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Beste muziekliefhebber en fan van onze muziekvereniging. 

 

Zoals de lentebloemen die nu ontluiken en zich fier oprichten om ons allen te verwennen met geurende en kleurrijke 

schoonheid, zo treedt onze  muziekvereniging op de voorgrond en halen wij onze beste muziek boven om iedereen 

gelukkig te maken met onze vrolijke muziek. Met een goed gevulde agenda kijken wij hoopvol naar de toekomst. 

 

Wij zijn blij dat wij eindelijk ons trouw publiek, u dus, en vele anderen terug mogen verwelkomen en verblijden met 

swingende melodieën die nog lang in je hoofd zullen nazinderen en het verleden snel doen vergeten. 

Na de voorbije moeilijke periode is er terug hoop en voorzichtig vertrouwen in de toekomst. Het aansluiten van 

nieuwe muzikanten is daarvan een heel goed voorteken. Meer daarover verder in deze nieuwsbrief. 

Noteer alvast volgende data in uw agenda: 

 

VOORLOPIGE AGENDA 2022 - 2023 
 

• Zaterdag 14 mei 14.00 u: Opendeurdag in ’t Kranske  

• Zondag 22 mei 11.30 u: Concert op het Wapenplein Oostende tijdens Oostende voor Anker  

• Zaterdag 25 juni 14.00: Optreden van De Klare Rietjes tijdens het event voor mantelzorgers 

• Zondag 10 juli vanaf 12.00 u ZomerZondag—Concert—Vlaanderen Feest!—Terrasbediening 

• Zaterdag 10 september 14.00 u: Concert op de Grote Markt te Brussel (weekend van de Taptoe) 

 Later op de avond LEDENFEEST in Bonheiden  

• Zondag 21 januari 2023 Stille Nacht (theatervoorstelling met muziek)  

• Dinsdag 1 maart 2023 20:00: Vlaaienloten  

• Zondag 22 april 2023 Concert in G.C. ’t Blikveld  

 

 

Onze muzikanten, onze vaste 

helpers en bestuur, wensen u fijne 

Paasdagen en hopen u, uw familie 

en vrienden in goede gezondheid 

regelmatig terug te mogen 

verwelkomen op onze 

aankomende concerten en 

evenementen.  

Hieronder een voorlopige lijst van onze activiteiten waarvoor de afspraken al afgerond zijn, maar wees gerust er 

staan nog meer activiteiten op het programma.  
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Onze eerste activiteit na die lange vervelende periode van isolement en thuis blijven, was ons VLAAIENLOTEN op 

Vastenavond. Zo’n 90 enthousiaste deelnemers namen plaats om hun kans te wagen om lekkere vlaaikes te winnen. 

Op een groot en duidelijk scorebord kon iedereen de trekking volgen. Naast de 300 lekkere vlaaikes (voor ons gebakken 
door Bakker Daniël & Nancy) waren er nog heel veel prachtige prijzen te winnen. Met dank aan de sponsors en vooral  
Guy Pauwels en Myriam Van Damme die ons een groot aantal mooie prijzen bezorgden. 
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U las het waarschijnlijk al in vorige edities ,dat enkele van onze oudere en trouwe muzikanten ons muziekgezelschap 

hebben verlaten, maar toch verbonden blijven met onze vereniging. Vandaar enkele publicaties en vacatures om 

geïnteresseerden te laten kennis maken met onze vereniging. 

Met genoegen mochten wij enkele nieuwe en getalenteerde muzikanten verwelkomen in onze vereniging. Zij zijn 

een serieuze versterking in onze groep fantastische muzikanten en zij doen onze dirigent Bart Van Buggenhout al 

dromen van nieuwe en andere uitdagingen. Hou u maar vast aan uw bretellen, want we gaan er een lap op geven. 

Bij het begin van het seizoen 2021-2022 mochten wij Ellie Shaw, (tenor sax), Lotte Van Bostraeten (alt sax) en Wim 

Jacops (bass trombone) als nieuwkomers registreren in onze muzikantenlijst. 

Recent werden wij nog eens verrast door de toetreding van Myrthe de Schaetsen (Alt Sax), Anne Huygh (Hobo), 

Aline Vanhoutte (fluit) en Nele . (klarinet). Hun snelle integratie in de groep beloven veel goeds, dat u weldra kan 

beoordelen tijdens onze volgende optredens.  

INTERESSE OM MEE MUZIEK TE SPELEN? 

Toch blijven er nog verschillende vacatures niet ingevuld. Wij denken vooral aan fagot, klarinet, klein en melodisch 

slagwerk, maar andere instrumenten blijven van harte welkom. Kent u iemand of bent u geïnteresseerd om ons 

muzikaal te vervoegen, laat het ons dan weten. Wij nemen dan zo snel als mogelijk contact op. 

Onze repetities zijn op maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur. (voor jonge leerlingen van 20:00 tot 21:00 uur) 

 

BEZOEK ONS OP DE OPENDEURDAG  14 MEI  TIJDENS LENTEMARKT 

 

Op zaterdag 14 mei organiseert het Conservatorium een opendeurdag in Kunstencentrum ‘t Kranske. Onze 

muziekvereniging, die daar ook haar lokaal heeft, verleent die dag haar medewerking.  

Daar kan u aan onze stand kennis maken met onze vereniging.  

Door samenspel en persoonlijke begeleiding geven wij aan leerling muzikanten een extra boost tijdens hun muzikale 

opleiding. 

Schrijf u in als lid van onze muziekvereniging en geniet van al de voordelen. 

Indien uzelf  geen aanleg heeft om muziek te leren of te spelen, maar toch muziekliefhebbers kent die interesse 

hebben om aan te sluiten als muzikant of sympathiserend lid, dan kunnen zij daar inschrijven of laat het ons weten 

per e-mail of telefoon. 

 

 

Die dag openen wij onze bar in de grote zaal van ‘t Kranske en bakken wij 

lekkere verse Brusselse wafels.  

Misschien komt u die dag naar de Lentemarkt? Kom gerust eens langs voor 

een drankje en een hapje.         Hopelijk tot dan. 

 

Zin in lekkere Brusselse wafels, vers gebakken op een oeroud wafelijzer? 



 

Koninklijke Muziekvereniging Bonheiden 4 Nieuwsbrief april 2022 

MUZIEKVERENIGING BONHEIDEN in ENGELSE TV-serie 

Kent u nog Jasper Teerling, beter gekend als Professor T. van de gelijknamige 

TV-serie op VRT met Koen De Bouw.in de hoofdrol.  

Deze serie werd vertaald (o.a. Engels, Frans en Duits) en zijn op verschillende 

zenders en streamingdiensten te bekijken. In een aflevering in de Engelse versie 

komen enkele muzikanten van een Belgische fanfare in beeld. Onze muzikanten 

Ruben en Quinten Pauwels werden geselecteerd en zijn in die aflevering te zien. 

Zoek hiernaast op de foto: 

Wie is Ruben ? 

Wie is Quinten? 

Hint: 

 De twee heren links zijn het niet! 

 

Foto: van tijdens de opname 

 

UITNODIGING 

KUNSTENCENTRUM 

‘t Kranske 

Grote zaal 

Zaterdag 14 mei  
vanaf 14:00 uur 

(tijdens Lentemarkt) 

Infostand  

MUZIEKVERENIGING 

hapje en drankje 
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Zondag 22 mei 2022 

U heeft waarschijnlijk al gehoord van “Oostende voor Anker”, het grootste 

maritiem evenement in België, waarbij meer dan 150 zeilschepen de haven, 

kaaien, dokken en vaargeul van Oostende opzoeken en elk schip of boot zijn 

mooiste kantjes laat bewonderen. Het is jaar na jaar een topevenement dat 

veel schippers en toeristen lokt, mede door het totaalprogramma met 

animatie en muziek in de stad.  

Eén van die publiekstrekkers die dag is onze  

muziekvereniging uit Bonheiden. 

U kan onze geweldige muzikanten onder leiding van dirigent Bart Van Buggenhout aan het werk zien van 11:30 tot 

12:30 uur op de kiosk van het Wapenplein, in putteke centrum en midden het commerciële hart van Oostende.  

Kom mee genieten van een heerlijke uitstap naar Oostende, de sfeer langs en op de verschillende tentoongestelde 

schepen en met extra animatie door onze muzikanten.  

 

Neem in de namiddag plaats op één van de leuke terrasjes. Onder begeleiding van een delegatie van het 

trommelkorps van K.V. Mechelen stappen wij naar enkele terrassen, waar wij uitpakken met ambiancemuziek van 

de bovenste plank. De juiste plaatsen en uren waar onze muzikanten de toeristen zullen vermaken, kan u in real-time 

volgen op onze website. Wij vertrekken om 14:00 uur aan het Petrus & Paulusplein. 

 

Kom genieten van een heerlijke dag ontspanning en muziek, 

 en steun daar onze muzikanten uit Bonheiden.  

 

Wij zullen blij zijn met uw applaus en appreciatie. 

 

Hopelijk tot dan. 
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ZomerZondagen 

Eindelijk kan het jaarlijks evenement ZomerZondag deze 

zomer terug doorgaan aan de Krankhoeve te Bonheiden.  

Graag nodigen wij u uit op zondag 10 juli. 

Op deze zondag zal u verwend worden door ons team, want wij 

nemen de terrasbediening dan voor onze rekening. 

Ter gelegenheid van VLAANDEREN FEEST! Kan u genieten 

van een namiddagconcert o.l.v. Bart Van Buggenhout.  

Meer hierover in onze volgende nieuwsbrief.  

Voorzitster Mia Cools:  

0477 424959 

 

Secretariaat:  

0475 471609 

muz.bonheiden@gmail.com 

Volg ons op onze website: 

          Www.muziekverenigingbonheiden.be 

 

    https://www.facebook.com/muziekverenigingbonheiden 
 

Muzikanten: Op Paasmaandag 18 april geen repetitie. 

http://Www.muziekverenigingbonheiden.be
https://www.facebook.com/muziekverenigingbonheiden
https://www.facebook.com/muziekverenigingbonheiden

