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Banjo-Orkest 

Epistola ex Ponto 20 februari 2017(Nieuwsbrief) 

Het bestuur vergaderde op 20 februari 2017 bij Rik en Marian in Ieper. 

Aanwezig: Felicien Wallays, voorzitter, Fons Bouckaert, Johan Decramer, Rik Decramer, 

Martin Depuydt, secretaris-penningmeester, Bernard De Tavernier, Jacques Lecluyze, 

dirigent, Yves Vandenbossche, Jan Verraes, Marc Decramer, notulist. 

Verontschuldigd: Frank Deleu. 

 

1.- Evaluatie voorbije concerten: 

- Misviering Izegem t.g.v. het nieuwjaarsfeest op 05 februari 2017: 

De deken was zeer enthousiast wegens een volle kerk. We mogen er nog gaan spelen maar de 

kostprijs van 250.00 € is blijkbaar wat hoog. 

De akoestiek was bij de soundcheck in een lege kerk slecht, doch klonk later in een volle kerk 

aanvaardbaar. 

2.- Concerten in voorbereiding: 

a)- Zaterdag 08/04/2017: Beselare: Neos Groot-Zonnebeke: 

-het wordt een avondvullend programma met pauze. Bernard dringt aan op een programma 

van iets meer dan 45 min. voor de pauze. 

b)- Woensdag 21/06/2017: namiddagconcert WZC Maria Rustoord Ingelmunster; 

c)- Vrijdag 23/06/2017: verrassings-verjaardagsfeest Jan Adriaen Poperinge: Opletten: top 

secret and confidential !!!! 

We wachten verdere gegevens van Magda af.  

d)- 21/07/201/ tot 28/07/2017 . 6 optredens gedurende de concertreis. 

e)- Slotconcert Beiaardconcerten Menen 23/08/2017: 

- er is voldoende bezetting om te spelen. 

- Jacques wil van de organisatoren wetenwaar het BO zal opgesteld worden. Indien dit op de 

binnenkoer is van het stadhuis dan zal de publieke belangstelling zeer klein zijn. De plaats 

laat het ook niet toe. Jacques bespreekt dit verder met beiaardier Wim Bertheloot. Indien het 

niet kan op de Grote Markt, dan wordt ervoor geopteerd om niet op de vraag in te gaan. 

f)- Najaar 2017: concert in eigen beheer in Ieper of Oostende: wordt verder opgevolgd door 

Bernard en Rik. Oostende zou dus ook een mogelijke plaats zijn naast Ieper. 

g)- Dec. 2017: Mesen Kerstviering: wachten op verder antwoord Marc.  

h)- Kerstconcert in Sint Jan te Kortrijk: 

- Jan Verraes ziet verder na of dit haalbaar is in “zijn” kerk. 
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3.- Evaluatie nieuwjaarsfeest: 

Wat de misviering betreft: zie hoger. Ook de feestviering werd als erg geslaagd ervaren. 

Locatie Misviering en Nieuwjaarsfeest 2018: Wervik wordt als locatie gesuggereerd.  

 

4.- Nieuwe CD: 

Fons heeft suggesties wat betreft de liederen van de CD, en heeft deze op een briefje 

neergeschreven.  

De werkgroep CD bestaat uit Jacques, Martin, Johan D., Rik en Frank Deleu. Er wordt 

afgesproken dat de werkgroep op 20 maart 2017 om 18.30 uur bijeenkomt bij Martin en 

Frieda. 

 

5.- Concertreis 2017: 

De werkgroep concertreis heeft zo ongeveer zijn programma afgerond. De affiches voor de 

concerten ter plaatste zullen via dirigent Jacques, alsmede Hans en Christa ter plaatse worden 

verspreid.  

Jacques en Myriam gaan aanvang juli nog eens ter plaatse voor de laatste check-out. 

 

6.- Varia: 

 

a)- De ‘fliezen’. Mieke Soenen is voorzitster van het comité ‘fliezen’. Een aantal afgebeelde 

voorstellen zullen aan de bestuursleden worden overgemaakt. 

b)- Johan D. laat opmerken dat hij de opstelling van het orkest, vooral tijdens de repetities niet 

goed vindt. Van op zijn plaats hoort en ziet hij de dirigent niet zo goed, hij zit daar eigenlijk 

helemaal aan het uiteinde. 

Er wordt gesuggereerd de opstelling te doen in een driehoek, waarbij de dirigent zich in de 

basis van de driehoek bevindt, en de overige secties links en rechts zijn opgesteld in plaats 

van horizontaal in rijen na elkaar.  

Dit zal vanaf de eerstvolgende repetitie worden uitgeprobeerd. Jacques zal een 

opstellingsschema uitwerken. 

c)- - De kogel is door de kerk, of liever: door de ‘remorque’. Die werd definitief aangekocht 

voor de prijs van 1.475,00 euro ex BTW. Voorzitter Felicien en Johan L. hebben de zaak 

bekeken en goedgekeurd, en de aankoop uitgeprobeerd. 

 

d)-  Er wordt opgemerkt dat heel wat banjo-instrumenten eens een restauratiebeurt zouden 

kunnen appreciëren. Immers: onjuiste opstelling van de brug, fretten, enz. Er wordt beslist om 

de vraag te stellen aan Hugo Valcke, instrumentenbouwer uit Waarmaarde, of hij bereid is 
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binnen een korte tijdspanne de instrumenten eens een beurt te geven. Rik is bereid ze na een 

volgende repetitie te verzamelen en naar Waarmaarde te transporteren. 

Noot: na opstelling van het verslag werd vernomen dat Hugo in afspraak met Rik bereid is dit 

te doen, althans wanneer de instrumenten de moeite lonen, en als de herstelling niet te hoog in 

rekening dient gebracht te worden. Ze werden ondertussen naar Waarmaarde overgebracht.  

 

7.- Datum volgende vergadering: 

De volgende vergadering van het Bestuur gaat door op 19 april bij Jan en Mieke Verraes. 

 

Marc, notulist 

 


