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EDITORIAAL 
 

Ondertussen zijn we al eind juli en is het gloeiend heet. Het is veel te warm om buiten 
heel erg actief te zijn en dus is het het uitgelezen moment om een Tamboerke in elkaar 
te steken.  
Na het lenteconcert werd het een beetje rustiger, maar toch is er de laatste maanden heel 
wat gebeurd. Zo hield de jeugd een opendeurrepetitie, traden de majorettes op in een 
paar rusthuizen en speelden de jeugd en de trommelaars een aperitiefconcert op de Dag 
van het Park. Niet alleen de jonge gasten hebben optredens verzorgd. Zo speelde een 
twintigtal muzikanten een aperitiefconcert ter gelegenheid van camping Timmerie. 
Bovendien waren er ook het wandelconcert voor de Zonnebatjes en de wijkuitstap op de 
Molenarelst. 
Nu nog een paar weken genieten van een deugddoende vakantie en dan vliegen we er 
weer in, want het belooft een druk najaar te worden. Meer informatie hierover vind je op 
de laatste pagina. 
Voor zij die al hun vakantie hebben gehad, hoop ik dat de batterijen opnieuw opgeladen 
zijn. Voor zij die er nog aan moeten beginnen, hoop ik dat het een toffe periode wordt. 
 
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 
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DE KALENDER 

 
- Er is dit jaar opnieuw Heksenstoet. We treden op met een select gezelschap 

op zondag 28 juli. 

- Op 17 augustus start de fanfare opnieuw met repeteren. Voor de trommelaars, 
jeugd en majorettes zullen de Jens, Joost en Sharon nog communiceren. 

- Tijdens het weekend van 31 augustus en 1 september is er Zonnebeke kermis. 

- Op zondag 10 november gaan we naar Zillebeke om de Sint te verwelkomen. 
Dit zal in de namiddag zijn. Verdere informatie volgt nog. 

- Tijdens het weekend van 16 en 17 november vieren we Sint-Cecilia. 

- Op 7 december is er een eindejaarsconcert met als titel As time goes by.   

 

Voor zij die hun agenda graag heel lang op voor hand invullen. 
 
- Op 4 januari 2020 is er het nieuwjaarstraktaat. 

- Op 21 maart 2020 is er het lenteconcert. 

- Op 24 april 2020 spelen we samen met de toneelverenigingen van Zonnebeke 
en Geluveld een speciaal concert rond humor. 

- Op 3 oktober, 7 november en 5 december 2020 zijn er namiddagrepetities voor 
de Night of the Music. 

- Op 12 december 2020 is er opnieuw Night of the Music 

 

 
 
 

Ik wil iedereen er nog eens op wijzen dat de kalender en het nieuws op de site 
opnieuw toegankelijk en up to date is. 



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), Glenn Bol (30/06), Kelly 
Ceuninck (27/05), Britt De Ruyter (17/06), Kobe Dejonckheere 
(10/04), Fien Stubbe (23/06), Lorens Maesen (29/04), Marc 
Lannoy (24/06), Stefaan Ceuninck (14/06), Siebe Chaerle 

(15/05), Leon Declercq (11/06), Rhune Demey (15/04), Aaron Yates 
(22/04), Lieze Blondeel (02/05) 
 

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 met een wandelconcert. Dit jaar was het de beurt aan de Molenarelst. 
Op zondag 12 mei verzamelde zich rond 10 u. al wat volk in het lokaal. Uiteindelijk zou 
de groep niet erg uitgebreid zijn, maar was het toch voldoende om de uitstap te laten 
doorgaan.  
Onder een stralende zon parkeerden we de auto’s dicht bij de Spilstraat en stelden ons 
op om richting Moorslede te stappen. We wandelden tot waar Liesbeth vroeger woonde, 
keerden dan terug naar de Beselarestraat waar we rechts afsloegen en doorstapten tot 
aan de Rijselbosstraat. 
Dan maakten we 
rechtsomkeer en sloegen 
de Spilstraat in tot waar 
Liesbeth nu woont. Daar 
eindigde de uitstap en 
kon iedereen nog 
genieten van een 
drankje. 
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. 
 

 
 
Enkele majorettes amuseerden zich de vrijdag al kostelijk op het foodtruckfestival. 



DAG VAN HET PARK 
 
Op 30 juni organiseerde de 
gemeente in het kasteeldomein de 
Dag van het Park en had gevraagd 
of wij geen aperitiefconcertje 
konden verzorgen. Daarop konden 
we uiteraard geen neen zeggen en 
deze keer stuurden we het 
jongerenensemble en het 
trommelkorps. 

 
 
 
 

 
 

LAATSTE REPETITITES  
 

Op 6 juni was er de laatste repetitie voor de zomerstop. Zoals 
de traditie het vraagt, zorgen we dan voor een hapje en een 
drankje. Dit jaar had onze Jean voor worsten en pistolets 
gezorgd. Het werd een mooie avond en zo kon iedereen ook 
met een goed gevoel aan de vakantie beginnen.  
 

 

 



CAMPING TIMMERIE 
 

Vorig jaar werd er aan de toog van de Timmerie beslist om een minifestival te organiseren 
en omdat de mensen hun tent mochten meebrengen, werd het Camping Timmerie 
gedoopt. De meeste dromen zijn bedrog, maar deze werden wel werkelijkheid en dit 
evenement vond plaats van zaterdag 13 tot zondag 14 juli. 
De organisatoren wilden de kampeerders de eerste dag graag verwelkomen met een 
aperitiefconcert en zo kwamen ze bij de fanfare terecht en uiteraard gingen we graag in 
op deze uitnodiging. We wisten wel dat het misschien niet zo eenvoudig zou zijn om in de 
vakantieperiode veel volk te verzamelen, maar toch 
verklaarden een twintigtal muzikanten zich bereid om 
mee te spelen. 
Het weer was die dag niet echt super, maar gelukkig 
bleef het droog. Heel veel volk kwam er niet echt 
opdagen, maar we speelden toch alsof het voor een vol 
terras was, want zo professioneel zijn we wel. Er 
kwamen op het einde nog wat toeschouwers bij, maar 
in het begin waren er zeker meer muzikanten dan 
toehoorders. 
Uiteindelijk was het leuke bedoening. We speelden 
populaire deuntjes zoals de muziek van K3 en 
Kabouter Plop, maar ook Crying at the discotheque en 
Disco lives. We waagden ons zelfs aan Rondo ala 
Turca en Lord of the Dance. Tot ieders tevredenheid 
speelden we ook nog eens Instant Concert dat we op 
het einde zelfs nog eens herhaalden als bisnummer. 
Nadien konden we nog nagenieten van een aperitiefje, 
ons aangeboden door de organisatie. We hadden 
uiteindelijk een mooi startschot gegeven voor Camping 
Timmerie. 
 

 
 



HET JONGERENENSEMBLE OPENDE ZIJN DEUREN 
 

Op zaterdag 25 mei was er een opendeurrepetitie voor de jeugd. We mochten 2 hoorns, 
2 trompetten, 1 klarinet en 1 slagwerker verwelkomen. Dit kunnen we gerust een groot 
succes noemen. 
 

 

 

WIST JE DAT  

 

- Op 23 juni speelde het jongerenensemble opnieuw samen een aperitiefconcert 
met de jeugdharmonie van Staden ter 
gelegenheid van de kermis van Staden. 

 

  



- Op 22 mei traden de majorettes op in het rusthuis van Zonnebeke en op 5 juni 
in het rusthuis van Menen. 

 

 
 

AS TIME GOES BY 
 
Op zaterdag 7 december organiseert de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Zonnebeke een 
eindejaarsconcert in OC Zonnerad. De titel luidt As time goes by/De tijd vliegt voorbij en 
dit betekent dat we achterom willen kijken. In deze tijden waarin we steeds  maar vooruit 
moeten, willen we terugblikken op de belangrijke momenten in het leven. 
We kiezen opnieuw voor een programma waarin muziek en woord elkaar aanvullen. 
Voor het muzikale gedeelte speelt de fanfare samen met 2 solisten. Voormalig 
Zonnebekenaar Reinaard Albrecht is een virtuoos pianist die zijn sporen al verdiend 
heeft en Heleen Goeminne heeft als sopraan al een heel mooi palmares. Voor de 
teksten doen we opnieuw een beroep op Brecht Dejonckheere met wie we al 
samenwerkten voor onze ANZAC-concerten. 
Het wordt opnieuw een onvergetelijke avond die je zeker en vast niet mag missen. 
Kaarten kosten 12 euro en kunnen worden gereserveerd op het secretariaat (0478/53 
40 19). 

 

CAROUSEL 
 

Bij Peter Deman van het Gat (Geluvelds Amateur Toneel) groeide al een tijdje het idee 
om eens iets met de muziekverenigingen te doen van Groot-Zonnebeke. Het was niet 
moeilijk om ook het Zat (Zonnebeeks Amateur Toneel) te overtuigen om mee te doen. 
Ook de muziekverenigingen van Zonnebeke, Beselare en Passendale waren ook 
enthousiast en zo werd dit project alsmaar concreter. Toen ook de gemeente op de kar 
sprong, werd het allemaal definitief. 
Tijdens het weekend van 24, 24 en 26 april vindt Carousel plaats. Het is de bedoeling 
dat de toneelverenigingen een overzicht brengen van humor in de 20ste eeuw waarbij de 
muziekverenigingen voor bijhorende muziek zorgen. Zonnebeke mag de spits afbijten 
op vrijdag 24 april. Houd dus zeker alvast deze datum vrij. Duid ook donderdag 23 april 
aan, want dat zal er een generale repetitie zijn. 


