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Bonheiden, 27 juni 2022 

 
 
 
 
 
Beste muziekliefhebber en fan van onze muziekvereniging, 
 
 

 
 
Na een lange stilte door Corona traden op zondag 22 mei onze muzikanten op in 
Oostende. Onze muziekvereniging was geselecteerd om o.l.v. onze dirigent Bart Van 
Buggenhout te concerteren op de kiosk op het Wapenplein te Oostende en daarna 
voor een parade door de  festivalzone tijdens “Oostende voor Anker”.  Als 
ambassadeurs van Bonheiden waren zij één van de smaakmakers van “Oostende voor 
Anker”, het grootste maritiem evenement van België. Meer foto’s kan u bewonderen 
op onze website: 
https://www.muziekverenigingbonheiden.be/nl/multimedia-nl/fotoalbum-nl/foto-album-2022/foto-album-202205  
 
Dikke proficiat aan onze muzikanten en dirigent. 
 
De reacties waren heel positief en wij hopen in 2023 terug gevraagd te worden voor 
dit evenement dat doorgaat tijdens het eerste weekend van juni 2023.  
 
Het is een hele eer en wij zijn blij om als plaatselijke muziekvereniging ook op eigen 
bodem tussen gerenommeerde artiesten terug geprogrammeerd te staan op de 
“ZomerZondagen” te Bonheiden. 
 

 
© Blikveld Bonheiden 

 
Op 10 juli 2022 zal onze vereniging tevens de uitbating doen van het terras.  Dit is 
voor ons een belangrijke bron van inkomsten en dus zetten wij alles op alles om er 
een fantastische dag van te maken.  
 
  

https://www.muziekverenigingbonheiden.be/nl/multimedia-nl/fotoalbum-nl/foto-album-2022/foto-album-202205
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Programma van de dag 
 

➢ 12 uur – Lunch 
➢ 14 uur – Kinderanimatie + springkasteel en terras open 
➢ 18 uur – Concert door KMB (Koninklijke Muziekvereniging Bonheiden) 
➢ 19 uur – Vlaanderen Feest! Toespraak burgemeester 
➢ 20u30 – Band of Musos (Eric Melaerts, Geena Lisa, Vincent Goeminne & Jan 

Hautekiet). Een heel mooie keuze door de organisatoren van de 
ZomerZondagen. 
 

 

 

Ons aanbod aan hapjes en tapjes : 
 Sangria/wijn/Cava 
 Broodjes kaas/hesp/gehakt 
 Chips 
 Croque uit ’t vuistje 
 Croque + groentjes 
 Hotdog 
 Zakje friet 
 Friet met stoofvlees 
 Curryworst 
 Ambachtelijk schepijs 
 Brusselse wafel met suiker 
 Brusselse wafel met slagroom 
 Brusselse wafel met ijs (slagroom) 
 Brusselse wafel met aardbeien (slagroom) 
 Brusselse wafel met aardbeien en ijs (slagroom) 

 
Hopelijk zijn de weergoden die dag goed gezind en wij kijken al uit om jullie die dag 
heerlijk te mogen verwennen in ons festivaldorp. 
 
Bij voorbaat al dank aan alle medewerkers die zich hebben aangemeld om die dag te 
helpen op de ZomerZondag. Mocht u zich toch nog willen opgeven om mee te helpen, 
kunt u altijd een mailtje sturen naar muz.bonheiden@gmail.com of een berichtje naar 
0475 47 09 16. 
  

mailto:muz.bonheiden@gmail.com
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Agenda en andere evenementen:  

Maandag 4 juli LAATSTE REPETITIE 2021-2022 

Na onze ZomerZondag begint voor onze muzikanten een welverdiende vakantie en zijn er geen repetities 
meer tot 29 augustus. 

Zondag 10 juli 18:00 u CONCERT op ZomerZondag 

Wij verwelkomen u graag vanaf 12 uur aan de Krankhoeve voor de lunch (frietjes met of zonder stoofvlees, 
curryworst, broodjes kaas/hesp/gehakt, hotdogs en croques). Om 14 uur staan wij klaar voor een hapje 

en een drankje en is er kinderanimatie. Ons concert ter gelegenheid van VLAANDEREN FEEST! begint om 
18:00 uur en om 20:30 kan u genieten van de topattractie Band of Musos. 

Na de VAKANTIE: maandag 29 augustus 

EERSTE REPETITIE 2022-2023 

Vanaf 29 augustus repeteren onze muzikanten terug in Kunstencentrum ’t Kranske (ingang Poverstraat) 
ter voorbereiding van de concerten van het seizoen 2022-2023 en vooral voor hun eerste optreden op het 
Taptoe-weekend in Brussel. Nieuwe muzikanten zijn dan ook hartelijk welkom voor een kennismaking en 
hopelijk lidmaatschap. Wij zijn nog op zoek naar muzikanten, voornamelijk klarinet, fagot, sax, euphonium 

en slagwerk, maar elke muzikant is welkom en een graag geziene aanwinst. Neem gerust contact op: 
muz.bonheiden|gmail.com of 0475 47 16 09 en maak deel van een enthousiaste groep muzikanten. 
Sympathisanten zijn natuurlijk ook welkom op de repetities. Wij repeteren van 20 tot 22 uur. Jonge 
muzikanten onder begeleiding van een peter of meter van 20 tot 21 uur. 

Zaterdag 10 september 
LEDENFEEST en TAPTOE-concert 

Op 10 september komen wij met muzikanten, leden en sympathisanten terug samen op ons ledenfeest, 
dat dit jaar gecombineerd wordt met een optreden op de Grote Markt in Brussel tijdens het Taptoe-
weekend. 

Wij komen om 11 uur samen in Sint-Maartensberg Rijmenam voor een lunch en later vertrekken wij 
vandaar met de autobus naar Brussel. Bij terugkomst kan u mee genieten op ons LEDENFEEST. Meer 
daarover later. 

Zaterdag 3 december Mosselsouper 

Hartelijk welkom op ons mosselsouper in hartje Bonheiden. In zaal De Krekel verwennen wij u graag met 
lekkere mosseltjes of vol-au-vent. 

Zaterdag 17 december KERSTCONCERT 

Hartelijk welkom op onze kerstmishappening. Hopelijk vinden wij nog verenigingen om er een extra 

sfeervolle avond van te maken. U kan dan in elk geval genieten van een schitterend concert met in het 
tweede deel kerstmuziek. Kerstsfeer, hapjes, drankjes en veel gezelligheid gegarandeerd. 

2023 staat al vol met geplande activiteiten. 

Onze klassiekers staan al op de agenda.  
Alle leden en sympathisanten welkom op ons teerfeest met cafébezoek en muziek op 14 januari 
Theatershow STILLE NACHT op 22 januari in samenwerking met Theatergezelschap Max Last en 

G.C. ’t Blikveld. 
Dinsdag 21 februari Vlaaienloten 

en nog veel meer. 
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Met oprechte groeten van muzikanten en bestuur van de Koninklijke Muziekvereniging 
Bonheiden en hopelijk tot op onze ZomerZondag 10 juli of één van onze volgende 
evenementen.  
 
In elk geval geniet van een zomerse en fijne vakantie. 
 
Muzikanten, dirigent en bestuur K. Muziekvereniging Bonheiden. 
 
 
 

 


