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Bonheiden, 3 februari 2023 

 
 
 
Beste muziekliefhebber en fan van onze muziekvereniging, 
 

 
 
Onze vereniging is het jaar 2023 heel positief en actief begonnen. Zo kon u ons in verschillende 
herbergen in en rond Bonheiden tegenkomen, waar onze muzikanten daar voor volle ambiance 
zorgden.  
 
Ons orkest was op zondag 22 januari het muzikale decor in het theaterstuk “STILLE NACHT” met 
theatergezelschap Max Last. Het mag gezegd worden, dat het een fantastisch spektakel werd, en 
dat mede door onze inbreng tijdens de vertoning en de feilloze muzikale ondersteuning door 
dirigent en muzikanten. Het applaus en felicitaties achteraf getuigden daarvan. 
 
Op bestuursniveau vonden recent enkele veranderingen plaats. Marleen Luytens neemt de 
bevoegdheden als voorzitster over van Mia Cools. In 2025 zal onze vereniging 150 jaar een vaste 
waarde zijn in het culturele en sociale aanbod in onze gemeente Bonheiden. Met veel overtuiging 
zien wij de toekomst positief tegemoet en hopen u nog vele jaren te verwelkomen op onze 
evenementen. 
 

WELKOM op ons VLAAIENLOTEN  
dinsdag 21 februari! 

 
Eén van die traditionele activiteiten is VLAAIENLOTEN. Graag nodigen wij u uit op Vastenavond 
dinsdag 21 februari  in G.C ’t Blikveld 
 
U leest er hieronder meer over. 
 

 
2023 Feest voor onze leden. 
 
Het jaarlijks teerfeest ging dit jaar door op 
zaterdag 14 januari in de Krankhoeve. Na een 
stevige lunch was het tijd voor muzikaal 
plezier bij bevriende cafés.  
 
Achteraf kon men genieten van een heerlijke 
breugeltafel. 
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OP NAAR DE TOEKOMST 

 

Met dit schrijven willen we jullie niet alleen uitnodigen op onze volgende activiteit “Vlaaienloten”, maar 

tegelijkertijd willen wij u informeren over het volgende:  
hiervoor duiken we eerst en vooral even terug in de tijd. 

In 2003 werd Mia Cools gevraagd om het voorzitterschap van de Koninklijke 
Muziekvereniging Bonheiden waar te nemen. Tijdens haar voorzitterschap werden enkele 
structurele veranderingen doorgevoerd binnen de Fanfare Sint-Rochus en ontstond in 
2003 de huidige Koninklijke Muziekvereniging Bonheiden. Vriendschap en kameraadschap 
zijn haar belangrijkste eigenschappen en doelstellingen, en wil deze zoveel mogelijk 
integreren en promoten in de vereniging en daarbuiten.  Begin 2014 ontving zij de 
Cultuurpluim 2013 van Bonheiden voor haar constante inzet voor de muziekvereniging, 
maar vooral voor haar dagelijkse inzet voor de Bonheidense gemeenschap. 

20 jaar reeds heeft zij deze rol met heel veel gedrevenheid, passie en moed weten te 
brengen. Een taak die zeker niet altijd van een leien dakje liep, maar steeds wist zij de 
organisatie in goeie banen te leiden, samen met een zeer gedreven team van 
bestuursleden.  

Net voordat Covid toesloeg, lag het ontwerp klaar om overdracht van verantwoordelijkheden te bespreken en uit te 
voeren, maar het leek ons dan ook niet het juiste moment om dat te verwezenlijken. 

Begin dit jaar leek ons wel geschikt om deze plannen tot uitvoer te brengen.  

Eén en ander kwam op gang toen Mia het voorzitterschap heeft overgedragen aan 
Marleen Luytens op 9 Januari laatstleden – tot dan bestuurslid van onze harmonie. 

Marleen is al actief spelend lid in onze vereniging (Eerste klarinet) sinds 2010 en sinds 
enkele jaren heel actief in het bestuur, waar zij al verschillende taken op zich nam, maar 
ook reeds verschillende initiatieven nam om bvb een weekend op reis te gaan naar 
Duitsland, maar ook de gelegenheid te creëren om te spelen op het befaamde 
“Oostende voor Anker”.  

 

Samen vormen Marleen en Mia, als nieuwe ere-voorzitster, een tandem die samen de 
verjonging en toekomst gericht het ingeslagen pad zullen effenen  

 
Wij zijn ervan overtuigd dat Marleen een stimulerende kracht zal zijn voor onze vereniging en zij met veel 
inzet EN in nauwe samenwerking met onze bestuursleden, een mooie toekomst zal vrijwaren, waarbij 
muzikaliteit, samenhorigheid en de jeugd centraal zullen staan.  
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STILLE NACHT 
 
Heeft u op de eerste foto bovenaan deze 
nieuwsbrief de rare opstelling van onze 
muzikanten opgemerkt? 
 
Onze muzikanten werden in het toneeldecor 
opgenomen, maar moesten plaats vrij laten 
aan de acteurs. Muzikaal geen ideale en 
gemakkelijke opstelling. Goede muzikanten 
lezen niet enkel wat er op papier staat, maar 
luisteren tijdens de uitvoering naar hun 
collega’s om op het juiste moment hun 
solomelodie te laten weerklinken. Ook voor 
dirigent Bart Van Buggenhout een hele 
uitdaging. Toch zijn zij geslaagd met grote 
onderscheiding. 
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Vlaaienloten van echte vlaaikes is een jarenoude 

traditie bij de Koninklijke Muziekvereniging 

Bonheiden. 

 

Op Vastenavond dinsdag 21 februari 2023 kunt 

u in G.C. ’t Blikveld te Bonheiden om 20u 

meespelen en je kans wagen om vlaaikes maar 

vooral heel prachtige prijzen te winnen, 

waaronder elektrische toestellen en 

gereedschap.  

 

 
 

De getrokken nummers worden op een groot 

scherm weergegeven en zijn gemakkelijk te 

volgen. Kom en geniet van de aangename sfeer, 

de spanning en vooral van een hele fijne avond 

amusement.  

Er zijn verschillende ronden waar onze lekkere 

echte vlaaikes en andere mooie prijzen zullen 

verloot worden.  

 

Tijdens de lotingen zijn er broodjes, hotdogs, 

soep, warme en frisse dranken te verkrijgen. 

Toegang gratis. Lottokaarten € 5 per stuk. 

Deuren open vanaf 19u30. 

IEDEREEN WELKOM. 

Hopelijk tot dan. 

 

 

Wij willen u nu al informeren dat ons volgende 

muzikaal optreden weerom een topper zal zijn.  

 
 
Kom en geniet van heerlijke filmmuziek en een 
natuurconcert. Laat u wegdromen en verzeil van 
de ene romance via spannende trillers naar weer 
andere spektakels. Geniet van onze natuur in 
beeld en klank. 
 
Bestel tijdig tickets via de verkoopkanalen van 
’t Blikveld. 
 
Tickets in VVK via ONLINE 
inschrijving https://www.blikveld.be/disney2023 of 
via onthaal 't Blikveld, telefonisch 015 50 28 70 en 
via email aan  blikveld@bonheiden.be

https://www.blikveld.be/disney2023
mailto:blikveld@bonheiden.be
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Dinsdag 21 februari 20.00 uur Vlaaienloten in G.C. ‘t Blikveld 

Zaterdag 22 april 20.00 uur DISNEY in ‘t BLIKVELD 

Verder zijn er nog verschillende activiteiten en concerten waarvan de datum of het 
programma nu nog niet definitief vastliggen. Later dit jaar verwelkomen wij u alvast graag 
op ons MOSSELSOUPER en staat er nog een najaarsconcert op het programma 

 
 
Groetjes en hopelijk tot 21 februari of op onze concerten en evenementen van 2023. 
 
De Koninklijk Muziekvereniging Bonheiden. 
 
 
Met dank aan onze sponsors. 
 

 
 
Sponsors voor 2023 zijn steeds welkom. Indien interesse neem contact op. 

Onze agenda 2023 


