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WOORDJE VAN ONZE VOORZITTER
Beste leden ,
Zoals iedereen hou ik me eraan om ook even samen terug te blikken op 2012.
Het was me het jaar wel, een druk jaar!
In het voorjaar organiseerden wij met onze fanfare het ‘3 in 1 Concert’ in samenwerking met de
harmonie van Gingelom en een Brassband uit Antwerpen. Het werd een prachtige avond en de start
van reeks van 3 concerten. In oktober zijn we op bezoek geweest in Gingelom en in 2013 is het
laatste concert van de reeks voorzien in Antwerpen. Het was zeker een rijke ervaring voor onze
muzikanten om eens samen te spelen met een 100-tal gelijkgestemde zielen.
Daarnaast kregen we ook dit jaar het goede nieuws dat het gemeentebestuur een lokaal ter
beschikking wou stellen voor onze fanfare. Het lokaal moest wel volledig gerenoveerd worden, maar
daar schrikt onze fanfare niet voor terug. Met de steun van de gemeente en de hulp van vele helpers
werd dit lokaal omgebouwd tot een modern repetitielokaal.
We kregen dit lokaal in pacht voor 30 jaar zodat het ‘lokaalprobleem’ opnieuw van de baan is en we
opnieuw een thuis gevonden hebben achter de brandweerkazerne. Zonder de hulp van vele handen
gedurende avonden en week-ends was dit niet mogelijk geweest. Ik denk dat een ‘dikke merci’ hier
wel terecht op zijn plaats is.
Op 23 december 2012 zijn al onze leden, muzikanten en bestuursleden uitgenodigd om samen met
ons het lokaal te openen. Wij bieden u een hapje en drankje aan en onze fanfare zal met enkele
leuke melodieën het lokaal inspelen.
Als laatste wil ik al onze helpers, bestuursleden,
muzikanten en leden bedanken voor de belangeloze
inzet voor onze fanfare. Het is toch zeer bijzonder dat
we steeds op talrijke helpende handen kunnen rekenen
en dat wijst erop dat het hier om een hechte
vriendenkring gaat die mekaar wil helpen.
Prettige eindejaarsfeesten,
Hugo.

ACTIVITEITEN 2013
11-12-13 januari 2013
10 februari 2013
30 april 2013
9-10-11-12 mei 2013
19 mei 2013
7 juli 013
25 augustus 2013
(bij slecht weer in het lokaal)
25 augustus 2013
28 augustus 2013
3 november 2013
10-11-12 januari 2014

:
:
:
:
:
:
:

teren
restaurantdag
meiavond
Weekend Biezemortel (www.denieuweklasse.nl/beukenhof)
fietstocht
BBQ
openluchtconcert

:
:
:
:

opluisteren mis
mosselen + koers
verbroederingen
teren
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LEDENBEWEGING 2012
Overlijdens
Nieuwe leden
Ontslag/verhuis
-----------------------------Leden

5
19
22

Muzikanten
Vaandrig
Leerlingen

453

Bestuursleden

36
1
11
24
(waarvan 10 muzikanten)

Totaal (bestuur/leden/muzikanten/leerlingen) : 515

BESTUUR 2013
Het huidige bestuur is ontslagnemend en tegen de teerfeesten zal er een nieuw bestuur
verkozen worden. Na meer dan 14 jaar hebben Hugo en Jan beslist om de fakkel door te
geven als respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter. Zij nemen niet voorgoed afscheid,
maar blijven actief in het bestuur. Alvast héél hard bedankt voor de inzet gedurende deze
lange periode vanwege de muzikanten en bestuursleden !
Op het moment dat dit boekje gedrukt wordt, is er nog geen nieuw bestuur aangesteld.
In het Sint Niklaasje van meiavond zullen we de nieuwe bestuursploeg voorstellen.

REPETITELOKAAL
In 2012 kregen we het goede nieuws dat we de voormalige koeling van het slachthuis
mochten ombouwen tot een hedendaags repetitielokaal voor onze fanfare. Onze
gemeente kwam tussen in een deel van de kosten en zelf hebben wij de afwerking van het
lokaal bekostigd. Hiervoor kregen we dan het pand in gebruik voor 30 jaar.
Hiermee komt er een einde aan de talrijke verhuizen van de afgelopen jaren.
Het lokaal kan opgesplitst worden door middel van een schuifbare wand. Hierdoor is de
toog afgezonderd van het repetitielokaal en kan er opnieuw gepraat worden aan de toog.
Dit is zeker goed nieuws voor de pachters van onze repetities want in de parochiezaal
moest er toch een beetje stilte bewaard worden en dit was niet altijd even makkelijk .
Op woensdag 5 december zal de eerste repetitie doorgaan in het nieuwe lokaal. Hopelijk
vindt de Sint ook zijn weg naar deze plek.
Op zondag 23 december nodigen we iedereen uit op de opening van het nieuwe
lokaal.Onze fanfare zal enkele luchtige nummers spelen, de voorzitter zal een speech
houden en we zullen zorgen voor een hapje en drankje. Kom zeker eens langs ! Je vindt
een uitnodiging in dit boekje.
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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

Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte

Kl. Mannekestraat 33
Bremweg 11
Poortvelden 22
Bredestraat 15

Putte
Grasheide
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

Bredestraat 22
Schaliehoevestraat 37

Putte
Heist Goor

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

Trompet
Augustynen Evi
Cumps Stijn
Nestor Kathy
Van den Dries Paul

Alto
Dyck An
Verreth Martine
De Broey Jeroen

Baryton
Henderickx André
Papens Patrick

Tuba
Dyck Joris
Dyck Ruben
Op de Beeck Hans
Rousseau Bert

Hoorn
Corluy August
Van den Bosch Lies
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Trombone
Augustynen Sander
Van der Hoeven Willy

Kl. Mannekestraat 33
Pachtersdreef 76

Putte
Putte

Plasstraat 11

Putte

H. Van Beethovenlaan 1
Zwanelei 4
Dr. Laenenstraat 9

Putte
Putte
Putte

Pachtersdreef 13

Putte

Rappoortlaan 16

Putte

Dr. Laenenstraat 9

Heist-Goor
Putte

Kapelstraat 50
Gravenhoek 85
Lierbaan 56

Putte
Putte
Putte

Lierbaan 98

Putte

Lierbaan 98
Cardijnlaan 44

Putte
Putte

Cornet
Anseel Jasper

Sax alto
Derboven Rudy
Geerts Julie
Fransen Greet

Sax tenor
Henderickx Sandra

Sax baryton
Van Vlasselaer Erik

Bas
Aertgeerts Jelle
De Cock Simon

Percussie
Hendrickx Jannick
Rousseau Eddy
Jacops Sander

Vaandrig
Horckmans Karl

Ere-muzikanten
Horckmans Marc
Rousseau Alfons

Leerlingen
Caro Cuyvers
Faasen Elke
Vercammen Yorben
Van Vlasselaer Wout
Van Vlasselaer Artuur
Verret Esther

De Cock Laurens
Dyck Marthe
Dyck Amber
Stevens Seppe
Van den Bergh Toon
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JEUGDWERKING
Dit jaar in september zijn we ook opnieuw gestart met onze muzieklessen na een
welverdiende grote vakantie.
Voor het ogenblik telt onze fanfare 11 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 elke woensdag van 20 u tot 22 u.
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 geïnteresseerd 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 Ann De Weerdt : 0473/78.36.87
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TEERFEESTEN 2013

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 blijven ongewijzigd voor dit jaar :
3 dagen :
2 dagen :
1dag :

vr. / zat. / zon
zat. / zon
Vr. / zon
Vr / zat
zat
zon
vr









€
€
€
€
€
€
€

42
32
28
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 26 december 2012 in bij je wijkmeester.
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PROGRAMMA TEERFEESTEN 2013
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 11 JANUARI 2013
17u.30
19 u.

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

Rombauts Armand
Bogaerts Jef

Geysemans Jos
Verschueren Mon
Avondmaal : erwtensoep - stoofvlees, witloof en natuuraardappelen dessert




20 u.
21 u.

Dansavond met DJ “Peter Wijns”
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ZATERDAG 12 JANUARI 2013
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 de repetities
Gehuldigden :

Henderickx André - 55 jaar muzikant
20u.30

Dansavond met DJ “Peter Wijns”

ZONDAG 13 JANUARI 2013

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
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GOUDEN LEDEN 2013
Naam
Seymus Jos
Cornelis Albert
Van Ouytsel Alfons
Corluy August
Dyck Alfons
Van Saet Jules
Schoeters Jules
Maes Gerard
Augustijnen Walter
Dijck Jules
Geysemans Jan
Nauwelaerts René
Augustynen Robert
Goris Marcel
Rits André
Van den Weyngaert Alfons
Aerts Gaston
Straetmans Hubert
Van Hove August
Vermeulen Firmin
Geyselings Marcel
Augustijnen Paul
Van Rompaey Antoon
Derboven Jos
Derboven Roger
Derboven Rudy
Jennen Georges
Rousseau Alfons
Henderickx André
Mariën Jos
Van der Auwermeulen Tony
Van der Hoeven Maurice
Cornelis Alfons
Van Hoof Emiel
Aerts Aloisa

Lid
1937
1944
1944
1945
1945
1945
1946
1947
1948
1948
1948
1948
1949
1949
1949
1950
1951
1952
1952
1952
1955
1956
1956
1957
1957
1957
1957
1957
1958
1958
1958
1958
1959
1961
1962

Aantal jaren lid
76
69
69
68
68
68
67
66
65
65
65
65
64
64
64
63
62
61
61
61
57
57
57
56
56
56
56
56
55
55
55
55
54
52
51
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JAAROVERZICHT 2012

December 2011:
Op 30 november tijdens de repetitie zijn onze patroonheilige Sint-Niklaas en zijn
trouwe zwarte Piet langs geweest. Sint-Niklaas bracht een kort overzicht van het
afgelopen jaar en deelde samen met zwarte piet snoeppakketjes uit aan de brave
aanwezigen.

Repetitie is op 7 december in handen van Mieke Fransen. Verpachting van het
gelegenheidscafeetje op 7 december.
De komende weken bezoeken de wijkmeesters hun leden voor de inschrijvingen
van de teerfeesten van 13-14-15 januari 2012.
Zondag 11 december om 18.30 u: verbroedering bij K.F.St.-Cecilia te
Keerbergen.
Repetities zijn in handen van Joris Dyck voor de woensdagen 21 en 28 december
2011, 4 januari 2012.
Op woensdag 21 december zijn een aantal specialisten per instrumentgroep les
komen geven. Deze lessen werden geregeld via VLAMO. Onze dirigent Arthur
Vanderhoeft wist voor ons vijf topleraars uit te kiezen:
- trompetten en bugels: lesgever Simon Van Houcke
- groot koper (bas, trombones, baritons en euphoniums): lesgever Bernt Van
Echelpoel
- hoorns en alto's: lesgever Johan De Win
- saxen: lesgever Alex Steurs
- slagwerk: lesgever Nick Goovaerts
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Woensdag 21 december: afrekenen teerfeesten 2012.

Januari 2012:
Op 13, 14 en 15 januari 2012 vonden onze jaarlijkse teerfeesten in de
parochiezaal te Putte plaats.
- Vrijdag 13 januari 2012 :
17.30 u. : bezoek aan de leden herbergiers
19.00 u. : Eucharistieviering opgeluisterd door onze muzikanten met eerbetoon
aan onze overleden leden: 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.
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20.00 u. : Avondmaal : erwtensoep - stoofvlees met witloof en aardappelen dessert
21.00 u. : Dansavond met DJ Peter Wijns
- Zaterdag 14 januari 2012 :

12.00 u. : Middagmaal - Kop met hersensaus
13.00 u. : Wandelconcert met bezoek aan de leden herbergiers
18.30 u. : Avondmaal : groentensoep - varkenshaasje met groentekrans en
kroketten - dessert. Tussendoor kasverslag, verkoop van een aantal oude
instrumenten en huldiging van de verdienstelijke leden en viering jubilarissen:
De Vocht Johan voor 30 jaar bestuurslid, Derboven Jos voor 40 jaar
bestuurslid en feestleider, Geerts Jos voor 35 jaar muzikant, An Dyck voor 25 jaar
muzikant, Ilse Rousseau voor 25 jaar muzikant, Ann De Weerdt voor 25 jaar
muzikanten en Karl Horckmans voor 25 jaar bestuurslid.
De vaandrig, Karl Horckmans werd ook nog in de picture gezet als superman
lootjesverkoper. Ieder jaar opnieuw neemt Karl zowat de helft van de
lootjesverkoop voor zijn rekening. Dit jaar heeft hij zijn persoonlijk record
verbroken.
20.30 u. : Dansavond met DJ Peter Wijns
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- Zondag 15 januari 2012 :
12.00 u. : Middagmaal - Kop met hersensaus
13.00 u. : Verkoop bij opbod van de overschot varkenskop en Wandelconcert aan
de leden herbergiers
18.30 u. : Avondmaal : tomatenroomsoep - kipfilet met champignonsaus, boontjes
en kroketten - dessert.
20.30 u. : Kaartspel - Videovoorstelling - Trekking tombola
Op 12 januari 2012 overleed ons medelid Hilda Wouters uit het rustoord H.Hart.
De repetities zijn in handen van de fanfare wegens voorbereiding concert 3 in 1
van 24 maart 2012.
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Februari 2012:

restaurantdag met valentijnsmenu op 12 februari 2012. Er zijn twee eetbeurten
voorzien om 11.30 u en 13.00 u. De zaal zat volledig vol tijdens de twee
eetbeurten. Een 45 tal helpende medewerkers zorgden ervoor dat iedereen
vlotjes kon genieten van de lekkere gerechten. Voorgerechten, soep,
hoofdgerechten met bijpassende sausen en dessertenpallet werden zelf vers
bereid. Ook de wijnen werden gesmaakt. 400 eetdagbezoekers waren dan ook
bijzonder enthousiast.
Repetities: het gelegenheidscafé is in handen van de fanfare daar onze
muzikanten zich voorbereiden op het concert 3 in 1.
Onze fanfare is ook bezig met het nieuwe lokaal achter de brandweer: een
werkgroep werd hiervoor reeds opgericht en stedenbouwkundige vergunning is
verkregen zodat de werken stilaan kunnen starten.
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Maart 2012:
Zondag 4 maart nam onze muzikant Ruben Dyck deel aan de solistenwedstrijd
van de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie vzw te Schoten. Ruben eindigde als
eerste met 89,5% in uitmuntendheid met het nummer "Twilight Serenade - Kees
Schoonenbeek" op euphonium.
Door onze muzikanten wordt vlot gewerkt aan het concert 3 in 1 van 24 maart
2012.
woensdag 7 maart repetitie 20 u. in de parochiezaal
Voor volgende repetities trekken we naar zaal Forum omwille van de goede
klank:woensdag 14 maart repetitie om 20 u. in zaal Forum, zondag 18 maart
extra repetitie van 10 tot 12 u. in zaal Forum, woensdag 21 maart repetitie om 20
u. in zaal Forum
Generale repetitie vrijdag 23 maart om 20 u. in de polyvalente zaal van GC 'Klein
Boom'.
Op 21 maart kunnen de bestuursleden tijdens de repetitie de lidkaarten en
inschrijvingskaarten voor het mei-avondfeest van maandag 30 april 2012 afhalen.
Op zaterdag 24 maart 2012 vond het gezamenlijke concert van de fanfare SintNiklaas Putte, A.M. Brass band Antwerpen en harmonie Sint-Cecilia Gingelom
plaats in het gemeenschapscentrum Klein Boom.
Een goed gevulde zaal met meer dan 300 enthousiaste muziekliefhebbers kon er
genieten van een prachtig gespeeld modern programma van de fanfare
waaronder “Fúzje”, “Take-Off (It Giet Oan!)” en een mars “Times Square”. De
fanfare Sint-Niklaas bracht ook “Eurovox”, waarin het publiek meerdere
Eurovisiesongfestival nummers kon herkennen. De drummers Jannick en
Laurens konden zich uitleven, ondersteund door de andere muzikanten in “Music
for Drums”. De dirigent Arthur Vanderhoeft leidde de fanfare zeer uitbundig en
met enorme precisie zodat de muziekstukken tot in detail afgewerkt werden
gespeeld. Het publiek reageerde dan ook zeer enthousiast en gaf een daverend
applaus.
Na de fanfare kon men A.M. Brassband Antwerpen aan het werk horen. Zij
brachten tevens onder leiding van dirigent Arthur Vanderhoeft “Paragon”,
“Pavane”, Flashes for Band” en “Music from Braveheart”. Ook zij kregen een
warm applaus.
Na de pauze werd het programma verder gezet door de harmonie Sint-Cecilia uit
Gingelom. Dit orkest, waar ook fluiten, klarinetten, hobo’s bijhoren, speelden
onder leiding van Arthur Vanderhoeft “Caro mio ben”, Valley of the Pinios”,
“Libertango”, “Oblivion”, “La Pulce d’aqua” en “Moment for Morricone”. De
harmonie kreeg een stevig applaus.
Als afsluiter van deze muzikale avond, trad de indrukwekkende Massed Bands
op: een 120-tal muzikanten van de drie orkesten speelden samen onder leiding
van hun gezamenlijke dirigent Arthur Vanderhoeft de pannen van het dak met
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“Orion”, “Suite over Valeriusliederen” en het welgekende rocknummer “Everybody
needs somebody”.
Het volledige concert werd gepresenteerd door Helena Van den Berge van de
afdeling woord van de academie Putte/Heist-op-den-Berg. Dirigent en
presentatrice kregen bij afloop van het concert een cadeaubon als bedanking.
Het 3 in 1 concert van de Putse fanfare Sint-Niklaas met medewerking van de
brassband en de harmonie kende een maandenlange voorbereiding en was plots
op enkele uurtjes voorbij. Alles verliep vlekkeloos en precies op timing. De
organisatie was tot in de puntjes verzorgd: lekkere superverse soep en
broodmaaltijd voor muzikanten en bestuursleden, mooi verzorgd
programmaboekje, zitplaatsen op tribune, zeer vlotte wissels in opstelling van de
orkesten op het podium, voldoende parking en vestiaire, vlotte drankbediening
tijdens de pauze en na de voorstellingen. De lange doordachte voorbereidingstijd
had duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Iedereen was zeer tevreden en had er de
mond van vol.
woensdag 28 maart geen repetitie
Op 27 maart overleed ons medelid Rombauts Armand, verblijvende in het
Rustoord op de Lierbaan.

April 2012:
Op 16 april overleed ons medelid Jef Bogaerts uit de Gravenhoek.
Zaterdag 21 april in de voormiddag gaat onze muzikant Ruben Dyck deelnemen
aan de nationale solistenwedstrijd in het Lemmensinstituut in Leuven. Het werd
knap vijfde met … %.
Woensdag 25 april bestuursvergadering met afrekenen van de lidkaarten en van
meiavondviering.
Repetities zijn in handen van Patrick De Cock ten voordele van de miniemen van
KFC. Putte voor de woensdagen 25 april en 2 mei.
Op maandag 30 april is er onze meiavondviering in de parochiezaal te Putte.
Zoals de voorbije jaren bereiden we zelf het avondmaal, als menu serveren we dit
jaar: tomatensoep, stoofvlees met frietjes en rauwe groentjes, ijs met verse
vruchten. Om 17.30 u komen we samen in de parochiezaal om enkele bevriende
cafees te bezoeken met een wandelconcert. Omstreeks 19 uur wordt iedereen in
de zaal verwacht voor het avondmaal. Vanaf 21 uur speelt DJ Peter Wijns en kan
iedereen een dansje op de dansvloer zetten.

Mei 2012:
Woensdag 2 mei: verpachting van de repetitie
De repetities zijn verpacht aan Tim Vervloet en dit voor de woensdagen 9, 16, 23
en 30 mei
Zaterdag 5 mei verbroederingsconcert te O.L.V.-Waver zaal Graaf d' Elissem om
18 uur.
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Op 8 mei 2012 was het de gouden bruiloft van ons medelid Thys Marcel en Lens
Roza van de Schrieksesteenweg.
Op woensdag 23 mei kreeg een ploeg van elf mannelijke leraars de titel "Leraar
van het Jaar". De elf staan symbool voor alle Vlaamse leraars en het werk dat ze
elke dag weer leveren; elke winnende leraar munt uit in een van de
eigenschappen die samen "het DNA van een goede leraar" vormen, aldus het
persbericht van Klasse, dat de uitreiking organiseert. Volgens Klasse heeft een
goede leraar onder andere creativiteit, vakkennis, discretie en begeestering in het
DNA zitten. Onze dirigent Arthur Vanderhoeft (muziekleraar academie MAGO,
Antwerpen) kreeg voor zijn vakkennis de titel "Leraar van het Jaar 2012". Proficiat
Arthur !
Zondag 27 mei vond voor de 34ste keer de jaarlijkse familiefietstocht plaats, dit
jaar richting Beerzel, Heist-op-den-Berg (Speelbergenbos) en Grasheide langs
onverharde en kleine rustige wegen. Er waren 204 deelnemers, allemaal
enthousiast over het mooie parcours en de plezante spelletjes. Onderweg kon
men een zestal leuke opdrachtjes uitvoeren, die zowel voor groot als klein een
plezante onderbreking waren voor de fietstocht van 25 km in het zeer warme
weer.. Bij aankomst werden er lekkere pannenkoeken gegeten. Een hele boel
vrijwilligers heeft weer de handen uit de mouwen gestoken, zowel in de zaal, op
het parcours, in de keuken als bij de voorbereidingen. De fanfare dankt alle
vrijwillige helpers voor deze succesvolle activiteit, zonder hen zou dat immers niet
mogelijk zijn. Ook dank aan diegenen waar we een spelletje mochten plaatsen:
familie Van Dessel Jos en Agnes (Sikkelstraat), vzw Kempisch Landschap,
visclub 't Ven, Jos en Fons Dyck (erevoorzitter), visclub 't Bieswater.
Op 30 mei vierden ons medlid Van Passen François en Moons Marie uit de Zag
hun gouden bruiloft.

Juni 2012:
Repetities zijn in handen van Joris Dyck en vrienden en dit nog voor de
woensdagen 13, 20, 27 juni 2012.

Op 6 juni zijn de werken gestart voor ons leslokaal en repetitieruimte, gelegen
achter de brandweerkazerne te Putte-centrum. In de bestaande loods wordt de
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koelcel afgebroken, een brandwerende scheidingsmuur wordt gemetst,
voorzetwanden en akoestisch plafond worden voorzien. De toegang wordt
voorzien langs de linkerzijde van de kazerne en afgesloten met draadafsluiting
van het oefenterrein van de brandweer. Het lokaal zal hoofdzakelijk gebruikt
worden als repetitielokaal en voor muzikale opleiding.
Zaterdag 30 juni verbroedering bij onze fanfarevrienden van Duffel Mijlstraat om
16.00 u.

Juli 2012:
Repetities voor de laatste maal in handen van Joris Dyck en vrienden op
woensdag 4 juli 2012.
Geen repetitie op de woensdagen 11, 18 en 25 juli 2012.
Zondag 1 juli vond de barbecue plaats voor bestuursleden en muzikanten. Dank
aan Jozef Fransen en Francine voor het ter beschikking stellen van de
accommodatie, aan Jan Geysemans voor het voorzien van de dranken, aan Jan
Dyck voor het bakken van het vlees en de vis. Ook dank aan alle helpers. De
jeugdige muzikanten en leerlingen speelden voor het aanwezige publiek enkele
nummertjes en ontvingen hun diploma uit handen van Paul Van den Dries en Ann
De Weerdt.

Er werd weer lekker gegeten en nog teppe schiet gespeeld. De weersgoden
waren ons weer goed gezind en iedereen heeft genoten van de gezellige dag.
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Tijdens het bouwverlof zijn enkele mensen van de fanfare bezig geweest aan het
lokaal: leidingen werden in sleuf gelegd voor aansluiting nutsvoorzieningen en de
leidingen werden klaargelegd onder de beton tot in de technische ruimte.

Augustus 2012:
Op 1 augustus 2012 overleed ons medelid Jos Gysemans uit de Gravenhoek.
Zondag 5 augustus om 15 u. optreden op de chirofeesten te Putte.
Repetitie op de woensdagen 1, 8, 15 en 22 augustus
exta repetitie op zaterdag 25 augustus om 19 u. in de parochiezaal.
In het lokaal was de aannemer bezig met metselwerken en met het plaatsen van
de voorgevel.

Op 26 augustus met Putte Kermis luisterde onze fanfare de hoogmis op. Bedankt
aan de muzikanten en dirigent voor de mooie uitvoering.
Het openluchtconcert dat normaal gezien volgde na de eucharistieviering in de
voor het verkeer afgesloten Lierbaan, is letterlijk in het water gevallen. Door het
zeer slechte weer hebben onze muzikanten niet kunnen spelen.
Op woensdag 29 augustus organiseerde de fanfare Sint-Niklaas met wielerclub
"de goede wil" de kermiskoers voor beloften en elites zonder contract. Er reden
een 100 tal renners mee in de koers. Onder de stralende zon en met zeer
aangename temperaturen werden er weer veel pintjes getapt en werden
mosselen en koude schotel geserveerd door de fanfare. Er werden 670 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.
Ook dank aan keukens Geens voor het ter beschikking stellen van hun
infrastructuur.
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September 2012:
In het lokaal werd het plafond gelegd, de gyprocwanden geplaatst,
buitenschrijnwerk uitgevoerd en een wandelweg aangelegd.
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Op zondag 9 september zorgde Hugo voor de tentoonstelling over ons gebouw
en onze fanfare in zaal De Wildeman tijdens de open monumentendag. Foto’s en
originele documenten over de fanfare, over zaal De Ster, over majoretten, e.d.
waren er te zien. Bedankt Hugo voor de mooie tentoonstelling. Bedankt aan
fanfare Trouw in Deugd voor de ter beschikking gestelde tentoonstellingsruimte.
Op 16 september was het muziekhappening in het GC Klein Boom. De
organisatie was dit jaar in handen van onze fanfare. Onze fanfare start als eerste
om 14 uur. Daarna komen achtereenvolgens K.F.Trouw in Deugd Putte, K.F.
Sint-Remigius Beerzel, K.F. De Gouden Lier Beerzel, K.F. Deugd Verheft
Grasheide en K.F. Sint-Jozef Peulis. De opkomst was dit jaar wat minder,
vermoedelijk te wijten aan het mooie weer.
Op 14 september overleed ons medelid Mon Verschueren uit de Hendrik van
Beethovenlaan te Putte.
Op 29 september hebben we opgetreden tijdens de verbroederingen bij K.F. De
Vrijheid Rijmenam in het zaaltje in de Pieperstraat te Peulis. Bedankt aan onze
gastdirigent Willy Wouters en aan de muzikanten voor de mooie uitvoering.

Oktober 2012:
De fanfare is al enkele weken druk bezig met werkzaamheden aan het nieuwe
lokaal achter de brandweerkazerne gelegen aan de Mechelbaan 357.
Het AGB Publiek domein Putte zorgde voor een toelage waarmee de fanfare de
ruwbouwwerken kon laten uitvoeren door de firma Verelst: metselwerken,
gyprocwerken, vals plafond, buitenschrijnwerk zijn uitgevoerd. De fanfare
investeert zelf ook een aanzienlijk bedrag in de afwerking van het lokaal. In ruil
voor deze investering krijgt de fanfare het gebouw voor 30 jaar in huur. Na afloop
van de ruwbouwwerken kreeg de fanfare de sleutel van het nieuwe repetitielokaal
overhandigd door Peter Gysbrechts en Bert Rousseau van het AGB Publiek
domein Putte.
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Al talrijke weken zijn vele vrijwillige krachten van de fanfare bezig met
elektriciteitswerken, schilderwerken, binnendeuren, sanitaire werken, vloeren en
betegelen, schuifwand, enz.
Eddy Rousseau, Willy Dyck, Hugo Dyck, Jan Dyck, Joris Dyck, Jos Geerts, Luc
Geerts, Hans Op de Beeck, Luc Frans, Jan Augustynen, Jan De Weerdt, Luc
Cromboom, Paul Van den Dries, Dirk Mariën, Bert Rousseau, Carl Horckmans,
Geert Goovaerts, André Henderickx hebben er al vele uren gewerkt. Jan
Augustynen coördineerde de werken van de fanfare en Martine volgde de werken
op die door het gemeentebedrijf werden betaald.Van bij het begin van de werken
werd er regelmatig een bouwkrant opgesteld en bezorgd bij muzikanten en
bestuur.
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6 oktober verbroedering bij K.F. Deugd Verheft om 19.45 u.in de parochiezaal te
Grasheide.
De repetities zijn in handen van Frans Goris en vrienden van het JBF Crossteam
en dit voor de woensdagen 3 en 10 oktober.
De repetities zijn in handen van Hugo Dyck en vrienden en dit voor de
woensdagen 17, 24, 31 oktober en 7 november.
29 oktober: bowling voor de jeugd van onze fanfare.
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30 oktober vergadering van de muziekraad.

November 2012:
Op zaterdag 3 november trokken onze muzikanten en bestuur met de autocar
naar de sporthal van Gingelom voor het tweede 3 in 1 concert,
ditmaal georganiseerd door Sint-Cecilia Gingelom. De harmonie van Gingelom
zette als eerste de muzikale avond in. Daarna was het de beurt aan de Putse
fanfare Sint-Niklaas. De fanfare speelde "At Henry' Table", "Antartica", "Highlights
from the rock", "Twilights Serenade" met solist Ruben Dyck op euphonium en
"trumpet fiesta" met onze vier trompettisten als solisten.
Na de fanfare kon men A.M. Brassband Antwerpen aan het werk horen. Als
afsluiter van de muzikale avond, trad de indrukwekkende Massed Bands op: een
120-tal muzikanten van de drie orkesten speelden tezamen onder leiding van hun
gezamenlijke dirigent Arthur Vanderhoeft de pannen van het dak met "Fanfare
for Four Trumpet Groups", "Orion", "Moment for Morricone" en het welgekende
rocknummer "Everybody needs somebody". Een dikke proficiat aan alle
muzikanten en dirigent Vanderhoeft voor de mooie uitvoering.
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Op 4 november hadden we ons verbroederingsconcert in de parochiezaal. Zeven
bevriende fanfares hebben gezorgd voor een mooie muzikale namiddag en
avond, nl. K.F. Deugd Verheft uit Grasheide om 15.15 u, K.F. De Gouden Lier uit
Beerzel om 16 u, K.F. De Vrijheid uit Rijmenam om 16.45 u, K.F. De Vrije Burgers
uit Koningshooikt om 17.30 u, K.F. Sint-Cecilia uit Berlaar om 18.15 u, K.F. Graaf
d'Elissem uit O.L.V.-Waver om 19 u en K.F. Sint-Cecila uit Keerbergen om 19.45
u.
De repetities zijn in handen van Hugo Dyck en vrienden en dit voor de laatste
keer op 7 november. Verpachting van het gelegenheidscafeetje op 7 november.
Muzieklessen: de muzieklessen gaan na de herfstvakantie voor het eerst door in
het nieuwe lokaal gelegen achter de brandweerkazerne
8 november bestuursvergadering om 20 u.
Op 25 november is het verbroedering in Beerzel, zaal Kennedy bij De Gouden
Lier. Optreden om 17.10 u.

December 2012:
5 december : eerste repetitie in het nieuwe lokaal
Op 9 december is het verbroedering te Keerbergen om 17.45 uur.
23 december : Openingsreceptie nieuw lokaal.
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19 DE RESTAURANTDAG : 10 FEBRUARI 2013
Iedereen kent wel stilaan onze restaurantdag. Reeds voor de 19de 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 30 januari 2013..
We hopen jullie allemaal te mogen ontvangen op zondag 10 februari in ons
gelegenheids-restaurant in de Parochiezaal voor een lekkere maaltijd.
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INSCHRIJVING EETDAG : 10 FEBRUARI 2013
Menu Volwassenen
Slaatje met appeltjes en spekblokjes
Tomatenroomsoep
Biefstuk natuur
Biefstuk champignonsroomsaus
Biefstuk peperroomsaus
Koninginnehapje
Stoofvlees
Witte rijstpap
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
Slaatje met appeltjes en spekblokjes
Tomatenroomsoep
Biefstuk natuur
Biefstuk champignonsroomsaus
Biefstuk peperroomsaus
Curryworst
Koninginnehapje
Stoofvlees
Witte rijstpap

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 30 januari 2013 !!!
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