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Goede middag, dames en heren, leden van het gemeentebestuur en de andere
verenigingen;
90 jaar geleden ontstond onze vereniging, daarom begonnen we in januari aan ons feestjaar.
Nu één jaar verder kunnen we dit afsluiten.
De fanfare werd tot leven geroepen door de familie Vandermosten of te wel de Pikkes :
vader Petrus Vandermosten met zijn vijf zonen. Iedereen speelde mee toen nog in gewone
burgerkledij daar er nog geen uniform was. Dit is later tevoorschijn getoverd en is
ondertussen al veranderd.
Vroeger was er niet veel activiteit buitenshuis of ontspanningsmogelijkheden daar men hard
moest werken om het hoofd boven water te houden. Zo was de fanfare of de plaatselijke
kermis één van de weinige mogelijkheden om te ontspannen met het hoogtepunt het
jaarlijkse concert. Met 2 plaatselijke muziekverenigingen ontstond er een gezonde
concurrentiestrijd (rivaliteit) om de concertavonden tot een hoogtepunt te herleiden. Dit is
nu anders, daar we nog alleen overblijven. Door de jaren heen veranderde er veel in de
verenigingen, de mondelinge overlevering verdween op de achtergrond, de telefoon, gsm,
internet namen meer en meer plaats in zodat heden ten dage bijna iedereen steeds op zijn
smart-en/of i-phone zit te tokkelen. Ook de man -vrouw verhouding veranderde daar de
vrouw ook meer haar plaats opeiste. Ook de concepten van de concerten veranderden. Er
word meer gebruik gemaakt van filmpjes en leuke thema’s om het voor het publiek
aangenamer te maken.
Voor de plaatselijke verenigingen is het nu vaak moeilijker om het hoofd boven water te
houden daar nu éénmaal iedereen druk bezet is, minder tijd heeft door werk, gezin en zo
verder. Ook haken vaak vrijwilligers af daar men steeds meer en meer op dezelfde mensen
moet rekenen. Daarom is dit een warme oproep naar iedereen die een gaatje heeft om de
plaatselijke verenigingen te steunen.
Onze agenda van het voorbije jaar omvatte heel wat. We hebben hard gewerkt om er iets
speciaals van te maken. Zo gingen we van start met ons 2-daags concert met als gast onze
solist Luc (Artois) op slagwerk, die er een gevarieerde avond van maakte. In april (zo), in het
voorjaar hadden we ons eetfestijn om geld in het laatje te brengen. Als hoogtepunt hadden
we ons concert met onze gast Udo waarin we een 2-delige avond verzorgden waar er heel
wat variatie in te vinden was. Ook de kleinere activiteiten kunnen we niet vergeten zoals de
carnavalsstoet in Zaventem en Wezembeek-Oppem, stoet ten ere van 900 jaar Zaventem, de
bevrijdingsstoet, wapenstilstand, de opening van het nieuwe cc : de factorij en zo kan men
blijven doorgaan.

Deze ochtend speelden we nog de eucharistieviering (mis) ter ere van de overleden
muzikanten naar jaarlijkse traditie.
Ik moet jullie bedanken voor jullie aanwezigheid en voor jullie bereidwilligheid om tijd vrij te
maken daar dit niet altijd gemakkelijk is. Dank u.
Jammer genoeg heb ik nog steeds geen glazen bol om de toekomst te voorspellen. Maar
zoals Martin Luther King zei : “Ik heb een droom”, zo heb ik een droom dat we ondanks
tegenslagen, moeilijkheden, overlijdens nog lang mogen verder bestaan en we hopelijk nog
een behouden vaart kennen voor nog eens 90 jaar. Iedereen is nog steeds welkom in de
vereniging.
Verder wens ik jullie nog een behouden thuiskomst en hopelijk zien we elkaar nog eens
terug.

