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VOORWOORD 
 
 
Het zijn drukke tijden geweest.  Er is hard gewerkt voor het evaluatieconcert en dat liet zich 
ook horen in de commentaren van de jury.  Simon weet nu waar aan gewerkt moet worden 
en ik ben er zeker van dat we een mooi jaarconcert gaan brengen. 
 
DEK-a-Musica is ondertussen ook achter de rug.  Hartelijk dank aan alle helpende handen, 
voor en achter de schermen.  Het DEK-a-Musica weekend is een zeer belangrijk weekend 
voor de inkomsten van onze harmonie en zonder jullie hulp zou dit niet mogelijk zijn.   
 
Dat den DEK blijft groeien was de laatste maanden ook duidelijk.  Mensen die hun weg terug 
vonden, nieuwe mensen die gestart zijn.  Den DEK leeft! 
 
Veel leesplezier en tot in januari voor de volgende nieuwsbrief. 
Sandra 
 
 
 

ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
Datum Activiteit 
  
Zondag 29/01/2017 Extra repetitie, alg. vergadering, activiteit 
Zaterdag 4/02/2017 Jaarconcert (cc Deurne) 
Zondag 9/04/2017 Drieske DEK 
Vrijdag 29/04/2017 Free Podium 
Zondag 21/05/2017 Martinusfeesten Halle (uur volgt) 
Zondag 17/09/2017 Familiedag 
  
 
 
Laatste versie vind je steeds op onze website : http://www.dooreigenkracht.be/agenda.html 
 
De agenda op onze website is steeds up-to-date en voor zij die Facebook hebben, van zo 
goed als elke activiteit bestaat er een evenement en hebben jullie een uitnodiging gekregen.  
Het zou tof zijn als jullie ook aanduiden of je al dan niet aanwezig zal zijn.  Als we reclame 
voor een evenement maken en er staan 9 mensen die de uitnodiging aanvaard hebben, is dit 
niet echt uitnodigend voor geinteresseerden om ook te komen.   
Nodig aub al jullie Facebook vriendjes uit voor deze evenementen om zoveel mogelijk 
mensen te bereiken. 
 
Vergeet nooit de leuze van iedere muzikant "De afwezigen hebben altijd ongelijk!" 
PS vergeet aub de aanwezigheidslijst niet aan te vullen.  Deze is volledig afgeschermd en is 
enkel toegankelijk voor muzikanten, dirigent en bestuur. 
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VERSLAGEN 
 
 
Vrijdag 05/08/16 : Eerste repetitie 

 
 
 
De eerste repetitie na onze zomerbreak moest er bij 
sommigen toch eerst een beetje stof uitgeblazen 
worden. 
 
Iedereen heeft zijn/haar batterijen terug opgeladen 
en we zijn terug volle moed om er in te vliegen en er 
een goed nieuw werkjaar van te maken. 
 

 
 
 
 

Vrijdag 16/09/16 : Huldiging 50 jaar muzikant 
 
Na de repetitie werd Gerda Van Sanden in  
het zonnetje gezet voor haar 50 jaar  
lidmaatschap als muzikant. 
Proficiat Gerda en op naar de volgende 50! 
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Zondag 18/09/16 : Evaluatieconcert te Aartselaar 
 
Het was toch wel spannend, onze eerste evaluatie met Simon.   
De commentaren van de jury achteraf bleken goed mee te vallen.  Simon weet waar hij nu 
nog extra op moet oefenen.  Ik kijk uit naar ons jaarconcert !  
 

 
 
 
 
Zaterdag 24/09/16 : Mosselfeesten KHWV  

 
 
 
Het was al een paar jaar geleden 
dat we nog eens bij onze 
collega's uit Wijnegem een 
verbroedering gespeeld hebben, 
maar dit jaar was het terug 
zover.   
Nadien lekker blijven kletsen en 
sommigen lieten zich graag  
bedienen van mosselen e.d., 
want volgend weekend is het 
aan ons om iedereen te 
bedienen.  
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01 + 02/10/16 : DEK-a-Musica 
 
Dat het DEK-a-Musica weekend een heel belangrijk 
weekend is voor onze harmonie is geen geheim.  Aan 
iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen, een 
welgemeende DANK U! 
Hieronder enkele sfeerbeelden. 
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Ken jij iemand die aan volgende criteria voldoet ? 
 
GEZOCHT :  
Om ons orkest uit te breiden zijn wij op zoek naar dynamische, enthousiaste mensen die één 
van de volgende instrumenten bespelen: 
- trombone 
- eufonium 
- bastuba 
- (bas)klarinetten 
- hoorns 
- hobo 
- fagot 
Bespeel je één van deze instrumenten en heb je interesse om ons te vervoegen, dan kan je 
contact opnemen via dooreigenkracht@skynet.be.  
Staat jouw instrument er niet tussen, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. 
Repetitie : elke vrijdag, 20:00-22:30 
Adres : Zaal Ruggehof, Frank Van Dijckstraat 46, 2100 Deurne 
 
 

FAMILIEDAG 17/09/2017 
 
Uitstel is geen afstel, het spoorwegfietsen zal doorgaan in 2017.  Hou 17/09/17 alvast vrij in 
jullie agenda. 
Daar we deze fietsen moeten reserveren zouden we op voorhand moeten weten met 
hoeveel personen we die dag aanwezig zullen zijn. 

Hieronder kan je alvast meer info vinden.  Je kan altijd 
iemand van het bestuur aanspreken om je aan- of 
afwezigheid door te geven of een mailtje te sturen naar 
dooreigenkracht@skynet.be 

Spoorfietsen tussen Kapellen 
en Brasschaat 
Op zoek naar een leuke activiteit voor het hele gezin? 
Fiets dan mee in het spoor van de militairen van Kapellen 
naar Brasschaat en terug. 

Op een gezinsfiets kan je met twee personen trappen 
terwijl nog maximum 3 personen plaatsnemen op een 



 7 

bankje. Zie je het groots? Huur dan een groepsfiets waar 4 personen trappen terwijl 8 
personen rustig zitten. 

Aan de Fortsteenweg in Kapellen start het 
avontuur! Neem plaats op een spoorfiets en 
trap 5 km naar Kamp Noord in Brasschaat. 
Onderweg rijd je door het bos in een 
historisch waardevol en ongerept landschap. 
Zo fiets je bijvoorbeeld over de befaamde 
antitankgracht die tussen de twee 
wereldoorlogen werd aangelegd. 

Na een uurtje trappen kom je aan in Kamp 
Noord, een voormalig militair kamp gelegen 
naast het oudste militair vliegveld van 
België. Hier kan je genieten van een 
welverdiende pauze. 

Het spoor is wisselend eenrichtingsverkeer waardoor je enkel op vaste tijdstippen kan 
vertrekken. Ook bij regenweer is vertrekken mogelijk, want dan wordt een afdakje voorzien 
en zit je lekker droog. 

 
 

UIT DE OUDE DOOS 
 
Bij het uitpluizen van de oude statuten zijn we oude magazines, reglementen etc tegen 
gekomen.  Hieruit is deze rubriek voortgevloeid. 
 

AANMOEDIGINGSFONDS : REGLEMENT 
 
ART. 1  Er wordt in den schoot der "Fanfare Door Eigen Kracht" een aanmoedigings-
  fonds gesticht. 
ART. 2  Dit fonds heeft voor doel den regelmatige gang der werkzaamheden van de 
  Fanfare te bevorderen en de stiptheid der leden aan te wakkeren. 
ART. 3  Dit fonds dient om eventuele onkosten geheel of gedeeltelyk te dekken,  kos-
  ten welke anders door de leden zouden moeten betaald worden, zoals reis-
  kosten, aankoop van geschenken, bydragen voor feesten, enz.   
  Die uitgaven worden aan de leden voorgelegd by de eerstvolgende repetitie 
  en door hen goedgekeurd of verworpen by meerderheid van stemmen. 
ART. 4  Kunnen van dit fonds genieten: de werkende leden der Fanfare en de be-
  stuursleden. 
ART. 5  Door werkende leden worden verstaan de werkelyk spelende leden en de be- 
  stuursleden.  De niet betaalde muziekleider mag van dit fonds genieten. 
ART. 6  De leden van de aanmoedigingskas betalen eene maandelykse bydrage van 
  5fr. Deze wordt enkel geind op de eerste repetitie van elke maand.  De bydra-
  gen blyven het eigendom der leden en worden niet verdeeld. 
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ART. 7  Het aanmoedigingsfonds wordt gevormd door: 
  1) De bydragen der leden. 
  2) 10% op het bedrag der stortingen der ereleden. 
  3) 20% op de netto opbrengst van alle feesten, uitstappe en diensten. 
  4) De boeten. 
  5) De bysonders giften. 
ART. 8  Dit fonds heeft hetzelfde bestuur als de Fanfare. 
  Een der leden kan aangeduid woren voor de boekhouding. 
ART. 9  Het maandelyks bepaalde bedrag der fictieve kas wordt verdeeld onder de le-
  den a rato van hun aanwezigheidspunten. 
ART. 10 Er worden drie punten toegekend voor elke repetitie of vergadering en vyf 
  voor elke uitvoering of dienst. 
ART. 11 Voor het te laat komen wordt een punt afgetrokken per repetitie en twee per 
  uitvoering of dienst. 
ART. 12 Het telaatkomen wordt daarenboven beboet met 1fr voor een repetitie en 2fr 
  voor ene uitvoering. 
ART. 13 Voor het niet tegenwoordig zyn op de repetitie betaalt men 3fr en op ene 
  uitvoering 5fr.  
ART. 14 Wordt ontslagen van de vorige boeten, hy die zich voor de repetitie of uit-
  voering, welke hy niet kan bywonen, zich verontschuldigt door een lid dat zelf 
  op de repetitie of uitvoering tegenwoordig is. 
ART. 15 Komt te laat, het lid dat 10 minuten na den bepaalden tyd niet op zyne plaats 
  is. 
ART. 16 Maandelyks ontvangt elk lid een staat van zyn tegoed in de kas. 
ART. 17 Dit tegoed blyft dan persoonlyken eigendom van het lid en kan voor geen 
  ander doel gebruikt worden dan dit aangegeven in art 3. 
ART. 18 By ontslag van een lid wordt hem zyn tegoed uitbetaald.  Deze uitbetaling 
  geschiedt op den datum door het bestuur aanteduiden. 
ART. 19 Indien het tegoed van een lid 100fr overschrydt kan het bestuur beslissen het 
  boventallige aan het lid uit te keren. 
ART. 20 Een jaar na zyn ontslag verliest een lid alle recht op zyn tegoed in de kas. 
 
 
 

GEZOCHT :  CREATIEVE MENSEN 
 
Creatieve mensen die wanneer nodig, de handen uit de mouwen willen steken en iets willen 
knutselen, in elkaar willen timmeren, schilderen, ...   
Bij interesse kan u iemand van het bestuur aanspreken of een mail sturen naar 
dooreigenkracht@skynet.be 
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DITJES EN DATJES 
 
 

 Op 16/07 vernamen wij het overlijden van Marcel Verberckmoes, de man van Lydia.  
Veel sterkte aan de ganse familie. 

 Op 27/07 moest Chris Van Immerseel onverwachts naar het ziekenhuis voor een 
ingreep.  

 Op 29/07 zakte een delegatie af naar St Bavo in Wilrijk om daar te genieten van 
lekkere mosseltjes en koude schotels. 

 Op 3/08 moest Christel Van Sanden opgenomen worden in het ziekenhuis. 
 Op 3/08 kreeg het bestuur te horen dat Marleen wegens werk en privé redenen stopt 

bij den DEK.  Wij wensen haar veel succes en dit is geen afscheid, maar tot ziens. 
 Op 6 en 7/08 kwamen verschillende leden langs bij de bosconcerten van de Vrije 

Verenigde Vrienden in Schilde.  Leuk om te zien hoe verenigingen verweven zijn. 
 Op 19/08 vond Paul Van Hoeydonck de weg naar den DEK terug.  Welkom terug.  Hij 

bracht ook zijn kersverse bruid Inge Kerckhofs mee. 
 Diezelfde avond hebben we ook een stoelendans gehouden.  Sommigen onder ons 

kregen een nieuwe plaats toegewezen en zo voelt het toch weer een beetje nieuw en 
fris aan. 

 Op 12/08, 2/09 en 14/09 nam Chris Derwig het dirigeerstokje over van Simon.  
Bedankt Chris, je doet dat goed!  

 Op 23/09 mochten we Kevin De Borger verwelkomen met zijn fagot. Kevin is een 
drukbezet muzikant en zal dus niet elke repetitie aanwezig kunnen zijn, maar zoals 
onze voorzitter zei "een fagot begot!".  We zijn een nieuwe warme klank rijker. 

 Op 01/10 overleed de grootmoeder van Simon.  Wij wensen de ganse familie veel 
sterkte. 

 Op 6/10 bakte Simon voor ons lekkere koekjes ter gelegenheid van zijn 
verjaardag.  Ze waren lekker, dat mag je nog eens doen.  

 
Toekomstige activiteiten van leden, buiten den DEK : 
 

 Op 18-19-20-25-26/11 staat Paul De Cuyper 5 avonden op de planken met het KBC 
Torenteater.  Zij brengen de komedie "De laatste kans" van Jeroen Maes.  Een aanval 
op uw lachspieren. 

 
Neem jij deel aan een activiteit in de komende maanden en maak je hier graag reclame 
voor in de nieuwsbrief van januari, stuur dan een mailtje en wij maken hier graag een 
vermelding van. 
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VERJAARDAGSKALENDER 
 
 
November : 
 
2 - Sandra Wagemakers 
4 - Georgina Ashton 
16 - Christel van Sanden 
22 - Kevin De Borger 
27 - Roger Verschueren 
 
December : 
 
4 - Claartje Hermans 
15 - André Chattelion 
17 - Saskia Chattelion 
18 - Chris Van Immerseel 
19 - Gerda Van Sanden 
25 - Anke De Cock 
28 - Paul Van Hoeydonck 
 
Januari : 
 
2 - Jean-Maryn Van der Taelen 
 
 
 
 

 
 
 
 
Viel jouw verjaardag in deze periode en sta je hier niet tussen, laat ons dit dan aub weten 
zodat we de verjaardagskalender kunnen aanvullen. 

 
 
 
 
 

contact : Sandra Wagemakers 
email : dooreigenkracht@skynet.be 


