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Woordje van de voorzitter
Beste leden,
2014 loopt weeral stilaan op zijn laatste benen.
Zoals steeds blikken we even terug op het afgelopen jaar wat zoals altijd weer
zeer goed gevuld was voor onze fanfare.
Dit jaar hadden we ervoor gekozen om buiten ons openluchtconcert met Putte
kermis (wat spijtig genoeg letterlijk in het water gevallen is) nog 2 concerten te
geven.
Op 18 mei was er ons lenteconcert in de kerk en op 19 oktober was er ons geweldige
themaconcert rond 100 jaar Grote Oorlog in de gemeentelijke feesthallen. Dit hebben we samen
met de mensen van kamp 44 en Rudy Leys toch wel tot een geweldige muzikale namiddag
omgetoverd.
Tijdens de kermis in augustus hebben we ook afscheid genomen van Gust Corluy als muzikant
van onze fanfare. Gust zat tot dit jaar reeds 69 jaar aan onze pupiter.
Hij mag zich dan ook terecht ere-muzikant van onze fanfare noemen. Proficiat Gust.
Verder hadden we onze jaarlijkse activiteiten zoals restaurantdag, fietstocht, mosselen, enz. waar
we toch veel van onze leden hebben mogen verwelkomen. Allemaal dank hiervoor.
Tot slot zou ik ieder van jullie nog prachtige eindejaarsfeesten en een goede gezondheid willen
toewensen en hopelijk zien we mekaar op één van onze volgende activiteiten.
Groetjes,
Joris

Activiteiten 2015
9-10-11 januari 2015:
8 februari 2015:
30 april 2015:
24 mei 2015:
4 juli 2015:
30 augustus 2015:
30 augustus 2015:
2 september 2015:
8 november 2015:
8-9-10 januari 2016:

teren
restaurantdag
meiavond
fietstocht
BBQ
openluchtconcert
opluisteren mis
mosselen + koers
verbroederingen
teren
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Ledenbeweging 2014

Overlijdens:
7
Nieuwe leden:
14
Ontslagen leden: 4
Totaal (bestuur, muzikanten, leerlingen, leden) : 526

Bestuur

BESTUUR 2014
Voorzitter/instrumenten
Ondervoorzitter/instrum.
Secretaris
Financiën/cultuur
Feestleider
Feestleider
lokaalverantwoordelijke
Pers/Sint-Niklaasje/Lokaal
Feestleider/Eetdag/website
Archief
Bestanden
jeugd
Jeugd/ Notenleer
Muziek/muziekraad
Drank lokaal
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Technieken lokaal

Dyck Joris
Rousseau Bert
De Weerdt Ann
Goovaerts Geert
Derboven Jos
Dyck Willy
Dyck Hugo
Augustynen Jan
Van Vlasselaer Erik
Derboven Roger
Van De Vliet Josepha
Dyck Ruben
Augustynen Evi
Papens Patrick
De Weerdt Jan
Vermeylen Luc
Geerts Luc
De Vocht Johan
Frans Luc
Geerts Jos
Horckmans Karl

Tinstraat 24
Kleuterstraat 10
Jespersweg 16
Wipstraat 12
Lierbaan 29 bus 4
Leuvensebaan 50
Daliastraat 6
Kleinmannekensstr.33
Rappoortlaan 16
Waverlei 28
Daliastraat 6
Pachtersdreef 13
Kleinmannekensstr.33
Kleuterstraat 10
Bredestraat 70
Mechelbaan 546
Zwanelei 4
Boefkens 6
Schrieksesteenweg 17
Heidelaan 24
Lierbaan 98

Putte
Putte
Schriek
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte
Putte

Augustynen Jan
Van den Dries Paul
Rousseau Eddy

Kleinmannekensstr.33
Bredestraat 15
Gravenhoek 85

Putte
Putte
Putte
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Muzikanten

Dirigent
Arthur Vanderhoeft

Steenovenstraat 13

Putte

Kapelstraat 94
Jespersweg 16
Waverlei 28
Rappoortlaan 16
Heidelaan 24
Zag 18
Beemdenlaan 12
Bredestraat 51
Daliastraat 6
Dr. Laenenstraat 9
Poortvelden 22
Rappoortlaan 16

Putte
Schriek
Putte
Putte
Putte
Putte
Kontich
Schriek
Putte
Putte
Putte
Putte

Kl. Mannekestraat 33
Bremweg 11
Bredestraat 15

Putte
Putte
Putte

Kl. Mannekestraat 33

Putte

Spoelbeekweg 2
Zag 18

Putte
Putte

Tinstraat 24
Pachtersdreef 13
Leemstraat 151
Kleuterstraat 10
Kleuterstraat 10

Putte
Putte
OLV Waver
Putte
Putte

Schaliehoevestraat 37

Heist Goor

Bugel
De Meutter Hilde
De Weerdt Ann
Derboven Roger
Dyck Cindy
Geerts Jos
Henderickx Veerle
Rousseau Ilse
Cuyvers Caro
Dyck An
De Cock Laurens
Nestor Kathy
Van Vlasselaer Artuur

Trompet
Augustynen Evi
Cumps Stijn
Van den Dries Paul

Alto
Verreth Martine

Baryton
Henderickx André
Faasen Elke

Tuba
Dyck Joris
Dyck Ruben
Op de Beeck Hans
Rousseau Bert
Papens Patrick

Hoorn
Van den Bosch Lies
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Trombone
Augustynen Sander
Van der Hoeven Willy
Van Vlasselaer Wout
Calant Kevin

Kl. Mannekestraat 33
Pachtersdreef 76
Rappoortlaan 16
Schransstraat 2

Putte
Putte
Putte
Hallaar

Derboven Rudi
Geerts Julie
Fransen Greet
Stevens Seppe

H. Van Beethovenlaan 1
Zwanelei 4
Dr. Laenenstraat 9
Mechelbaan 474

Putte
Putte
Putte
Putte

Pachtersdreef 13

Putte

Rappoortlaan 16

Putte

Bossestraat 13
Dr. Laenenstraat 9

Heist o/d Berg
Putte

Kapelstraat 50
Gravenhoek 85
Lierbaan 56

Putte
Putte
Putte

Lierbaan 98

Putte

Sax alto

Sax tenor
Henderickx Sandra

Sax baryton
Van Vlasselaer Erik

Bas
Aertgeerts Jelle
De Cock Simon

Percussie
Hendrickx Jannick
Rousseau Eddy
Jacobs Sander

Vaandrig
Horckmans Karl

Ere-muzikanten
Horckmans Marc
Corluy August
Van der Auwermeulen Tony

Leerlingen
Cuyvers Caro
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
De Cock Simon

Van Vlasselaer Kato
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Jeugdwerking
In september gingen onze muzieklessen alweer van start.
Onze fanfare telt een heel aantal leerlingen waaronder kinderen, jongeren en
volwassenen. Onze lessen zijn vooral bedoeld voor een publiek dat graag muziek wil
leren, maar de stap naar de muziekschool net iets te groot vindt.
Vanaf de leeftijd van 7 à 8 jaar, na het afronden van het eerste leerjaar op de gewone
school, kan je starten met muzieklessen bij onze fanfare. Je krijgt notenleer en leert
daarna een instrument bespelen in een ontspannen sfeer. Bovendien kom je terecht in
een toffe bende, onze jeugd.
Je start bij de notenleerlessen, deze zijn individueel en duren een half uurtje per week.
Nadat je de basis van de notenleer mee hebt, kan je starten met een instrument. Je
hoeft je instrument zeker niet zelf te kopen, je kan er steeds eentje lenen bij onze
fanfare. Voor instrumentlessen spitsen we ons toe op slagwerk en koperblazers. Voor
saxofoon verwijzen we jullie door naar de muziekacademie.
Als leerling mag je reeds meespelen met onze jeugd, zij proberen regelmatig een
optreden te verzorgen. Later, wanneer het bespelen van je instrument vlot gaat, kan je
doorstromen naar onze fanfare. We repeteren wekelijks op woensdag van 20-22u, in
het fanfarelokaal achter de brandweerkazerne, Mechelbaan 357 te Putte.
Onze fanfare telt een mooie groep jongeren en leerlingen, maar zoals wel vaker
gezegd wordt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Onze gekke bende neemt er met
plezier nieuwe leerlingen bij.
Ken je iemand die geïnteresseerd is om muziek te leren, heb je zelf interesse of heb je
zelf kinderen die graag een instrument willen leren spelen? Aarzel dan niet om ons te
contacteren, wij komen graag eens langs om jullie de nodige informatie te verschaffen.
Contacteer ons dus gerust, of kom eens langs op onze repetitie!
Jeugdverantwoordelijke:
Evi Augustynen: 0475/32.31.02 of evi.augustynen@fanfaresintniklaas.be
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Teerfeesten 2015
Het tweede weekend van januari vindt er traditioneel ons teerfeest plaats. Ons
teerfeest duurt ook dit jaar 3 dagen.
Vrijdagavond starten we met een eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk als
eerbetoon aan onze overleden leden.
Zaterdag en zondagmiddag blijven we EIGENBEREIDE kop met hersensaus eten.
In de namiddag bezoeken we de leden herbergiers.
‟s Avonds worden de maaltijden verzorgd door traiteur „Familia‟.
Op de volgende bladzijden vind je het programma van onze teerfeesten terug. Zoals
elk jaar is er voor elk wat wils.
De prijzen zijn voor dit jaar :
3 dagen :
2 dagen :

vr. / zat. / zon.  € 45
zat. / zon.
 € 35
vr. / zon .
 € 30
vr. / zat.
 € 30
1dag :
zat.
 € 20
zon.
 € 20
vr.
 € 15
Muzikanten en leerlingen:
 € 5 per dag
Zoals je kan zien zijn dit nog steeds zeer
economische prijzen. Voor drie dagen mee te teren
(dit zijn 5 maaltijden) betaal je slechts 45 euro,
hiervoor kan je zeker niet thuis blijven.
Hopelijk mogen we je begroeten op één van onze
teerfeestavonden.
Ook als je niet mee-eet met het avondmaal ben je welkom om een pintje te komen
drinken of een dansje te wagen op het bal.
Of zie je jezelf eens graag terug op een oude film van de fanfare, kom dan
zondagavond naar de parochiezaal.
Wil je graag meedoen, schrijf dan vóór 17 december 2014 in bij je wijkmeester.
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PROGRAMMA TEERFEESTEN 2015
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 2015.
TOMBOLA :
Zoals elk jaar kan u de fanfare steunen door tombolalotjes te
kopen bij één van onze bestuursleden.
WAAR ?

Parochiecentrum Putte

Op de dansavonden en de videovoorstelling is iedereen van harte welkom.

Gelieve op tijd te komen en uw aanbetalingkaart mee te brengen.
Wie ‟s middags belet is, kan zijn ontbijt in de loop van de namiddag gebruiken.
In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur het inschrijvingsgeld teruggeven.

VRIJDAG 9 JANUARI 2015
17u.30
19 u.

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

Marcel Goris

Robert Augustynen

Gaston Janssens

Walter Augustynen

Geyselings Marcel

Jules Van Saet

Albert Cornelis

20 u.
21 u.

Avondmaal : erwtensoep - stoofvlees, witloof en natuuraardappelen - pudding
Dansavond met DJ “Volle Petrol”
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ZATERDAG 10 JANUARI 2015
12 u.
13 u.
18u.30

Middagmaal : Kop met hersensaus
Wandelconcert : bezoek aan het rusthuis en de leden herbergiers
Avondmaal : groentesoep - varkenshaasje met groentekrans en
kroketten – warme appelstrüdel

tussendoor kasverslag, huldiging jubilarissen en verdienstelijke leden
Gehuldigden:
 Cindy Dyck:
30 jaar muzikant
 Eddy Rousseau: 50 jaar muzikant
 Willy Dyck:
35 jaar bestuurslid
 Roger Derboven: 35 jaar bestuurslid
 Karl Horckmans: 25 jaar vaandrig
20u.30


Dansavond met DJ “Peter Wijns”

ZONDAG 11 JANUARI 2015
12 u.

Middagmaal : Kop met hersensaus

13 u.

Verkoop bij opbod van de overschot varkenskop
Wandelconcert met bezoek aan de leden herbergiers

18u.30

Avondmaal : tomatenroomsoep – kipfilet met champignonsaus en
boontjes en kroketten – rijstpap

20u.30

Trekking tombola
Videovoorstelling : Beelden uit het Fanfare-archief
Kaartspel
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Gouden leden 2015
Naam
Seymus Jos
Van Ouytsel Alfons
Corluy August
Dyck Alfons
Maes Gerard
Dijck Jules
Geysemans Jan
Nauwelaerts René
Van den Weyngaert Alfons
Aerts Gaston
Straetmans Hubert
Van Hove August
Augustynen Paul
Van Rompaey Antoon
Derboven Jos
Derboven Roger
Derboven Rudy
Jennen Georges
Henderickx André
Mariën Jos
Van der Auwermeulen Tony
Van der Hoeven Maurice
Cornelis Alfons
Van Hoof Emiel
Aerts Aloisa
Janssens René
Janssens Frans
Torfs Jozef
Verstraeten Hugo
Rousseau Eddy

Lid
1937
1944
1945
1945
1947
1948
1948
1948
1950
1951
1952
1952
1956
1956
1957
1957
1957
1957
1958
1958
1958
1958
1959
1961
1962
1963
1963
1964
1964
1965

Aantal jaren lid
78
71
70
70
68
67
67
67
65
64
63
63
59
59
58
58
58
58
57
57
57
57
56
54
53
52
52
51
51
50
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JAAROVERZICHT
December 2013:
Op 4 december bracht onze patroonheilige Sint-Niklaas met zijn zwarte piet een
bezoek aan onze fanfare tijdens de repetitie en bedankte iedereen voor de inzet tijdens
het drukke voorbije jaar. Iedereen kreeg wat lekkers.
Het gelegenheidscafeetje is gepacht door Paul Van den Dries, Luc Geerts, Jos Geerts,
Joris Dyck, Bert Rousseau, Patrick Papens en Erik Van Vlasselaer en dit voor de
woensdagen 11 en 18 december 2013 en 8 januari 2014.
Op zondag 15 december zijn we gaan optreden op de verbroedering bij K.F. St.-Cecilia
te Keerbergen.
Op 17 december overleed ons medelid Marcel Goris.
Geen repetitie op de woensdagen 25 december 2013 en 1 januari 2014.
Bestuursvergadering op vrijdag 27 december voor het afrekenen van de teerfeesten.

Januari 2014:
Het gelegenheidscafeetje is gepacht door de ski-vrienden van de fanfare en dit voor de
laatste keer op woensdag 8 januari 2014. Verpachting van het gelegenheidscafeetje
tijdens de teerfeesten.
Op 10, 11 en 12 januari vonden onze driedaagse teerfeesten plaats in het
parochiecentrum te Putte. De
festiviteiten zijn gestart op
vrijdagavond met
eucharistieviering met eerbetoon
aan de overleden leden Jules
Schoeters, An Knaeps, Alfons
Rousseau, François Van Keilegom,
André Rits , José Van Aken, Jules
Serneels, Francine Henderickx,
Vermeulen Firmin, Marcel Goris,
gevolgd door maaltijd en
dansavond. Op zaterdag werd er
ook gegeten, muziek gespeeld,
gedronken en gedanst. Op
zondag was er nog een
videovoorstelling.
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Tijdens de teerfeesten werden de verdienstelijke leden gehuldigd:
DERBOVEN RUDY,
45 jaar muzikant
Rudy is van 1975 tot 1989 schatbewaarder geweest (14 jaar). Rudy speelt Sax Alto
VAN DER HOEVEN WILLY, 45 jaar muzikant
Willy speelt trombone met hart en ziel. Voor Willy is niet alleen de muziek belangrijk,
het sociale is voor hem ook zeer belangrijk, zo speelt hij na de repetitie altijd met de
kaarten met jong en oud.
DERBOVEN ROGER,
40 jaar muzikant
Roger speelt bugel. Hij was ook ondervoorzitter van 1980 tot 1990 en daarna
voorzitter tot 1998. Roger is nog steeds actief als bestuurslid.
DYCK JORIS,
30 jaar muzikant
Joris speelt tuba en is de huidige voorzitter (sinds 2013).
HENDERICKX VEERLE,
30 jaar muzikant
Veerle speelt bugel en is steeds een helpende hand bij de activiteiten van de fanfare.
NESTOR KATHY, 30 jaar muzikant
Kathy speelt trompet en is eveneens leerkracht instrument en onderdirigent bij onze
fanfare.
ROUSSEAU BERT,
30 jaar muzikant
Bert speelt tuba en is sinds 2013 ondervoorzitter van onze fanfare.
VERCAMMEN ANDRE,
35 jaar bestuurslid
André is gestopt na 35 jaar als bestuurslid. Hij was al die jaren zeer nauw betrokken
bij de fanfare en komt nog geregeld naar de repetitie op woensdagavond.
DYCK HUGO,
35 jaar bestuurslid
Hugo was secretaris van 1990 tot 1996, daarna was hij ondervoorzitter tot 1998 en
vervolgens voorzitter van 1998 tot 2013.
FRANS LUC,
35 jaar bestuurslid
Bij alle activiteiten is Luc de vaste waarde voor of achter de toog om te helpen en dit
steeds met veel plezier.
DE WEERDT JAN, 30 jaar bestuurslid
Jan was ondervoorzitter van 1998 tot 2013.
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AUGUSTYNEN ROBERT,

50 jaar bestuurslid
Robert was van 1960 tot 1970 feestleider
van onze fanfare en kwam nog geregeld
op woensdagavond naar de repetitie.
Hij stopte als bestuurslid na 50 jaar
dienst.
Robert overleed op 5 april 2014.

In de namiddag werd een wandelconcert
gehouden met bezoek aan de leden
herbergiers. Op zaterdagavond heeft de
jeugd na het avondmaal gezorgd voor
animatie: ludieke foto‟s van de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter werden getoond
en enkele anekdotes, fratsen die ze vroeger hebben uitgestoken werden uit de doeken
gedaan. Aansluitend daarop was het dansavond tot in de late uurtjes. De driedaagse
teerfeesten zijn zeer vlot verlopen. Hiervoor dankt de fanfare alle deelnemers en de
feestleiders met al hun helpers. Vooral ook dank aan de mensen van de brandweer
voor de tap op onze dansavonden tijdens de teerfeesten. En zeker niet te vergeten:
dank aan Karl Horckmans voor het verkopen van 74 boekjes tombolalootjes in zijn
eentje.
De repetities werden gepacht door Dimitri Wittockx en vrienden (Menna) voor de
woensdagen 15, 22 en 29 januari, 5 februari.
Op 20 januari 2014 vierden ons medelid Janssens Frans en Thijs José hun gouden
bruiloft.
31 januari muziekcommissie in ons lokaal

Februari 2014:

Bestuursvergadering op 6 februari.
Restaurant dag met Valentijns menu
op 9 februari 2014. Er zijn twee
eetbeurten voorzien om 11.30 u en
13.00 u.
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Zondag 9 februari: Vlamo solistenwedstrijd voor slagwerk in het Conservatorium,
Melaan 3 te Mechelen. Sander Jacobs neemt deel om 11.10 uur. Sander Jacobs nam
voor zijn eerste keer deel aan de wedstrijd en behaalde 78,5 % met slagwerk.

Het gelegenheidscafeetje is in handen van de Putse Broeders (Stijn Frans en vrienden)
voor de woensdagen 12, 19, 26 februari en voor de laatste keer op 5 maart.
Verbroedering te Koningshooikt op 15 februari om 17.30 u.
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Zondag 16 februari : Vlamo
solistenwedstrijd voor
koperblazers in de
muziekacademie, Stationsstraat
29 te Geel. Simon De Cock
neemt deel om 12.20 uur,
Sander Augustynen om 15.55 u.,
Ruben Dyck om 16.40 u.
Uitslag solistenwedstrijd:
Simon De Cock behaalde 84,5%
in tweede afdeling met bastuba,
Ruben Dyck behaalde 88,5% in
ere-afdeling met euphonium en
werd vice-kampioen, Sander
Augustynen behaalde 89 % in de
afdeling uitmuntendheid en werd
kampioen. Een dikke proficiat
aan al onze deelnemers

Op 20 februari overleed ons medelid Gaston Janssens.
Op vrijdag 21 februari om 13 uur gaan enkele muzikanten van onze fanfare spelen in
de kleuterschool van de Waverlei. Leuke muziekstukjes zoals Pipi Langkous, Bob De
Bouwer, Piet Piraat, juf van fysica, Kabouter plopdans zullen gebracht worden en ook
onze leerlingen (Wout, Arthur, Esther, Amber, Marthe, Toon) zullen in de kleuterschool
enkele liedjes spelen.
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Zij kwamen er bij
Zondagavond mochten deze 3 enthousiaste leerlingen een muziektestje afleggen bij de
dirigent en ze zijn geslaagd. Ze mogen de komende repetities meespelen in de
fanfare! En ze zijn natuurlijk enorm fier nu .

Maart 2014:

Op 1 maart overleed ons medelid Marcel Geyselings.
Het gelegenheidscafeetje is in handen van de Putse Broeders (Stijn Frans en
vrienden), voor de laatste keer op 5 maart. Verpachting van de repetitie op woensdag
5 maart 2014.
Bestuursvergadering op 6 maart in ons lokaal.
Verbroedering te Peulis (lokaal Pieperstraat) op zaterdag 8 maart om 16.30 u.
Zaterdag 15 maart zijn we gaan verbroederen bij Sint-Cecilia te Berlaar onder leiding
van onze dirigent Arthur Vanderhoeft. Diezelfde avond zijn we ook gaan verbroederen
bij Trouw in Deugd te Putte onder leiding van onze onderdirigent Kathy Nestor.
Bedankt muzikanten, dirigent en onderdirigent voor de geslaagde uitvoeringen.
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Het gelegenheidscafeetje is gepacht door Joris Casteels voor de woensdagen 12, 19,
26 maart en 2 april.
Op 30 maart overleed ons medelid Albert Cornelis.

April 2014:
Verpachting van de repetitie op 2 april.
4 april bestuursvergadering.
Op 5 april overleed ons medelid (50 jaar bestuurslid) Robert Augustynen.
Het gelegenheidscafeetje is in handen van Greet Fransen en familie op de woensdagen
9, 16, 23 april en 7 mei. Geen repetitie op woensdag 30 april wegens meiavondviering.
Woensdag 23 april: afrekenen van meiavondkaarten en lidkaarten tijdens de repetitie.

Op 26 april
hebben twee
van onze
muzikanten
de
finalewedstrijd
voor solisten,
koperblazers
gespeeld in
het
Lemmensinstituut te
Leuven.

Sander Augustynen behaalde 90,33% in de afdeling uitmuntendheid en werd hiermee
vierde voor Vlaanderen, Ruben Dyck behaalde 92% in de ere-afdeling en werd
eveneens vierde voor Vlaanderen in zijn afdeling. Proficiat aan Sander en Ruben voor
hun mooie prestatie.
Zondag 27 april 2014 zijn we gaan optreden op het koffieconcert van K.F. Sint-Cecilia
te Booischot ter gelegenheid van hun 150 jarig jubileumjaar. Naast ons eigen optreden
hebben we nog enkele muziekstukken gezamenlijk gebracht met de fanfare Sint-Cecilia
en met Briezz. Briezz is een nieuwe, originele muziekgroep van zes personen met een
handicap. Zij maken hun eigen composities en teksten en spelen zelfstandig via een
unieke methode. Het was een mooie uitdaging en leuke ervaring om met deze
enthousiaste muzikanten samen te mogen optreden.
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We hebben in ieder geval veel van hun kunnen leren. Bravo aan alle muzikanten van
de fanfares en van Briezz.
Op 30 april vond de jaarlijkse meiavondviering plaats in de parochiezaal. Een 250 tal
deelnemers hebben kunnen genieten van een overheerlijk menu, zelf klaargemaakt
door Eric Van Vlasselaer. Bedankt aan Eric en aan alle helpers. Na het avondmaal heeft
men zich nog kunnen amuseren op het bal tot in de vroege uurtjes.

Mei 2014:
Verpachting van de repetitie op 7 mei.
Het gelegenheidscafeetje is gepacht door Wendy Bastyn voor de woensdagen 14, 21,
28 mei en 4 juni.
8 mei bestuursvergadering
Op 9 mei vierde ons medelid Maurice Boeckxstaens-Vermeulen zijn 50ste huwelijksverjaardag. Proficiat aan het gouden echtpaar.
18 mei 2014: lenteconcert in de Sint-Niklaaskerk Putte om 16 uur.
Het concert van de fanfare werd begeleid door de dirigent Arthur Vanderhoeft. De
gebrachte nummers werden eveneens voorgesteld en aan elkaar gepraat door onze
eigen dirigent.
Tijdens het concert bracht ook het jeugdensemble van onze fanfare hun optreden voor
het grote publiek onder begeleiding van Kathy Nestor.
Proficiat aan de leerlingen en jeugd voor hun geslaagde uitvoering. Bedankt ook aan al
onze muzikanten en dirigent Arthur Vanderhoeft.
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Juni 2014:
Het gelegenheidscafeetje is gepacht door Joris Dyck, Carl Geysemans, Kris Geens,
Hans Parys en andere oud-chiro vrienden voor de woensdagen 11, 18, 25 juni en 2
juli.
5 juni bestuursvergadering
8 juni 2014: 36ste familiefietstocht langs rustige
wegen met onderweg enkele leuke spelletjes
voor jong en oud. Door de prachtige
weersomstandigheden waren er veel
deelnemers. Onderweg kon men een zestal
proefjes uitvoeren. Volgende deelnemers
scoorden hiermee tot in de top tien: De Voght
Johan, Wittocx Fons en Geysemans Carl,
Brabant Pieter, Van Vlasselaer Wout, De Herdt
Carine en Vermeulen Luc, Goris Leon en
Bogaerts Carmen, Schepers Els, De Keuster
Amber, Van Vlasselaer Artuur en Thys Gaston,
Thys Marcel. Proficiat aan alle deelnemers voor
hun sportieve en recreatieve prestaties. Bedankt
aan alle helpers van deze activiteit.
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Juli 2014:

Het gelegenheidscafeetje is op 2 juli verpacht voor de woensdagen 9 en 16 juli, 6 en
13 augustus 2014.
3 juli bestuursvergadering
zaterdag 5 juli : jaarlijks muzikantenfeestje met een BBQ. Geen repetitie op de
woensdagen 23 en 30 juli 2014.
Op 24 juli overleed ons medelid Walter Augustynen, vader van bestuurslid Jan,
schoonvader van muzikante Martine Verreth en grootvader van muzikanten Evi en
Sander Augustynen.

Augustus 2014:
De repetities worden terug hervat vanaf woensdag 6 augustus 2014.
De muzikanten zijn zich volop aan het voorbereiden op de eucharistieviering met Putte
kermis en op het openluchtconcert beiden op 31 augustus.
Bestuursvergadering op donderdag 14 augustus.
Vrijdag 15 augustus: extra repetitie voor leerlingen en jeugd in functie van het
openluchtconcert.
Op 25 augustus overleed ons medelid Jules Van Saet.
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Met Putte kermis heeft onze fanfare de hoogmis opgeluisterd. Na de mis was het
openluchtconcert voorzien. De weersgoden waren ons echter niet goed gezind en na
het openingsnummer, toen het pijpenstelen regende, moest het concert
noodgedwongen worden afgeblazen. Op de terrassen van de Lierbaan werd onze
muzikant Gust Corluy gehuldigd voor net geen 70 jaar muzikant. Gust begon in 1945
op 18 jarige leeftijd muziek te spelen bij de fanfare Sint-Niklaas eerst op bugel en later
op hoorn . Hij was altijd trouw op post tijdens de repetities en bij de uitvoeringen. Nu
stopt hij met zijn muzikale carrière. Proficiat Gust Corluy met jou titel als ere-muzikant.



25

September 2014:
Op woensdag 3 september had de fanfare de mosseldag tijdens de kermiskoers van
“de goede wil”. Het was uitstekend weer, 112 renners namen het tegen elkaar op in 12
rondes. Tijdens en na de koers werden er volop drank en mosselen geserveerd.
Dankzij de inzet van vele medewerkers werd 645 kg mosselen bereid en opgediend.
Bedankt aan alle helpers van deze activiteit, zowel voor de opbouw, de
voorbereidingen, de mosseldag zelf en de afbreekwerken. Bedankt ook aan het publiek
voor jullie steun. Bij de editie van volgend jaar rekenen we opnieuw op jullie.
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De repetities zijn verpacht aan David Casteels en Stijn Van den Brande voor de
woensdagen 10, 17, 24 september en 1 oktober 2014.
Op 3 september vierden ons medelid Jules Dijck en Maria Bogaerts hun briljanten (65
ste) huwelijksverjaardag. Proficiat aan het briljanten echtpaar.
Bestuursvergadering op 11 september.
Zondag 28 september: jaarlijkse muziekhappening in GC Klein Boom te Putte.

Oktober 2014:

Donderdag 2 oktober: bestuursvergadering om 20 u. in het repetitielokaal.
Het gelegenheidscafeetje is verpacht voor de woensdagen 8, 15, 22 en 29 oktober
2014 aan Mieke Fransen.
Zondag 5 oktober: verbroedering bij fanfare Deugd Verheft in de parochiezaal te
Grasheide.
Generale repetitie themaconcert op zaterdag 18 oktober om 16 u.
Op zondag 19 oktober werd de eerste wereldoorlog op een waardige, schitterende
manier herdacht tijdens ons themaconcert. Ondanks het prachtige nazomerweer was
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het publiek talrijk aanwezig. De zaal was prachtig aangekleed door de mensen van
Kamp 44. Aan de inkom verwelkomde een doedelzakspeler het publiek. Tijdens het
binnenkomen van het publiek zorgden Fleur en Fien Dyck voor een prachtige vioolsolo
in kledij van die tijd. Vervolgens werd het concert aangevat door de jeugd en
leerlingen van onze fanfare die enkele stukjes speelden in soldatenkledij. Daarna ging
de voltallige fanfare verder met het concert. Tijdens het concert werden foto‟s getoond
van oorlogstaferelen. Beeld en klank verliepen mooi gelijk en leidden tot een
aangrijpende herdenking van de grote oorlog.
Tussen de concertstukken zorgde het levensverhaal van soldaat Emiel Geysemans,
gebracht door Rudi Leys voor hoogstaande intermezzo‟s. Een doedelzakspeler bracht
gepaste muziek tijdens de pauze. De muziek samen met de foto's, het boeiende
verhaal van Rudi en de zaalversiering vormden een mooi afgewerkt geheel. Het was
gewoon super. Het talrijke publiek, waaronder jonge en oudere personen, was zeer
enthousiast over deze unieke uitvoering.

Maandag 27 oktober om 18.30 u.: bowling voor onze jeugd in “De Speelberg” te
Beerzel.
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November 2014:
Zondag 2 november: verbroederingsconcerten in ons repetitielokaal:
14.00
K.F. Sint-Niklaas - Putte
14.45
K.F. Deugd Verheft - Grasheide
15.30
K.F. Graaf D‟Elissem – O.L.V.-Waver
16.15
K.F. Sint Cecilia - Berlaar
17.00
K.F. De Gouden Lier – Beerzel
18.00
K.F. Sint Jozef – Peulis
18.45
K.F. De Vrije Burgers - Koningshooikt
19.30
K.F. Sint-Cecilia – Keerbergen
20.15
K.F. Trouw in Deugd – Putte.
6 november: bestuursvergadering om 20 u.
Repetities:
Luc Geerts had het laatste woord tijdens de biedingen voor het gelegenheidscafeetje.
Op de woensdagen 5, 12, 19, 26 november 2014 kon je hem achter de toog aan het
werk zien en horen ten voordele van de skivrienden.
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Zaterdag 8 november was onze muzikant Ruben Dyck, gastsolist op het concert van
K.F. De Vredegalm in de kerk van Houtvenne
11 november: muzikaal eerbetoon door onze fanfare tijdens de herdenking van
Wapenstilstand. Paul Van den Dries speelde “ten velde” tijdens de eucharistieviering.
23 november: verbroedering bij de Gouden Lier te Beerzel om 17:40 u.

MUZIEKLESSEN BIJ ONZE FANFARE
Bij onze fanfare kunnen zowel jonge mensen als
volwassenen muzieklessen volgen.
Notenleer wordt gegeven door Evi Augustynen.
Instrumentles kan je volgen bij Kathy Nestor. Zij geeft
zowel slagwerkles als les voor de koperblazers.
Beide lesgeefsters zijn eveneens muzikant bij onze
fanfare.
Toch raadt onze fanfare muziekonderwijs bij de
muziekacademie aan omdat de opleiding daar meer
doorgedreven en meer gedetailleerd is.
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21 STE RESTAURANTDAG : 8 FEBRUARI 2015
De Restaurantdag is niet meer weg te denken uit de activiteitenkalender van de
fanfare. Elk jaar komen een 400-tal deelnemers ons steunen via deze weg. Reeds
voor de 21ste maal kan je aan een voordelige prijs komen eten.
Aangezien de restaurantdag een weekje voor Valentijn is, kunnen we jullie
opnieuw het valentijnsmenu aanraden.
Glaasje 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

Dyck Joris

Rappoortlaan 16
Dr. Laenenstraat 9
Tinstraat 24

015/76.16.25
0473/85.70.59
0472/94.58.94

Gelieve in te schrijven ten laatste op 1 februari 2015.
We hopen jullie allemaal te mogen ontvangen op zondag 8 februari 2015 in ons
gelegenheids-restaurant in de Parochiezaal voor een lekkere maaltijd.



31

INSCHRIJVING EETDAG : 8 FEBRUARI 2015
Op 8 februari 2015 organiseert Koninklijke Fanfare “Sint-Niklaas” uit Putte haar 21ste
restaurantdag in het parochiecentrum van Putte.
Er zijn twee eetbeurten om 11.30 en 13 u. Op voorhand inschrijven is verplicht.
Inschrijven kan via www.fanfaresintniklaas.be of door onderstaand formulier (+geld) binnen te
brengen bij Dyck Joris – Tinstraat 24 (Putte) of Van Vlasselaer Erik – Rappoortlaan 16 (Putte).

Inschrijven ten laatste op woensdag 1 februari ’15 !
NAAM :
ADRES :
TEL. :

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

Menu Volwassenen
Wintersalade met stukjes frisse appel,
spekjes en stukjes brie
Tomatenroomsoep
Biefstuk natuur + friet
Biefstuk champignonroomsaus + friet
Biefstuk peperroomsaus + friet
Koninginnehapje + friet
Stoofvlees + friet
Dame blanche
Dessertenpallet
Valentijnsmenu
Glaasje Cava – Soep – Tongrolletjes met
champagnesaus en puree – Dessertenpallet
Menu Kinderen
Wintersalade met stukjes frisse appel,
spekjes en stukjes brie
Tomatenroomsoep
Biefstuk natuur + friet
Biefstuk champignonroomsaus + friet
Biefstuk peperroomsaus + friet
Curryworst + friet
Koninginnehapje + friet
Stoofvlees + friet
Dame blanche
Fles witte wijn
Fles rode wijn
TOTAAL

Uur : 11 u 30 /

13 u

(omcirkel)

AANTAL PERSONEN : ……………..
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Aantal
X

Prijs
4,5

X
X
X
X
X
X
X
X
X

3,5
12
12
12
10
10
3,5
4,5
22

X

4,5

X
X
X
X
X
X
X
X

3,5
6
6
6
4
5
5
2

X
X

9
9

Totaal

