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30 december 2006       

Waarde vriend,      

175 jaar ! Neen, niet ons geliefde Banjo-orkest bestaat 175 jaar, zo ver zijn we 
voorlopig nog niet, wél het St. Aloysiuscollege Menen, meer bepaald in 2007.  

De directie en het feestcomité van het college hebben ons gevraagd om naar 
aanleiding van de hoofdfestiviteit op 28 april 2007 een bijzondere plaats te willen 
innemen. Die dag omvat diverse activiteiten, terwijl 's avonds in de vernieuwde zaal 
van Cortina Wevelgem de feestavond plaats heeft met dito diner.  

Ons werd de eer verleend, indien dit mogelijk zou zijn, om die avond een erkende act 
uit te maken, namelijk een wederoptreden gedurende ongeveer één uur van de oude 
gloriën van Alfons Bouckaerts Banjo-orkest.  

Met ons bescheiden comité hebben we de uitdaging aanvaard. Inderdaad, een 
dergelijk kwaliteitsvol comeback optreden móet mogelijk zijn. 'Delf waar je staat, daar 
ligt Klondijke', zo luidden de gevleugelde woorden van wijlen E.H. Directeur Albrecht 
Devloo. We zijn alvast aan het delven begonnen.  

Zeer graag bieden wij aan alle gewezen leden van het orkest de kans om die avond 
van de groep deel uit te maken.  

Zo je ons graag vervoegt, vragen wij toch van jouw kant een zeker engagement en 
dit vooral wat betreft de voorafgaande repetities. We willen die avond immers in 
Vlaanderen de herinneringen aan Helmut Lotti, Dana Winner, Koen Crucke en zelfs 
Laura Lynn eeuwig doen vervagen. 



     
Wie, wat, hoe en wanneer?

  
- optreden op zaterdag 28 april 2007 in Salons Cortina Wevelgem, 

avondprogramma;  
- muzikaal programma: een tiental evergreens, zoals Aperitief - Anniversaire 

gallade, Weideblomke, Mimosa, Pizzicato Boogie, Trompet Song, 
Snarenpoëem, Vaarwel, enz. 

- kledij: wit hemd, donkergrijze of zwarte broek; (N.B. doe echt geen poging, je 
zwarte korte fluwelen broek kan in geen geval nog over je mollige dijen en 
gespierde kuiten); 

- repetities: een viertal (binnenkort data te bepalen), met generale repetitie op 
zaterdag 28 april 2007 zelf in de namiddag (soundcheck).  

Al wie wenst de groep te vervoegen, gelieve tegen uiterlijk 15 januari 2007 bij 
voorkeur via brief of e-mail te.melden aan secretaris Martin Depuydt (zie hoger):  

- de bevestiging mede te willen optreden;  
- welk 'exterment'je bespeelt; 
- of je nog over 'partichen' beschikt, liefst welke;  
- toch ook wel je engagement om aan een viertal voorafgaande én zeker aan 

de generale repetitie te willen deelnemen.  

Wij zijn je zeer dankbaar als je ons spoedig je enthousiaste medewerking wil 
bevestigen.  

Wanneer deze comeback slaagt, garanderen wij je: we beginnen prompt aan de 
voorbereiding van onze wereldtournee.  

Jullie allen zeer genegen,      

Alfons Bouckaert - Johan Decramer - Rik Decramer - Martin Depuydt - Yves 
Vandenbossche - Jan Verraes - Marc Decramer 


