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21 JAARGANG NR 28 DECEMBER 2016 

13 -14 en 15 januari 2017 TEERFEESTEN 

  12 Februari 2017 RESTAURANTDAG 
Verantwoordelijke uitgever: Koninklijke Fanfare Sint-Niklaas, Mechelbaan 357, 2580 Putte 

 

Van harte proficiat met het concert op 13 november 2016. 
Koninklijke fanfare Sint-Niklaas behaalde 90% en werd 

kampioen in eerste afdeling op de VLAMO- finalewedstrijd voor 
orkesten. 



 

 2 

 

 

 

Buiten onze jaarlijkse terugkerende activiteiten zoals onze restaurantdag, fietstocht, mosselen, 
kerkconcert en dergelijke hadden we dit jaar besloten om terug deel te nemen aan de nationale 
wedstrijd van Vlamo om nog eens na te gaan hoe het niveau van onze fanfare is geëvolueerd. 
Deze wedstrijd vond plaats op zondag 13 november 2016 in het Lemmensinstituut te Leuven. 
Na enkele intense weken van extra repetities, zowel partieel als met de ganse groep, trokken we 
met een goed gevoel richting Leuven. 
Daar werden de twee vooropgestelde stukken (Fuzjé & Tapas) zeer mooi uitgevoerd. 
Ook de jury was hiervan overtuigd en heeft ons beloond met een mooie 90% in eerste afdeling. 

Met deze score werden we dan ook meteen kampioen in deze afdeling. 
Met enige fierheid mocht ik de nodige felicitaties en geschenken in ontvangst nemen van de jury. 
Hiervoor wil ik uiteraard zeer uitdrukkelijk alle muzikanten en in het bijzonder onze dirigent Arthur 
Vanderhoeft van harte bedanken voor dit prachtige resultaat.  Proficiat. 

Daarnaast wil ik ook iedereen bedanken die op één of andere activiteit van onze fanfare aanwezig 
was. Ook al onze trouwe helpers waar we toch regelmatig beroep op doen om alles vlot te laten 
verlopen.  
Dank u wel allemaal. 
 
Tot slot wil ik jullie nog allemaal prettige eindejaarsfeesten wensen en hopelijk mogen we jullie 
volgend jaar opnieuw begroeten op één van onze vele activiteiten. 

Groetjes, 

Joris. 

 

 
13-14-15 januari 2017: teren 
12 februari 2017:  restaurantdag 
30 april 2017:  meiavond 
voorjaar 2017:  tapasconcert 
4 juni 2017:  fietstocht 
1 juli 2017:  BBQ 
27 augustus 2017: opluisteren mis 
30 augustus 2017: mosselen + koers 
5 november 2017: verbroederingen 
12-13-14 januari 2018: teren 

Woordje van de voorzitter 

Activiteiten 2017 

Beste leden, 

Het einde van het jaar komt weer stilaan in zicht. 
Tijd dus om weer eens een balans op te maken van het afgelopen jaar. 

Zoals steeds was het weer zeer druk voor onze muzikanten en bestuursleden 
maar we zijn er toch weeral in geslaagd om alles tot een zeer goed einde te 
brengen. 
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Overlijdens:  7   
Nieuwe leden: 7   
   
     
 
Totaal (bestuur, muzikanten, leerlingen, leden) : 480 
      

 

BESTUUR 2015    

Voorzitter/instrumenten Dyck Joris Tinstraat 24 Putte 

Ondervoorzitter/instrum. Rousseau Bert Kleuterstraat 10 Putte 

Secretaris De Weerdt Ann Jespersweg 16 Schriek 

Financiën/cultuur Goovaerts Geert Wipstraat 12 Putte 

Feestleider Derboven Jos Lierbaan 29 bus 4 Putte 

Feestleider Dyck Willy Leuvensebaan 50 Putte 

lokaalverantwoordelijke Dyck Hugo Daliastraat 6 Putte 

Pers/Sint-Niklaasje/Lokaal Augustynen Jan Kleinmannekensstr.33 Putte 

Feestleider/Eetdag/website Van Vlasselaer Erik Rappoortlaan 16 Putte 

Archief Derboven Roger Waverlei 28 Putte 

Bestanden Van De Vliet Josepha Daliastraat 6 Putte 

Jeugd/ Notenleer Augustynen Evi Bossestraat 13 Heist- 
op-den 
-Berg 

Muziek/muziekraad Papens Patrick Kleuterstraat 10 Putte 

Drank lokaal De Weerdt Jan Bredestraat 70 Putte 

Bestuurslid Dyck Ruben Pachtersdreef 13 Putte 

Bestuurslid Vermeylen Luc Mechelbaan 546 Putte 

Bestuurslid Geerts Luc Zwanelei 4 Putte 

Bestuurslid De Vocht Johan Boefkens 6 Putte 

Bestuurslid Frans Luc Schrieksesteenweg 17 Putte 

Bestuurslid Geerts Jos Heidelaan 24 Putte 

Bestuurslid Horckmans Karl Lierbaan 98 Putte 

    

Technieken lokaal Augustynen Jan Kleinmannekensstr.33 Putte 

 Van den Dries Paul Bredestraat 15 Putte 

 Rousseau Eddy Gravenhoek 85 Putte 

Ledenbeweging 2016 

Bestuur 
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Dirigent: Arthur Vanderhoeft   

Bugel 
De Meutter Hilde Dyck An   Henderickx Veerle 
De Weerdt Ann Dyck Cindy   Cuyvers Caro 
Derboven Roger Rousseau Ilse   Van Vlasselaer Artuur 
Geerts Jos Nestor Kathy   Dyck Marthe 
 
Klarinet 
Stevens Youp 
 
Trompet 
Van den Dries Paul Augustynen Evi    

 
Alto 
Verreth Martine Dyck Amber   Van Houtven Dirk 

   
Bariton 
Henderickx André Faasen Elke 
 
Tuba 
Dyck Joris Dyck Ruben Op de Beeck Hans 
Rousseau Bert Papens Patrick 

  
Trombone 
Augustynen Sander Van Vlasselaer Wout Vervloesem Michel 

  
Sax alto 
Geerts Julie Fransen Greet Stevens Seppe 
  
Sax tenor Sax bariton   Bas 
Henderickx Sandra Van Vlasselaer Erik  Verbunt Johan 
    
Percussie 
Hendrickx  Jannick Rousseau Eddy Jacobs Sander  
   
Vaandrig 
Horckmans Karl  

   
Ere-muzikanten 
Derboven Rudy  Van der Auwermeulen Tony Van der Hoeven Willy
      

  

Muzikanten 
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Leerlingen   
Faasen Elke Stevens Seppe Van Vlasselaer Kato 
Dyck Amber Stevens Youp  Van Vlasselaer Wout 

Dyck Marthe Creemers Jasper  Van Vlasselaer Artuur 
Verret Emilie Gielen Liebrecht  Van Fraechem Mila 
Verret Esther De Vooght Marie Van den Bergh Stijn 
Jacobs Sander Cuyvers Caro  
   

 

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 huren 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 

Jeugdwerking 

mailto:evi.augustynen@fanfaresintniklaas.be
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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 :  vr. / zat. / zon.   €  46 
2 dagen :  zat. / zon.  €  36 
  vr. / zon .  €  31 
  vr. / zat.   €  31 
1dag :  zat.   €  21 
  zon.   €  21 
  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 
46 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 5 januari 2017 in bij je wijkmeester. 

  

Teerfeesten 2017 
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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 2017. 
 
 
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 13 JANUARI 2017 

17u.30  Bezoek aan de leden herbergiers 
19 u. Eucharistieviering in onze parochiekerk,  opgeluisterd door onze 

muzikanten, eerbetoon aan onze overleden leden: 
   Julia Verschueren 

  Jules Dyck 
  Francine Dierckx 
  Alfons Dyck  

 Gust Corluy 
 René Janssens 
 Jos Vervoort 

20 u. Avondmaal : erwtensoep - stoofvlees, witloof en natuuraardappelen - pudding 

21 u. Dansavond met DJ “Peter Wijns” 
 

PROGRAMMA TEERFEESTEN 2017 
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ZATERDAG 14 JANUARI 2017 

12 u. Middagmaal  : Kop met hersensaus 

13 u. Wandelconcert : bezoek aan het rusthuis en de leden herbergiers 
18u.30 Avondmaal : groentesoep - varkenshaasje met groentekrans en 

kroketten – warme appelstrüdel 
tussendoor kasverslag, huldiging jubilarissen en verdienstelijke leden 
 
Gehuldigden: 
 De Vocht Johan: 35 jaar bestuurslid 
 Derboven Jos: 45 jaar bestuurslid-feestleider                    
 Geerts Jos: 40 jaar muzikant 
 An Dyck, Ilse Rousseau en  Ann De Weerdt: 30 jaar muzikant 
 Karl Horckmans: 30 jaar bestuurslid 
 Bert Rousseau: 25 jaar bestuurslid 

 
20u.30 Dansavond met DJ “Volle Petrol” 

ZONDAG 15 JANUARI 2017 

  
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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Naam Lid Aantal jaren lid 

Seymus Jos 1937 80 

Van Ouytsel Alfons 1944 73 

Maes Gerard 1947 70 

Geysemans Jan 1948 69 

Nauwelaerts René 1948 69 

Van den Weyngaert Alfons 1950 67 

Straetmans Hubert 1952 65 

Van Hove August 1952 65 

Augustynen Paul 1956 61 

Van Rompaey Antoon 1956 61 

Derboven Jos 1957 60 

Derboven Roger 1957 60 

Derboven Rudy 1957 60 

Henderickx André 1958 59 

Mariën Jos 1958 59 

Van der Auwermeulen Tony 1958 59 

Van der Hoeven Maurice 1958 59 

Cornelis Alfons 1959 58 

Van Hoof Emiel 1961 56 

Aerts Aloisa 1962 55 

Janssens Frans 1963 54    

Torfs Jozef 1964 53 

Verstraeten Hugo 1964 53 

Rousseau Eddy 1965 52 

De Cock Willy 1966 51 

De Cock Alfons 1966 51 

Huybrechts Louis 1967 50 

Van Eetvelt Vic 1967 50 

 
 
 
 
 
 
 

Gouden leden 2017 
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December 2015: 
Het gelegenheidscafeetje was gepacht door Ann De Weerdt  ten voordele van de Vrije 
Basisschool Putte en dit voor de woensdagen 25 november, 2, 9, 16 december 2015. 
Geen repetitie op woensdag 23 december. 
 
3 december: bestuursvergadering om 19u30.  

13 december: verbroedering in Keerbergen in AC “Den Bussel” om 15u30. 

Op 16 december zijn er enkele kersverse muzikanten bijgekomen tijdens de repetitie: 
Marthe Dyck op bugel, Amber Dyck op alto en Youp Stevens op klarinet. We zijn zeer 
tevreden met hun muzikale ondersteuning en wensen hen veel plezier toe in onze 
fanfare. 

 

Op 16 december was het de laatste repetitie ten voordele van de Vrije Basisschool. Er 
waren vele kleutertjes De leerlingen van het eerste leerjaar waren te gast. De fanfare 
heeft een aangepast programma gebracht voor deze jonge toeschouwers. 

JAAROVERZICHT 
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Op 17 december overleed ons medelid Julia Verschueren. 

22 december: vergadering met fanfare Deugd Verheft ter evaluatie van het 
gezamenlijk concert, binnenbrengen inschrijvingen teerfeesten 2016. 
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Geen repetitie op 23 december 2015. 

Het gelegenheidscafeetje was gepacht door Luc Geerts voor de woensdagen 30 

december 2015 en 6 januari 2016. 

 

Januari 2016: 
Op 2 januari 2016 overleed ons medelid Jules Dyck uit De Boefkens.  

In het weekend van 8, 9 en 10 januari 2016 vonden onze jaarlijkse teerfeesten plaats 
in de parochiezaal te Putte.  
De festiviteiten startten op vrijdag 8 januari met de eucharistieviering in onze 
parochiekerk opgeluisterd door onze muzikanten  en met eerbetoon aan onze 
overleden leden Fons Wittocx, José De Graef, Marc Horckmans en Julia Verschueren. 
Om 20 u. was er als avondmaal erwtensoep – stoofvlees, witloof en 

natuuraardappelen- pudding. Daarna was er dansavond met DJ “Volle Petrol”. 
Op zaterdag 9 januari 2016 werd er om 12u. kop met hersensaus gegeten, aansluitend 
was er wandelconcert: Real  13.30 – 14.10 u., Grill ‘n’ chill 14.20 – 15.00 u., Rustoord  
15.10 – 16.20 u., Maxim’s Place 16.30 – 17.45 u., Parochiezaal  18.00 u. 
Om 18u30 was er als avondmaal groentesoep – varkenshaasje met groentekrans en 
kroketten – warme appelstrüdel. Tussendoor was er de huldiging van jubilarissen en 
verdienstelijke leden: Van den Dries Paul voor 40 jaar muzikant, Henderickx Sandra 
voor 35 jaar muzikant, Vermeylen Luc voor 25 jaar bestuurslid. Rudy Derboven is 
gestopt op saxofoon en werd eveneens samen met zijn vrouw Lutgarde Torfs in de 
bloemetjes gezet. 
De avond werd afgesloten met een dansavond met DJ “Peter Wijns”. 
Zondag 10 januari werd men weer om 12 u verwacht voor het middagmaal, gevolgd 
door wandelconcert aan de leden herbergiers: Heidebloem 13.30 – 14.10 u., Kaktus 

14.20 – 15.00 u., Maxim’s Place  15.10 – 16.20 u., Eclips 16.30 – 17.45 u., 
Parochiezaal 18.00 u. 
Om 18u30 was er het avondmaal tomatenroomsoep – kipfilet met champignonsaus en 
boontjes en kroketten – rijstpap. Omstreeks 20u30 kon men genieten van beelden uit 
het fanfare-archief en kon men deelnemen aan het kaartspel. 
De driedaagse teerfeesten waren zeer vlot verlopen. De fanfare dankte alle 
deelnemers en de feestleiders met al hun helpers hiervoor. Vooral ook dank aan de 
mensen van de brandweer voor de tap op onze dansavonden tijdens de teerfeesten. 

 

Op de foto staan ook de voorzitter Joris Dyck, de ondervoorzitter Bert Rousseau, de 

secretaris Ann De Weerdt. 
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Op 14 januari was het bestuursvergadering. 

De repetities werden gepacht door Jens Op de Beeck en vrienden voor de woensdagen 
13, 20 en 27 januari, 3 februari. 
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Op 26 januari was het vergadering van de Putse cultuurdienst met de 
muziekverenigingen van alle gemeenten van de politiezone Bodukap (Bonheiden, 
Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte).  Elf muziekverenigingen uit Bonheiden, Duffel, 

Sint-Katelijne-Waver en Putte werken samen aan een uniek ‘Bodukap-muziekstuk’. 

 
 

Dirigent Tom De Haes, directeur van het Lemmensinstituut, componeerde hiervoor het 
stuk White Winged Flight. “Door dit stuk verbroederen we met alle verenigingen”, 
vertelde hij. “Dat is ook de boodschap die we willen uitsturen, met de actualiteit in het 
achterhoofd. Het is een warme oproep tot verbroedering, verzoening en vrede. 
Daarom gebruikte ik het beeld van de witte vredesduif voor de compositie.” 
De volgende maanden oefenden de verenigingen het werk in. Op 25 september vond 
de apotheose plaats met een gezamenlijk concert in het GC Klein Boom te Putte. 
 

Februari 2016: 

De repetities waren voor de laatste maal in handen van Jens Op de Beeck en vrienden 
het gelegenheidscafeetje op woensdag 3 februari. 

Op 4 februari hebben we in het fanfarelokaal waterschade gehad door 
vandalenstreken. Het lokaal stond s’ morgens over de volledige oppervlakte onder 
water tot net aan de plinten. Een aantal bestuursleden hebben uren moeten kuisen om 
het water weg te krijgen.  
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Het gelegenheidscafeetje was gepacht door jeugdhuis Kaktus en dit voor de 
woensdagen 10, 17, 24 februari en 2 maart .  

Op 11 februari 2016 overleed ons medelid Francine Dierckx.  

 

Op 14 februari 2016 was het onze jaarlijkse restaurant dag met Valentijns menu. Er 
waren twee eetbeurten voorzien om 11.30 u en 13.00 u. Talrijke bezoekers hebben 
weer zeer lekker kunnen eten van de vers bereide gerechten van Erik Van Vlasselaer 
en zijn team helpers. Het was weer om vingers en duimen van af te likken en iedereen 
werd ook vlot bediend. Ook de zaal was mooi versierd voor Valentijn. Bedankt aan Erik 
en alle helpers voor deze geslaagde restaurantdag. 

 

 

 



 

 17 

Maandag 29 februari was het leerlingenconcert van de muziekacademie. Proficiat aan 
onze jeugd en leerlingen Kato Van Vlasselaer, Marie De Vooght, Milla Van Fraechem, 
Stijn Van den Bergh, Artuur Van Vlasselaer, Liebrecht Gielen, Wout Van Vlasselaer, 

Sander Jacobs en Youp Stevens voor hun prachtige optreden. 
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Op 19 maart 2016 overleed onze ere-voorzitter Alfons 
Dyck op 93-jarige leeftijd. Fons Dyck is 10 jaar 
voorzitter geweest van onze fanfare van 1980 tot 1990 
en was al lid van in 1945. Fons heeft steeds de 
activiteiten van de fanfare van kortbij gevolgd en zijn 
muzikale interesse doorgegeven aan zijn kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen.  

 

Maart 2016: 
Het gelegenheidscafeetje was voor de laatste keer in handen van  jeugdhuis Kaktus op 
 woensdag 2 maart . Verpachting van de repetitie op 2 maart 2016. 

Bestuursvergadering op 3 maart om 20 u. 

Het gelegenheidscafeetje was gepacht door Simon De Cock voor de woensdagen 9, 
16, 23 en 30 maart 2016. 

Verbroedering te Berlaar op 13 maart 2016 om 18:15 u. 
Op 19 maart 2016 om 20:00 u. zijn we gaan verbroederen bij Trouw in Deugd te Putte 
met Kathy Nestor als dirigente. 
 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 20 maart 2016 namen Ruben Dyck, Sander Augustynen en Jelle Aertgeerts 
deel aan de provinciale solistenwedstrijd van Vlamo. Ruben behaalde 86,5% op 
euphonium met “Sonate in F Dur” van M. Benedetto in ere-afdeling, Sander behaalde 
91,5% op trombone met “Rhapsody for Trombone” van G. Langford in ere-afdeling en 
Jelle scoorde 88% op Eb Bass met “Capriccio” van R. Newton in superieure afdeling. 
Proficiat aan Ruben, Sander en Jelle voor hun geweldige prestatie. 

Verpachting van de repetitie op 30 maart 2016. 

April 2016: 
Op 1 april had Sander Jacobs alle muzikanten en bestuursleden beet. 
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Het gelegenheidscafeetje was gepacht door KLJ Putte ten voordele van de 
verbouwingen van de nieuwe lokalen en dit voor de woensdagen 6, 13, 20 en 27 april 
2016. 

Donderdag 7 april 2016 om 19 u.: jeugdrepetitie voor de jeugddag. 
Donderdag 7 april 2016: bestuursvergadering in ons lokaal om 20 u. 

Op zondag 17 april deden enkele van onze leerlingen hun plechtige communie. Onze 
jeugdverantwoordelijke bezorgde namens de fanfare een kleine attentie aan Youp 
Stevens en Toon Van den Bergh. Proficiat Youp en Toon. 

Zaterdag 16 april van 11.30 tot 12.30 u.: jeugdrepetitie voor de jeugddag. 
Woensdag 20 april: afrekenen van mei-avond en lidgeld. 
    

 

 

 

 

 

Zaterdag 23 april 2016 van 15 u. tot 17 u.: jeugdrepetitie voor de jeugddag. 

Op 25 april 2016 vierden ons medelid Maes Arnold en Van der Auwermeulen Maria hun 
diamanten bruiloft. Proficiat aan beiden met hun 60ste huwelijksverjaardag. 

Het gelegenheidscafeetje was voor de laatste maal in handen van KLJ Putte op 
woensdag 27 april 2016. Verpachting van de repetitie op 27 april. 
 
Op 28 april 2016 overleed ons lid René Janssens.  

Op zaterdag 30 april vond de jaarlijkse meiavondviering plaats in de parochiezaal. Een 
250 tal deelnemers hebben kunnen genieten van een overheerlijk menu, zelf 
klaargemaakt door Erik Van Vlasselaer en zijn team. Bedankt aan Erik en aan alle 
helpers. Na het avondmaal heeft men zich nog kunnen amuseren op het bal. 
 

 

                                                                            

 

Op 20 april 2016 overleed onze ere-muzikant Gust Corluy op 

88 jarige leeftijd. Gust werd enkele jaren geleden nog 
gevierd voor 70 jaar muzikant in onze fanfare. Gust speelde 
hoorn en was steeds op post tijdens repetities, optredens en 
alle andere activiteiten zolang zijn gezondheid het toeliet. 
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Mei 2016: 
 
Het gelegenheidscafeetje was verpacht voor de woensdagen 4, 11, 18 en 25 mei 2016 
aan Joris Dyck. 

Vrijdag 6 mei van 18 u. tot 19 u.: jeugdrepetitie voor de jeugddag. 

Zaterdag 7 mei om 17:45 u.: verbroedering te O.L.V.-Waver, zaal Graaf d’Elissem. 

Zondag 15 mei vond de jaarlijkse familiefietstocht plaats van de fanfare. Door het 
slecht weer met veel wind, fris en regelmatige regenbuien waren er minder 
deelnemers. Onderweg kon men een zestal proefjes uitvoeren. Volgende deelnemers 
scoorden hiermee tot in de top vijf: Van den Bergh Marie-Jeanne, Frans Luc, Muys 
Marie, Van Camp Evelien, De Vocht Johan. Proficiat aan alle deelnemers voor hun 
sportieve en recreatieve prestaties. Dit jaar waren er ook velen die langskwamen voor 
de overheerlijke pannenkoeken. Bedankt aan alle helpers van deze activiteit. 
 
Woensdag 18 mei van 18u30 tot 20 u.: jeugdrepetitie voor de jeugddag. 
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Op 19 mei 2016 overleed ons medelid Jos Vervoort.  

21 mei 2016 van 14 u. tot 16 u.: jeugdrepetitie  

22 mei 2016: jeugddag “van toeten noch blazen” in het fanfarelokaal, gevolgd door 
concert werd geannuleerd. Ter vervanging werd het optreden van de jeugd voorzien 
op woensdag 29 juni om 19 u.  

Juni 2016: 
2 juni om 20 u.: bestuursvergadering  
Op 4 juni legden onze leerlingen hun examen af. Proficiat aan iedereen met de 
behaalde resultaten. Diploma uitreiking vond plaats met het jeugdconcert op 29 juni 
om 19 u. in het lokaal. 
Het gelegenheidscafeetje was in handen van de fanfare. 

Repetitie op dinsdag 21 juni om 20 u. Geen repetitie op woensdag 22 juni wegens 
wedstrijd Rode Duivels. 

26 juni om 19.30 u.: verbroedering bij KF. Sint-Cecilia te Keerbergen, GC Den Bussel. 
 
Op 29 juni 2016 om 19 u. vond het jeugdconcert met optreden van onze jongste 
leerlingen plaats in het fanfarelokaal op de Mechelbaan 357. Alles was hen aangeleerd 
door onze juffen Kathy en Evi. Het jeugdconcert werd gedirigeerd door Kathy Nestor. 
Hun optreden was meteen een geslaagd succes. Het optreden werd afgesloten met de 
diploma-uitreiking aan onze eigen leerlingen.  
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Juli 2016: 
 

Het gelegenheidscafeetje was in handen van de fanfare.  

Geen repetitie op de woensdagen 20 en 27 juli 2016. 
Muzikantenfeestje op zaterdag 2 juli om 16 uur, chalet Fransen op Leuvensebaan. 
Flor en Paula Goyvaerts - Pelgrims waren 60 jaar gehuwd op 25 juli 2016. 
Luc en Jeannine Vermeir - Keuleers waren 50 jaar gehuwd op 14 juli 2016. 
 
 

Augustus 2016: 
De repetities waren weer gestart na 2 weken zomerrust. Muzikanten en dirigent waren 
volop bezig met de voorbereiding van de kermismis van 28 augustus 2016 en met het 
oefenen voor het kerkconcert op 16 oktober en de Vlamo wedstrijd van 13 november.  

Roger en Lidy Derboven- Op de Beeck waren 50 jaar gehuwd op 20 augustus. 

Onze muzikanten en dirigent Arthur Vanderhoeft hebben tijdens de eucharistieviering 
van zondag 28 augustus een prachtig mini-concertje gegeven in de Sint-Niklaaskerk. 
Nieuwe muziekwerken werden hiervoor speciaal uitgekozen en deze uitvoering was 
tevens een goede test van de akoestiek voor het kerkconcert van 16 oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 31 augustus had de fanfare de mosseldag tijdens de kermiskoers van 
“de goede wil”. Het was dit jaar uitstekend weer, 78 renners namen het tegen elkaar 
op in 12 rondes (totale lengte 114 km) langsheen Mechelbaan, Heuvel, Leuvensebaan, 
Vogelstraat, Augustijnenlei, Driesstraat, Houwstraat, Berlaarbaan, Bredestraat, 
Lierbaan en Mechelbaan. Tijdens en na de koers werden er volop drank, koude schotel 
en mosselen geserveerd. Dankzij de inzet van vele medewerkers werden overheerlijke 
mosselen opgediend. Bedankt aan alle helpers van deze activiteit. Zulke activiteit is 
alleen mogelijk met de hulp van vele medewerkers. Zowel de koers zelf als de 
mosseldag vergen veel werk. Reeds enkele dagen vooraf was men bezig met de 
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opbouw van tenten, togen, tafels e.d.. Ook groenten snijden en mosselen  kuisen 
werden nog zelf gedaan. Na afloop van de mosseldag werd er nog opgeruimd tot in de 
late uurtjes en dag erna waren er de afbreekwerken. Bedankt aan keukens Geens voor 

het ter beschikking stellen van hun parking en ook aan het publiek voor jullie steun. 

 

September 2016: 
Het gelegenheidscafeetje was gepacht door Luc Geerts, hij deed het hoogste bod. Luc 
stond samen met de skivrienden Jos Geerts, Paul Van den Dries, Joris Dyck, Bert 
Rousseau, Patrick Papens en Erik Van Vlasselaer achter de tap op de woensdagen 7, 
14, 21 en 28 september 2016. 

2/9/16: repetitie Bodukapconcert 
23/09/16: generale repetitie mozaïek concert om 20 u. in GC Klein Boom 
Op zondag 25 september waren we gaan spelen op het mozaïekconcert in de 
eventzaal te Putte. Op het einde van de avond hebben we samen met 11 
muziekverenigingen uit de 4 Bodukap gemeenten een mooie, indrukwekkend optreden 
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gegeven met een 240 tal muzikanten, onder leiding van Tom De Haes. Iedereen was 
razend enthousiast en het was ook een unieke ervaring om met zo velen in een orkest 
te spelen. 

 

Verpachting repetitie op 28 september. 

Oktober 2016: 
Het gelegenheidscafeetje was verpacht voor de woensdagen 5, 12, 19 en 26 oktober 
2016 aan Tim Vervloet namens jong-oud chiroleiding. 

02/10/16: verbroedering bij K.F. Deugd Verheft te Grasheide om 19:10 u. 

Op 16 oktober hadden we ons herfstconcert in de Sint-Niklaaskerk. Een 80-tal 

toeschouwers hebben ruim een uurtje kunnen genieten van een fris en mooi 
programma. Bedankt aan iedereen voor hun inzet en aan onze muziekliefhebbers om 
zich vrij te maken op deze stralende, zonnige herfstdag. 
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November 2016: 
Geen verpachting van de repetities wegens voorbereiding Vlamo-wedstrijd. 
Repetitie op woensdag 2 november 2016 van 20 u. tot 23 u.  

Extra repetitie op zondag 6 november (met onze verbroederingsdag) van 14 u. tot 15 
u. ter voorbereiding van de Vlamo-wedstrijd. 

Zondag 6/11/16: jaarlijkse verbroedering in ons lokaal. We traden zelf op om 15:15 u. 
Repetitie voor Vlamo-wedstrijd om 14 u. 
                Programma:         15u15                   K.F. Sint-Niklaas - Putte 

16u00                   K.F. Sint Cecilia - Berlaar 
16u45                   K.F. De Gouden Lier - Beerzel 
17u45                   K.F. Sint Jozef – Peulis 
18u30                   K.F. Deugd Verheft - Grasheide 
19u15                   K.F. Trouw in Deugd – Putte 
20u00                   K.F. Sint-Cecilia – Keerbergen 

 

  
Op donderdag 10 november ging onze jeugd schaatsen in Heist-op-den-Berg. 
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Op vrijdag 11 november begeleidde onze fanfare de optocht naar het monument van 
de gesneuvelden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 12/11/16: generale repetitie Vlamo-wedstrijd om 16:30 u. 
 
Op zondag 13 november 2016 heeft de Koninklijke fanfare Sint-Niklaas uit Putte 
deelgenomen aan VLAMO-finalewedstrijd voor orkesten te Leuven in het 
Lemmensinstituut. 42 Muzikanten onder leiding van Arthur Vanderhoeft brachten 
“Fuzje” van Rob Goorhuis en “Tapas” van Peter Savenberg. Voor hun schitterende 
uitvoering werden ze beloond met de kampioenstitel voor fanfares in eerste afdeling 
en gewaardeerd met een stevige score van 90%. Om deze score te behalen, werd de 
afgelopen weken intens en frequent gerepeteerd. Sectierepetities, algemene repetities, 
generale repetities werden op korte tijdspanne voorzien. Iedereen was dan ook zeer 

tevreden met het resultaat. Na de proclamatie mocht een zeer tevreden voorzitter de 
trofee uit handen van de jury in ontvangst nemen. Een dikke proficiat voor iedereen. 
  

 

Zondag 20/11/16: verbroedering bij K.F. De Gouden Lier te Beerzel, zaal Kennedy.  
Woensdag 23 november 2016: tap op de rommelmarkt in GC. Klein Boom te Putte. 
30 november 2016: afhalen teerkaarten, tombolalootjes, sint-niklaasje. 
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De Restaurantdag is niet meer weg te denken uit de activiteitenkalender van de 

fanfare. Heb je geen zin om af te wassen dan kan je reeds voor de 23ste maal aan 
een voordelige prijs komen eten. 
 
Wil je eens lekker romantisch doen met je geliefde, kunnen we jullie opnieuw het 
valentijnsmenu aanraden. 
 
Glaasje cava 
Tomatenroomsoep  
Pangasiusrolletjes met champagnesaus  (met kroketten en wintergroentjes) 
Dessertenpallet ‘Valentijn’ 
 
Er zijn zoals gewoonlijk twee eetbeurten voorzien om 11u.30 en 13u.  

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  Rappoortlaan  16  015/76.16.25 
 Fransen Greet   Dr. Laenenstraat 9 0473/85.70.59 
 Dyck Joris   Tinstraat 24  0472/94.58.94 

 
Gelieve in te schrijven ten láátste op 1 februari 2017. 
 
We hopen jullie allemaal te mogen ontvangen op zondag 12 februari 2017 in ons 
gelegenheids-restaurant in de Parochiezaal voor een lekkere maaltijd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

23e Restaurantdag: 12 Februari 2017 

http://www.fanfaresintniklaas.be/
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Er zijn twee eetbeurten om 11.30 en 13 u. Op voorhand inschrijven is verplicht. 

Inschrijven kan via www.fanfaresintniklaas.be of via onderstaand formulier 

(+geld) binnen te brengen bij Dyck Joris, Tinstraat 24 of Van Vlasselaer Erik, 
Rappoortlaan 16 (Putte).  

Inschrijven ten laatste op woensdag 1 februari ’17 ! 
NAAM: …………………………………………. 
ADRES: …………………………………………. 
  …………………………………………. 

TEL: ……………………………… UUR:  11u30 /   13u00    (omcirkel) 

AANTAL PERSONEN: ……………. BETAALD: JA   /   NEEN 

 
Menu Volwassenen  Aantal  Prijs Totaal 

Slaatje met appeltjes en spekjes  X 4,5  

Tomatenroomsoep   X 3,5  

Biefstuk natuur + friet  X 12  

Biefstuk champignonroomsaus + friet  X 12  

Biefstuk peperroomsaus + friet  X 12  

Koninginnehapje + friet  X 10  

Stoofvlees + friet  X 10  

Dame blanche  X 3,5  

Dessertenpallet  X 4,5  

Valentijnsmenu 

Glaasje Cava – Soep – Pangasiusrolletjes 
met champagnesaus en kroketten  – 
Dessertenpallet 

 

X 22 

 

Menu Kinderen     

Slaatje met appeltjes en spekjes  X 4,5  

Tomatenroomsoep  X 3,5  

Biefstuk natuur + friet  X 6  

Biefstuk champignonroomsaus + friet  X 6  

Biefstuk peperroomsaus + friet  X 6  

Curryworst + friet  X 4  

Koninginnehapje + friet  X 5  

Stoofvlees + friet  X 5  

Dame blanche  X 2  
     

Fles witte wijn  X 9  

Fles rode wijn  X 9  

TOTAAL     

 

Inschrijving Eetdag: 12 Februari 2017 

http://www.fanfaresintniklaas.be/

