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Bonheiden, 7 januari 2023 

 
 
 
Beste muziekliefhebber en fan van onze muziekvereniging, 
 
 
Hopelijk heeft u kunnen genieten van mooie eindejaarsdagen en een gezellige jaarovergang.  
2023 heeft ondertussen zijn intrede gedaan en bij ons staat onze eerste activiteit al op het 
programma. Op zaterdag 14 januari vieren wij zoals gewoonlijk feest tijdens onze teerdag en 
teerfeest. Muzikanten en leden die inschreven op onze NieuwsBrief zijn hartelijk welkom in O.C. 
Krankhoeve te Bonheiden. Meer op volgende bladzijde. 
 
 

2022 ging in Bonheiden niet 
onopgemerkt voorbij. 
 
De Muziekvereniging Bonheiden (KMB) nam 
initiatief en zocht samenwerking met andere 
verenigingen uit Bonheiden die ook hun 
stempel zetten in de culturele activiteiten in 
Bonheiden en Rijmenam. Wij waren verheugd 
dat Davidsfonds Bonheiden-Rijmenam, KWB 
Bonheiden-Rijmenam en De Krekels mee op 
de kar sprongen om onze dorpsgenoten te 
betrekken in het Bonheidens kerstgebeuren. 
Op vraag van het gemeentebestuur maakte 
KWB Bonheiden-Rijmenam een prachtige 
nieuwe kerststal die na de verwelkoming van 
voorzitter Carl Van Hove op 10 december 
door schepen van cultuur Mieke van den 
Brande officieel werd ingehuldigd. 
Davidsfonds bracht met Rita Van 
Hauwermeiren een mooi kerstverhaal. De 
beide ensembles van KMB fleurden de 
samenkomst op met aangepaste kerstmuziek, 
terwijl men zich bij de vuurkorven uiterlijk 
kon verwarmen, en innerlijk met lekkers aan 
de gezellige KWB winterbar.  
 
Op 17 december was zaal Ludwinahuis 
eigenlijk iets te klein. 
 

       
 
Na de kerstmaaltijd met krentenbrood en 
stollen, een jaarlijkse gewoonte bij 
Davidsfonds, kon men rond een 50-tal 
muzikanten en 6 zangkrekels plaats nemen 
om te genieten van een fantastisch concert 
o.l.v Bart Van Buggenhout. 

Presentatrice Christ’l nam u op speelse wijze 
mee in het onverwachte avontuur. 

 
 
Naast de verschillende kerstliederen, bracht 
de muziekvereniging enkele concertwerken 
die bij velen een grote indruk achterliet. 
 
Dirigent Jan Onsia nam even de dirigeerstok 
over en achteraf konden alle aanwezigen 
verschillende kerstliederen meezingen.  
 

 

 
Alhoewel Bonheiden een afdeling huisvest 
van het Concervatorium Mechelen is er geen 
doorstroming van die jongeren naar 
Bonheidense verenigingen, wat wij ten zeerste 
betreuren. Daarom moeten wij grotendeels 
beroep doen op muzikanten uit de naburige 
gemeenten. Hopelijk komt daar snel 
verandering in. 
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Bij veel fanfares en harmonies is de teerdag een 
jaarlijkse hoogdag voor muzikanten, partners, 
kinderen, familie en sympathisanten.  
Zo ook bij de muziekvereniging Bonheiden.  
 
Wat vroeger wel tot drie dagen lang kon duren en 
soms op een zattekes-festijn uitdraaide is dat 
heden eerder een gezellige dag samenzijn en een 
muzikale rondgang door de gemeente en bij 
bevriende herbergiers met achteraf een etentje.  
 

 
 
Wij moesten al drie jaar teruggaan in ons archief, 
want door Corona konden wij niet samenkomen. 
 

 

De traditie blijft, maar wij passen ons 
programma aan. Muzikanten en helpers 
krijgen de lunch en diner gratis 
aangeboden. Sympathisanten kunnen mits 
een bijdrage mee genieten van de sfeer, de 
muziek en het lekker eten. 

 
Dit jaar komen wij om 11:00 uur samen in 
O.C. Krankhoeve, Grote Doelstraat te 
Bonheiden. 

 
Daar staat voor u de lunch klaar met KOP, 
HESP en KAAS. 

 

Schrijf vlug in en geniet van 
een fijne muzikale dag. 

 
Na de lunch vertrekken wij rond 12:30 u 
met eigen vervoer op muzikale rondgang. 
 
Liefst onderling afspreken voor carpooling 
en een BOB aanstellen, want wij willen het 
veilig en gezellig houden. 
 
Het juiste programma wordt later 
meegedeeld, zodat sympathisanten die niet 
de volledige toer meedoen, toch ergens 
kunnen afspreken om daar de sfeer op te 
snuiven. 
 
Na de rondgang en ook zij die enkel 
inschreven voor het avondfeest zijn welkom 
om 19:00 u in O.C. Krankhoeve. 
 
Daar staat een lekkere BREUGELTAFEL 
voor u klaar en kan u naar believen 
aanschuiven  
 
Achteraf is er geen dansfeest, maar wij 
verklappen nog niet waaraan u zich mag 
verwachten. 

 
11:00 u Samenkomst in de Krankhoeve  Er is vlakbij voldoende parking  
12:00 u Lunch  

 
Boterhammen met 
Kop, kaas en hesp 

12:30 u Vertrek met eigen vervoer naar 
verschillende cafés. 

Carpooling en een BOB 

19:00 u Aperitief  In cafetaria in de Krankhoeve. 
 BREUGELTAFEL  

20:30 u  “Heel veel amusement” 

TEERDAG op Zaterdag 14 januari 2023 

Gelieve het inschrijvingsformulier zo snel mogelijk ingevuld aan ons terug 
te bezorgen 
U kunt ook mailen naar muz.bonheiden@gmail.com  
of telefonisch of per sms inschrijven naar nr. 0475 47 16 09 
https://www.muziekverenigingbonheiden.be/phocadownload/Nieuwsbrieven/2023/20230114_F.pdf 

https://www.muziekverenigingbonheiden.be/phocadownload/Nieuwsbrieven/2023/20230114_F.pdf
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De muziekvereniging Bonheiden verleent 
haar medewerking aan het professionele 
gezelschap MAX LAST voor de zwarte 
theaterkomedie “STILLE NACHT”. 
 
De muziek speelt niet de hoofdrol, maar toch 
gaat het over een lokale fanfare, een 
verjaardag en een herdenking, een alom 
bekend maar door iedereen verzwegen 
geheim, en nog maar één laatste repetitie 
voor het kerstoptreden!  
Dat is de insteek voor ‘Stille Nacht’ waarin de 
ogenschijnlijk kleinburgerlijke moeilijkheden 
van de leden komen bovendrijven, alleen dan 
wel op het verkeerde moment. 
 
De muziekvereniging wordt moeilijke muziek 
voorgeschoteld, die merendeels een beetje 
speciaal en soms vals klinkt, maar daardoor 
het theaterstuk meer kracht geeft. 
 
Kaarten zijn te koop aan € 16 en € 13 via 
https://www.blikveld.be/stillenacht 
 

 
Matinee van 15.00 tot 16.30 uur 
Avond     van 20.15 tot 21.45 uur. 
 
 
Spel: Laurian Callebaut, Esther de Koning, Isabel 
Leybaert, Koen Monserez, Elsa van Dijk en 
Matthias Van de Brul 
 
Tekst: Elsa van Dijk   
 
Muziek: Jelle Vansieleghem   
Dirigent: Bart Van Buggenhout 
Muziekvertolking: Muziekvereniging Bonheiden 
 
Dramaturgie: Stefanie Lambrechts  
 
 
 

 
 

STILLE NACHT  - zondag 22 januari 2023 

https://www.blikveld.be/stillenacht
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Na Stille Nacht beginnen onze 
muzikanten te repeteren voor een 
gezellige avond filmmuziek. 
 
Verschillende nieuwe partituren van 
gekende Disney-filmen werden 
reeds aangekocht en belanden 
weldra op de pupiter. 
 
Noteer alvast zaterdag 22 april om 
20.00 uur in uw agenda.  
 
 
 

 
In navolging van het succesvol kerstconcert willen wij u dan weeral verrassen en laten 
wegdromen van de ene romance via spannende trillers naar weer andere spektakels.  
 
Een avond Disney in ’t Blikveld o.l.v. Bart Van Buggenhout. 
 

 

 

Zaterdag 14 januari:  

11.00 Lunch, 19.00 Breugeltafel 

Teerdag en teerfeest in O.C. Krankhoeve 
voor leden en muzikanten.  
Inschrijven verplicht. 

Zondag 22 januari 

Matinee: 15.00 tot 16.30 uur 

Avond: 20.15 tot 21.45 uur 

Tragikomedie STILLE NACHT. Theater 
door MAX LAST en muzikale medewerking 
door de muziekvereniging o.l.v. Bart Van 
Buggenhout. 

Dinsdag 21 februari 20.00 uur Vlaaienloten in G.C. ‘t Blikveld 

Zaterdag 22 april 20.00 uur DISNEY in ‘t BLIKVELD 

 

 
 
Groetjes en hopelijk tot 14 januari of op onze concerten en evenementen van 2023. 
 
De Koninklijk Muziekvereniging Bonheiden. 
  

DISNEY in ‘t Blikveld  

op Zaterdag 22 april 2023 

Onze agenda 2023 
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Met dank aan onze sponsors. 
 

 
 
Sponsors voor 2022-2023 zijn steeds welkom. 


