaar lid van de fanfare,
regelmatig geeft hij bissen, hij volgt de fanfare van nabij. De muzikanten werden dan
ook in de watten gelegd op hun feest.
De repetities waren in augustus niet verpacht omwille van de voorbereidingen van het
kermisconcert.
Extra repetitie op donderdag 25 augustus om 20 uur in de parochiezaal.
Zaterdag 27 augustus werd het kermisconcert gehouden in de parochiezaal, voor de
eerste maal onder leiding van dirigent Arthur Vanderhoeft, tevens Puttenaar. Arthur
deed zelf de presentatie van het concert en vertelde vlotjes over de muziekwerken en
de componisten. De dirigent en zijn muzikanten speelden een 11-tal prachtige
moderne muziekwerken, rustige muziek werd afgewisseld met stevige rock, eurosongs
en marsmuziek. Ruben Dyck speelde solo op eufonium in het nummer "to a wild
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Zondag 28 augustus luisterde onze fanfare de eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk
muzikaal op.
Op woensdag 31 augustus organiseerde de fanfare Sint-Niklaas met wielerclub "de
goede wil" de kermiskoers voor beloften en elites zonder contract. Er reden een 72 tal
renners mee in de koers, de samenwerking tussen de fanfare en "de goede wil"
verliep optimaal. Tijdens de koers werden mosselen en koude schotel geserveerd door
de fanfare. Er werden 720 kg mosselen opgediend in samenwerking met een grote
ploeg medewerkers.
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September 2011:







Op 3 september 2011 vierden ons medelid Maes Gerardus en Leys Anna hun
diamanten bruiloft.
Op 12 september overleed ons medelid Rik Damen uit de Mechelbaan.
Zondag 18 september, muziekhappening in GC Klein Boom.

Zaterdag 24 september, verbroedering bij K.F. De Vrijheid Rijmenam in de
Pieperstraat te Peulis om 18 uur.
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Oktober 2011:



Zaterdag 1 oktober om 17:30 u, verbroedering bij Deugd Verheft in Grasheide.
Op zaterdag 8 oktober speelden onze muzikanten en dirigent in de trouwmis van onze
muzikante Ilse Rousseau en Peter Vanlerberghe.



Repetities: het gelegenheidscafeetje was in handen van het JBF Crossteam van Frans
Goris en familie en dit voor de woensdagen 19 en 26 oktober, 2 en 9 november.
Op 16 oktober 2011 vierden Goris Marcel en Boeckxstaens Angela uit de
Waversesteenweg-Lierbaan hun diamanten bruiloft.
Op 16 oktober overleed ons oudste lid (92 jaar) Staf van Lis (Staf Goyvaerts). Staf
was al lid van in 1931.
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November 2011:


Op 3 november ging onze jeugd bowlingen in “Berkerijs” in Keerbergen.



Zondag 6 november 2011: verbroederingsdag in de parochiezaal
Zeven bevriende fanfares hebben gezorgd voor een mooie muzikale namiddag en
avond.












K.
K.
K.
K.
K.
K.
K.

F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.

Deugd Verheft
De Trouwe Vrienden
De Gouden Lier
De Vrijheid
De Vrije Burgers
Graaf d’Elissem
Sint Cecilia

Grasheide
Mijlstraat
Beerzel
Rijmenam
Koningshooikt
O.L.V.-Waver
Keerbergen

14.30
15.15
16.00
16.45
17.30
18.15
19.00

u
u
u
u
u
u
u

Repetities zijn gepacht door Mieke Fransen voor de woensdagen 16, 23, 30 november
en 7 december.
17 november bestuursvergadering
Zondag 20 november, verbroedering bij de fanfare "De Gouden Lier" uit Beerzel, zaal
Kennedy om 18:10 u.
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30 november : commissievergadering voor de wijkmeesters voor het afhalen van de
kaarten van de teerfeesten.
30 november : Bezoek van de Sint aan de repetitie

December 2011:



11 december : Verbroedering bij Kon. Fanfare Sint-Cecilia te Keerbergen
21 december : commissievergadering voor de wijkmeesters – binnenbrengen van
kaarten van de teerfeesten

Wist je dat …
Twee bestuursleden van onze fanfare een gemeentelijke
titel hebben gekregen voor 2011 ?
Bronzen Putteling
Karl Horckmans, bestuurslid en vaandrig van
onze fanfare, werd dit jaar gekozen tot
Bronzen Putteling 2011. Karl heeft als
sportieve vrijetijdsbesteding gekozen voor
“hanenkraaien”. Hij is reeds 25 jaar
bestuurslid van de Putse Hanenclub. Karl
werd in 1995, 2005, 2006, 2009, 2010 en in
2011 clubkampioen.

Putse ambassadeur
Op vrijdag 8 juli vierde onze gemeente de
Vlaamse feestdag in de polyvalente zaal van
het GC Klein Boom. Ook de cultuurprijzen
werden uitgereikt. Florent Van Vlasselaer,
bestuurslid en gewezen secretaris, werd voor
de talrijke bijdragen die hij schreef over de
geschiedenis van Putte gekroond tot “Putse
ambassadeur”.
Flor is bestuurslid van heemkring Het
Molenijzer die zich onder andere inzet voor
de ordening van het archief en het
documentatie-centrum
van
de
Putse
heemkring.
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18 DE RESTAURANTDAG : 12 FEBRUARI 2012
Iedereen kent wel stilaan onze restaurantdag. Reeds voor de 18de maal kan je aan
een voordelige prijs komen eten.
Aangezien de restaurantdag twee dagjes voor Valentijn is, kunnen we jullie opnieuw
het valentijnsmenu aanraden.
Aperitief : Cava
Tomatenroomsoep
Tongrolletjes 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
Fransen Greet
De Weerdt Ann
Dyck Joris
Dyck Hugo

Rappoortlaan 16
Dr. Laenenstraat 9
Mechelbaan 407
Tinstraat 24
Daliastraat 6

015/76.16.25
0473/85.70.59
0473/78.36.87
0472/94.58.94
015/76.04.67

Gelieve in te schrijven ten láátste op 1 februari 2012.
We hopen jullie allemaal te mogen ontvangen op zondag 12 februari in ons
gelegenheids-restaurant in de Parochiezaal voor een lekkere maaltijd.
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INSCHRIJVING EETDAG : 12 FEBRUARI 2012
Menu Volwassenen
Caesarsalade met kip
Tomatenroomsoep
Biefstuk natuur
Biefstuk champignonsroomsaus
Biefstuk peperroomsaus
Koninginnehapje
Stoofvlees
Panna cotta met warme krieken
Dessertenpallet
Valentijnsmenu
Aperitief – Soep – Tongrolletjes met
champagnesaus – Dessertenpallet

Aantal
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prijs
4,5
3
11
11
11
9
9
3
4
21

Menu Kinderen
Caesarsalade met kip
Tomatenroomsoep
Biefstuk natuur
Biefstuk champignonsroomsaus
Biefstuk peperroomsaus
Curryworst
Koninginnehapje
Stoofvlees
Panna cotta met warme krieken

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 1 februari 2012 !!!
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