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INTRO FANFAREKRANT

Beste lezers,

Door gezondheidsredenen en het wereldkampioenschap voetbal (ja, we geven het eerlijk toe)
zijn we ietwat later met deze eerste Fanfarekrant van 2014. Deze krant is er helaas een
zonder reclame: wij zijn de hoeveelheden nog aan het verwerken en krijgen dat deze week
niet meer klaar. Wij bieden onze sponsors dan ook alvast onze welgemeende excuses aan.
Maar niet getreurd, we denken dat we ook dit keer een goed gevulde krant aan jullie kunnen
voorleggen. Wat mogen jullie verwachten?

* Een voorwoord en een slotwoord
* De agenda voor de rest van het jaar
* Een lijst met fanfares in het arrondissement Mechelen anno 1894
* Een cijfer- of letter- of letter- of cijferblad (je zult het wel zien!)
* Iets over de BBQ en de eetdagen en de Romeo’s
* Een gedicht over Jefke De Laet, Lowieke De Bot, Oscar Van Dam en Frans De Keyzer,
vier oude gloriën van onze fanfare
* Geboorten, overlijdens en nieuwe ereleden
* De oplossing van de quiz en de nieuwe opgave

Wij hopen jullie op onze ledenbarbecue (5 juli) te mogen begroeten of anders op onze
eetdagen. Voor die eetdagen (30 en 31 augustus) zijn we trouwens nog altijd op zoek naar
enkele helpende handen. Wie zin en/of tijd heeft om te komen helpen tijdens het laatste
weekend van augustus, mag zich melden bij Jan Smedts of Chris Foqué. Alle handen zijn
welkom.
En op 18 oktober concerteren wij in de Gemeentelijke Feestzaal in Willebroek, samen met
de Romeo’s. Het belooft de moeite te worden! Heb je nog geen kaarten, dan wordt het de
hoogste tijd om ze te bestellen.
Zo, tot zover deze intro. Wij wensen jullie veel leesgenot, een spetterende vakantie en dat de
Rode Duivels nog lang in Brazilië mogen blijven.
Zet de mojjito en de caipirinha maar koud en klaar. Wij geven jullie rendez-vous in
september.
Brazil, ratatata ratatata, ratatata ratatata, Brazil !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jaarprogramma 2014
Wanneer

Wat

Waar

Uur

Zondag 5 januari

Nieuwjaarsreceptie

Markt, Willebroek

11u00

Zondag 12 januari

Nieuwjaarsreceptie

Bosveld, Heindonk

11u00

Zaterdag 22 februari

Quiz Rumst

Par. Kring Rumst

20u00

Zaterdag 1 maart

Oud ijzer voor nieuw koper

Heindonk

8u00

Zaterdag 8 maart

De Vrolijke Vrienden

Hombeek-Heike

17u00

Zaterdag 26 april

Fanfarefeesten

Bosveld, Heindonk

14u00

Zaterdag 3 mei

KKH Verbroedering

Rumst

20u00

Zaterdag 8 juni

KF De Rupelgalm

Rumst

18u30

Zaterdag 5 juli

Leden-BBQ

Pacis Valley

17u00

Zaterdag 30 augustus

Eetdagen

Bosveld, Heindonk

17u30

Zondag 31 augustus

Eetdagen

Bosveld, Heindonk

11u30

Zaterdag 6 september

KF De Vrienden van ’t Recht Blaasveld

15u30

Zaterdag 13 september

Heindonk kermis

Heindonk

17u30

Zaterdag 13 september

KF De Breydelzonen

Terhagen

19u00

Zaterdag 11 oktober

Harmonie Mechelen

Mechelen

Zaterdag 18 oktober

Jubileumconcert 135
met De Romeo's

Gem. Feestzaal
Willebroek

20u00

Dinsdag 11 november

Wapenstilstand

Kerk en kerkhof

09u00

Zaterdag 15 november

FgC
BLOSO Hazewinkel
Met Youssef El Mousaoui en Dennis Nowé

20u30

Zaterdag 29 november

Teerfeest

Heindonk

08u00

Zaterdag 20 december

Kerstconcert

Kerk, Heindonk

20u00

Geacht lid, geachte sponsor,

Op zaterdag 5 juli 2014 organiseert de fanfare haar jaarlijkse Leden-BBQ. Vanaf 17 uur verwachten
wij u voor het aperitief en tegen 18 uur kan u aanschuiven voor een lekkere 'luxe-barbecue'. Ook dit
jaar doen we een beroep op Meyers-Promotions, in Heindonk beter bekend via The Boathouse, om
de BBQ te verzorgen. Net als vorig jaar betaalt u 20 euro per persoon en kinderen tot en met 12
jaar betalen 10 euro. De vuren zullen pas uitdoven tegen 21 uur zodat u tijd genoeg hebt om van
deze BBQ te genieten.

De fanfare verwelkomt u al voor de achtste keer in Pacis Valley, het oud Gemeentehuis van
Heindonk. Hopelijk is het weer ons gunstig gezind en kunnen we weer buiten zitten. Vincent en
Yorick zorgen voor de muzikale ondersteuning van onze eerste ‘Heindonk zingt’, er zal voor teksten
gezorgd worden zodat iedereen kan meebrullen!

Deze BBQ staat open voor al onze leden en hun gezinsleden. Wat krijgt u nu voor uw 20 euro: 4
stukken vlees/vis (zalmmoot in aluminiumfolie, BBQ-worst, gemarineerde kipsaté en een hamburger)
met saladebar, sauzen en brood en een ijsje als dessert. De kinderen krijgen 2 stukken vlees
(hamburger, BBQ-worst) en ook een ijsje als dessert. Het aperitief, of een drankje voor de kinderen,
wordt u aangeboden door de fanfare. Verder zijn er verschillende dranken verkrijgbaar aan (zeer)
democratische prijzen.

Per fanfare-activiteit waarbij u geholpen hebt, krijgt u 5 euro korting. (Eetdagen 2013, Kerstconcert
2013, Oud ijzer voor nieuw koper 2014, Fanfarefeesten 2014)

Wij vragen u wel om in te schrijven bij Jan Smedts: 0499/17.15.25 Uiterste tijdstip van inschrijving is
vrijdag 27 juni 2014. U mag uw inschrijvingsstrook ook afgeven op volgend adres: Jan Smedts,
Grote Bergen 37 te Heindonk.

Het Bestuur.

----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende, ........................................................................., schrijft in voor:
.......... X barbecue:
.......... X 20,00 € = .......... €
.......... X kinder-barbecue:
.......... X 10,00 € = .......... €
Totaal = .......... €
Te betalen op zaterdag 5 juli 2014 of bij inschrijving aan Jan Smedts.

Mevrouw, Mijnheer,
Voor het bestuur en de leden van de Koninklijke Fanfare « Iever maakt Vooruitgang » vzw uit Heindonk is het een groot
genoegen U allen uit te nodigen op onze 27e « Eetdagen ».
Deze zullen dit jaar doorgaan op Zaterdag 30 en Zondag 31 augustus 2014 in Zaal « Bosveld » te Heindonk.
Hiernaast vindt U een inschrijvingsformulier. Mogen wij U verzoeken dit luik ingevuld terug te bezorgen aan één van
onderstaande personen. De plaatsen zijn beperkt ! Reserveer tijdig.
Het weekend is verdeeld in vijf eetbeurten, namelijk :
Zaterdag 30 augustus

Zondag 31 augustus

Eetbeurt 1
Eetbeurt 2

Eetbeurt 3
Eetbeurt 4
Eetbeurt 5

van 17.30u tot 18u30
van 20u tot 21u

van 11.30u tot 12.30u
van 14u tot 15u
van 18u tot 19u

Wij vragen u om de vermelde uurregeling te respecteren!!!!!
Uw reservaties worden verwacht vóór 25 augustus 2014 bij:
Foqué Chris
Kerkweg 15, Heindonk
SMEDTS JAN
Grote Bergen 37, Heindonk
Email:

tel: 03/866 38 75
tel: 0499/17 15 25
imv@telenet.be

VOORGERECHTEN-SOEP
Kaaskroketten
Garnaalkroketten
Duo van kaas- en garnaalkroket
Rundscarpaccio
Tomatensoep
HOOFDSCHOTELS
Scampi (10 stuks)
Kipfilet natuur
Kipfilet provençale
Kipfilet pepersaus
Kipfilet archiduc
Steak natuur
Steak provençale
Steak pepersaus
Steak archiduc
DESSERT
Coupe vanille
Dame Blanche
IJs met warme krieken
Fruittaartje
Cornetto
KINDERMENU
Kaaskroketje of soep, 2 Curryworsten
met frietjes en een Kinderijsje

Jacobs Danny
Grote Bergen 12, Heindonk
Smedts Luc
Krommestraat 92, Blaasveld
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tel: 03/290 61 73
tel: 03/866 15 15

….. x 10,00 = ……….

Ruime keuze aan wijn, bier en frisdrank
NAAM: ………………………………………………………………………….
ADRES: …………………………………………………………………………
POSTCODE: ……….. WOONPLAATS: ……………………………………
TELEFOON: ……/……………………
Reserveert voor eetbeurt nr. ………. voor ………. personen.
Wenst, indien mogelijk, samen te tafelen met:
……………………………………………………………………………………………………………………………

GEBOORTEN

Op 4 december 2013 werd MATTHIS LEANDER geboren, 3,320 kg, 52 cm, broertje van
Jolan en zoontje van onze slagwerker-accordeonist-percussionist Vincent Verhelst en zijn
vrouw Myriam Franckx. Hip hip hoera! De muzikale genen zijn alvast doorgegeven.
Op 22 april 2014 zag MATS het levenslicht, 2,850 kg en 45 cm, het eerste zoontje van oudmuzikant Tom Peeters en Katleen Briers. Mats maakt onze oude en nieuwe muzikant Jan
Peeters en oud-muzikante Lutgarde Peeters fiere grootouders en oud-muzikant Jozef Peeters
en zijn vrouw Louisa trotse overgrootouders, wat ook geldt bij vaandeldrager Fons
Verbruggen en zijn vrouw Philomene.
Van een muzikaal viergeslacht gesproken, dit is er een dat kan tellen. Proficiat!

OVERLIJDENS

In 2014 nam onze gemeenschap afscheid van twee notoire dorpsfiguren.
Op 31 januari 2014 verloor de heer HERMAN BEULLENS, de “Maa van Toor”, het
gevecht tegen een ongeneselijke ziekte. Herman, die jaren voor Touring Wegenhulp werkte
en een trouw lid was van onze fanfare, werd in Heindonk geboren op 24 november 1933.
Wij condoleren zijn echtgenote Marie-Louise Thyssen en de hele familie.
Op 3 februari 2014 overleed in Heindonk de heer JAN VERHEYDEN, “Jan doktoor”, de
zoon van oud-burgemeester Edmond Verheyden. Jan werd geboren in Mechelen op 4
oktober 1950 en was jarenlang de clubarts van VK Heindonk.
Wij bieden de familie onze innige deelneming aan.

DE NIEUWE ERELEDEN

Sinds begin dit jaar hebben wij vier nieuwe ereleden in onze fanfare. Volgende mensen
steunen IMV hiermee op extra wijze:
* Luc De Wit
* Hubert Foqué
* Werner Hens
* Alfons Verbeeck
Wilt u ook erelid worden met speciale vermelding in onze Fanfarekrant, neem dan contact
op met onze kassier Chris Foqué. Hij verschaft u de nodige inlichtingen.

DE QUIZOPLOSSING

Met onze vorige quizvraag gingen we op zoek in het grote autoletterboek. Wij zochten de
volgende antwoorden.
1. CH = Confederatio Helvetica = Zwitserland
2. HR = Hrvatska = Kroatië
3. FL = Fürstentum Liechtenstein = Liechtenstein
4. E = Espana = Spanje
5. S = Sverige = Zweden
Er kwamen 6 correcte inzendingen binnen. Daaruit trok een onschuldige hand de volgende
winnaar(s):
Philip en Sally De Jongh – Bruyninckx
Kleine Bergen 2
2830 Heindonk
Proficiat! Jullie prijs komt er eerstdaags aan.

DE NIEUWE QUIZVRAAG

Wij stellen jullie gewoon 5 muziekvraagjes en jullie geven ons de antwoorden.
1. Welke Tollembekenaar scheurde in 2013 met de ravissante drumster Isolde Lasoen rond
in zijn “Zetpilcar”?
2. Van welk Antwerps kwintet is Slongs Dievanongs het enige vrouwelijke lid?
3. Vul deze Beatlestekst aan: “ We all live in a yellow …………. ?
4. Conchita Wurst won dit jaar het Eurovisiesongfestival. Wij vragen u de naam van onze
Vlaamse/Waalse inzending?
5. Van welke beroemde componist zijn de werken geletterd en genummerd met bv. KV 525
(Köchels Verzeichnis)?
Insturen kan tot 20 augustus. Veel succes met het opzoekingswerk.

SLOTWOORD

Kort. Heel kort. Geniet van de zon en tot in september. Ciao ciao!

