
           
Wervik, postdatum      

Waarde vrienden,   

Stanzach, die Krone, Lechtal, Leukerbad, Merano, Nax, Menen, St. Aloysiuscollege, fonoplaten, het 
hogervermelde logo, E.H. Alfons Bouckaert het Banjo-orkest  

Een toevallige informatie leerde ons dat ons aller E.H. Alfons Bouckaert de eerste zondag van juni 
1999 tegelijk zijn vijfenzeventigste verjaardag en zijn gouden priesterjubileum zou vieren in Kortrijk. 
Het werd een hartelijk weerzien. De nostalgie borrelde op, en ja, van het een kwam het ander. Het 
werd meteen zijn en ook onze innige wens na al die jaren (voor sommigen wellicht reeds dertig jaar 
en meer) een reünie op te zetten van al wie op één of andere wijze deel heeft uitgemaakt van het 
Banjo-orkest.  

Een kleine werkgroep werd gevormd, de banden werden aangehaald, de ideeën gesmeed, de dromen 
kregen vorm en werden werkelijkheid : dit moest en zou slagen.  

We nodigen jullie samen met uw partner uit om zaterdag 1 april 2000 vrij te houden vanaf 16 uur. 
Voor alle duidelijkheid : dit is geen aprilgrap. Het Dadizelepark (Dadizele, remember ons laatste 
collegejaar en afscheid aan het college) is the place to be.  

Ondertussen kreeg het programma vorm, en we garanderen u nu reeds een aantal performanties die 
mogen gezien en gehoord worden. Er wordt overigens verwoed gewerkt aan een verrassing waaraan 
u tot aan uw levenseinde een immens plezier zal beleven.  

De concrete informatie volgt via een verder bericht in de eerstkomende weken, met vraag tot 
inschrijving.  

Het was evenwel een huzarenwerk alle vrienden oud-leden terug te vinden, die blijkbaar zowat overal 
in België (en ver daarbuiten) zijn uitgezwermd. Op de keerzijde voegen wij een lijst met leden van het 
orkest waarvan wij tot op heden niettegenstaande onze verwoede pogingen het adres niet kunnen 
terugvinden. U zou ons zeer behulpzaam zijn mocht u ontbrekende adressen die u kent, zo spoedig 
mogelijk willen toesturen aan onze tijdelijke secretaris Martin Depuydt (tel. 056/3132 02) op het 
hieronder vermelde adres.  

Wij zien er echt naar uit u allen zonder enige uitzondering, muzikanten, technici, mannen van de crew, 
kookmoeders en -vaders, en begeleiders te kunnen terugzien. Wij van onze kant garanderen U : het 
wordt die zondag een dag zonder weerga : Dadizele zien ... en zalig sterven !   

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


