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EDITORIAAL 
 
De jonge gasten zitten met hun neus in de boeken, de temperaturen gaan de hoogte in 
en iedereen maakt wilde plannen. Dit betekent dat de zomervakantie voor de deur staat. 
Het wordt vast een leuke tijd waarin we de remmen eens kunnen losgooien en de 
batterijen opnieuw kunnen opladen. 
Voor de fanfare is deze periode vooral het seizoen van de wandelconcerten. Zo was er 
de traditionele wijkuitstap en mochten we ook de Zonnebatjes openen. Voor het eerst 
organiseerde de gemeente ook de Dag van het Park en op dat evenement mochten we 
een aperitiefconcert verzorgen. Zoals je dus kan zien hebben we na het Lenteconcert niet 
stilgezeten. 
Ik hoop dat iedereen wat kan genieten van de komende maanden en uiteraard zijn we 
ervan overtuigd dat de Rode Duivels wereldkampioen worden en dat een Belg nog eens 
de tour zal winnen. 
 
Veel leesgenot 
 
 
 
Met al wat je maar kwijt wil in het Tamboerke, kun je terecht op het volgende adres: 
Roeselarestraat 74  
8980 Zonnebeke 
051 / 78 02 40 
e-mail: lievendejonckheere20@gmail.com  
of op het secretariaat: 
e-mail: lieven.van.de.wiele@telenet.be 



DE KALENDER 
 

 
- Op 24 juni speelt de jeugd samen met de jeugdharmonie van Staden tijdens 

de kermis in Staden. 
 

- Op 1 juli is er het wandelconcert voor 150 jaar Passendale. Dit vindt plaats van 
10 u. 30 tot 12 u. 

 
- Op 7 juli is er de laatste repetitie voor de muzikanten voor de zomerstop. 
 

- Op 18 augustus hervatten repetities voor de muzikanten. 
 

- Op 1 en 2 september is er het kermisweekend. Op zaterdag is er het 
wandelconcert en ons terras. Op zondag spelen de jeugd, de majorettes en 
het trommelkorps een aperitiefconcert. 

 
- Op zondag 16 september zijn we uitgenodigd voor de Fête de la main in 

Dottenijs. Dit wandelconcert vindt plaats in de namiddag. 
 

- Op 6 oktober en 10 november is er repetitienamiddag voor de NOTM van 15u 
tot 19u. 

 
- Op 4 november is er de uitstap voor Sint-Maarten. 
 

- Op 17 en 18 november is er ons Sint-Ceciliaweekend. 
 

- Op 8 december is er onze zesde Night of the Music. 
 

- Op 5 januari 2019 is er ons nieuwjaarstraktaat. 
 

- Op 16 maart 2019 is er lenteconcert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



WIJKUITSTAP 
 
Elk jaar trekken de bestuursleden van de fanfare door de hele gemeente om steunkaarten 
te verkopen. Dit is namelijk een belangrijke bron van 
inkomsten. Om de mensen te bedanken voor hun financiële 
steun bezoeken we elk jaar een wijk en vergasten we de 
bewoners op een wandelconcert. Dit jaar was het de beurt 
aan de Westhoek. 
Op zondag 6 mei verzamelde zich rond 10 u. al vrij veel 
volk in het lokaal. Uiteindelijk zou de groep niet erg 
uitgebreid zijn, maar was het toch voldoende om de uitstap 
te laten doorgaan. Op zich was dit al een succes, want 
vooral door de weersomstandigheden moesten de 
wijkuitstappen de laatste jaren telkens verplaatst worden 
naar een latere datum. 
Onder een stralende zon parkeerden we de auto’s in de 
buurt van de vroegere kapel van de Westhoek. Het was nog 
eventjes wachten op Lieven D. en Jan P. die hun auto bij 
Rik Vermeeren gingen plaatsen en op hun terugtocht wat 
werden gehinderd door de vele Bellewaerdegangers. 
De grote vraag was nog of we met of zonder jas zouden 
spelen. De voorzitter vond het mooier met jas en dus hield 
iedereen die aan. Al na de eerste mars bleek dit echter een 
foute beslissing, maar toen was het al te laat. Het zou 
zweten worden … 
We stapten vrij vlot door de Frezenbergstraat en namen zelfs nog een stukje van de 
Elleboogstraat mee. Zo bereikten we na een uurtje het bedrijf van Rik Vermeeren, waar 
we van zijn lieftallige vrouwtje nog een drankje werden aangeboden. In zo’n weer konden 
we dit uiteraard niet afslaan, ook al moest ze daarvoor ook de buren optrommelen, want 
dit was voor hen een beetje onverwacht. 
Uiteindelijk haalden de chauffeurs de auto’s en werd het tijd om terug te keren naar het 
lokaal. We namen nog een aperitiefje in het lokaal, maar dan werd het tijd om naar huis 
te gaan voor het zondagse diner.  
 

BATJESUITSTAP 
 
Het eerste weekend van juni zijn er altijd Zonnebatjes en wij hebben altijd de eer om de 
zaterdag op stap te gaan door het centrum van onze gemeente. Ook dit jaar waren we 
van de partij om de mensen op te warmen voor het schlagerfestival. 
Om 14 u. 30 verzamelden we in het lokaal en meteen viel een vrij grote groep jonge 
gastjes op. Het was namelijk de eerste keer dat de nieuwe trommelaars mee mochten op 
uitstap. We hadden voor hen al nieuwe trommels voorzien en ook kregen ze in de mate 
van het mogelijk een uniform aangemeten zodat ze piekfijn voor de dag konden treden 
voor hun eerste optreden. 



Na een half uurtje konden we ons eindelijk opstellen en toen bleek 
dat we met een vrij grote groep waren. Vooral het 15-koppige 
trommelkorps viel op. Het is heel lang geleden dat we nog met 
zoveel slagwerkers konden opstappen. Ook de majorettes waren 
goed vertegenwoordigd. De kleinsten hadden een rood kleedje 
aan en liepen in de kijker. 
We vertrokken in de richting van de Langemarkstraat en mochten 
al vrij vlug een pauze nemen in het Spoor. Daarna stond ons een 
wat langere wandeling te wachten, want we moesten stappen tot 
aan het rond punt in de Ieperstraat en dan 
terug tot de Corner. Na zo’n lange trot was 
een verfrissing zeker welkom en daarna 
konden we de Roeselarestraat aanvallen. 
We moesten wel wandelen tot aan 
Shoetiek Jacqueline en konden nog eens 
bekomen in de Timmerie voor we terug 

naar het lokaal trokken. 
De nieuwe trommelaars hadden tijdens hun eerste uitstap het 
beste van zichzelf gegeven en het was tof om nog eens met een 
groep van meer dan 45 op straat te komen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



DAG VAN HET PARK 
 
Op 27 mei organiseerde de gemeente in het kasteeldomein de Dag van het Park en ze 
had gevraagd of wij geen aperitiefconcertje konden verzorgen. Daarop konden we 
uiteraard geen neen zeggen. 
Dit wilde wel zeggen dat we tijdens de drukke voorbereidingen voor de Night of the Music 
een paar repetities aan dit concertje moesten besteden. Gelukkig zaten een aantal Ierse 
stukken van het lenteconcert nog fris in het geheugen en konden we die recycleren. 
Op die stralende zondag in mei verzamelden we rond 10 u. 30 in het kasteeldomein. 
Achter het landhuis is er nu een evenementenweide en daar stonden wat foodtrucks en 
cocktailbars en hadden ze ook overal strandstoelen neergepoot zodat de mensen konden 
genieten van de zon en een drankje en hapje. Er was ook een stukje op de FM-band 
ingenomen zodat de mensen ook thuis via de radio konden volgen wat er gebeurde in 
Zonnebeke. 
We installeerden ons in een hoekje van de weide en druppelsgewijs begonnen de 
muzikanten te landen. Uiteindelijk was er een mooie opkomst en mochten we toch een 
dertigtal pupiters openplooien. Toen de radio-uitzending stilviel, was het onze beurt. In de 
blakende zon gaven we het beste van onszelf en speelden o.a. Lord of the Dance, War 
of the Celts, Poppies for the fallen en Trish Trash Polka. 
Het werd een tof aperitiefconcert met een groot publiek. We hadden wel serieus gezweet 
en daarom konden we dubbel en dik genieten van een welverdiend pintje. Volgend jaar 
wordt de Dag van het Park opnieuw georganiseerd. Wij zijn alvast kandidaat om weer van 
de partij te zijn. 

 



HAPPY BIRTHDAY 
 
 
In de afgelopen drie maanden werden een aantal leden weer een jaartje ouder. Aan 
iedereen hartelijk gefeliciteerd. We hopen allemaal dat het voor jullie een onvergetelijk 

levensjaar wordt. En niet vergeten … laattijdige traktaten zijn ook nog 
altijd welkom. 
 

Jan Bouckaert (27/04), Liesbeth Cael (06/04), Bart Carette 
(16/06), Patrick Dejonghe (22/04), Els Dewaele (05/05), 

Dominique Dewulf (24/04) en zus Nancy (31/05),  Kristof 
Lemiegre (08/05), Mathias Maes (05/04), Annelien Ostyn 

(12/05), John Smith (20/04), Koen Tyberghien (29/05), 
Rebecca Vandeplassche (13/05), Kelly Ceuninck (27/05), Janne 
Calis (21/06), Britt De Ruyter (17/06), Lieven Snauwaert (06/05), 
Kobe Dejonckheere (10/04), Fien Stubbe (23/06), Lorens Maesen 
(29/04), Marc Lannoy (24/06), Stefaan Ceuninck (14/06), Siebe 

Chaerle (15/05), Rhune Demey (15/04), Aaron Yates (22/04), Lieze 
Blondeel (02/05), Elise Vanbesien (19/05),  
 
 
WIST JE DAT  
 

- De meesten hebben wellicht al de schade aan de deuren van ons lokaal 
opgemerkt. Een viertal weken geleden werden deze geforceerd. De daders zijn er 
met een (beperkt) geldbedrag vandoor, maar gelukkig is er verder geen schade. 
 

- Zoals je al hebt kunnen lezen hebben we geïnvesteerd in ons trommelmateriaal. 
We hebben 5 nieuwe trommels aangekocht. 
 

- Op 6 april traden de majorettes op in het rusthuis van Zonnebeke. Ze werden er 
enthousiast onthaald en 
brachten een aantal 
dansjes die ze ook 
hadden voorbereid voor 
het lenteconcert. 
 
 

 
 


