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Ziezo, hier is ie dan, de eerste “elektronische” versie van de “vernieuwde” 

Crescendo met de toepasselijke titel “Le Nouveau Crescendo”. 

“Vernieuwd” betekent niet dat we “alles” overboord gooien van wat 

Crescendo tot op vandaag was.  Neen, sommige dingen blijven behouden, 

maar andere zaken willen we “anders” gaan aanpakken, of gewoon nieuwe 

elementen gaan toevoegen aan de inhoud. 

Eerst en vooral is het onze bedoeling van Crescendo niet meer 1 maal per jaar 

te laten verschijnen, maar wel een 3 à 4 maal per jaar.   Dit zal ook niet meer 

gebeuren in “papieren” afdruk, maar zal via mail  worden verspreid. 

Vandaag krijg je dus je eerste exemplaar van de ”Crescendo Nieuwsbrief” in 

je mailbox. 

We wensen je alvast veel leesgenot.  Heb je opmerkingen of tips voor een 

volgende nieuwsbrief, laat ze ons alvast weten, hetzij per kerende mail, hetzij 

aan de toog van het Zwaantje, hetzij langs eender welke andere weg. 

Veel leesplezier ! 

De redactie. 

 

 

Voorwoord van de redactie 
 

In dit nummer 

1 Voorwoord van de redactie 
2 Toespraak voorzitter  
7 Beh-oor-lijk straf verhaal 
8 Cecilia 2011 
10 Pupiterverantwoordelijke 
11 Weetjes 

 
LE NOUVEAU CRESCENDO  

JAARGANG 2012  NUMMER 1 

1 maart 2012 

Activiteitenkalender 

03/03/12 Activiteit jeugd 
 K+M+J 
22/03/12 Brainstormen project 2013 
 H+D 
25/03/12 Filmforum (16 u) 
 M+J+H+D 
11/04/12 Bijkomende repetitie 
 H 
14/04/12 Activiteit jeugd 
 K+M+J 
17/04/12 Bijkomende repetitie 
 H 
21/04/12 Lenteconcert 
 H+D 
27/04/12 Staprepetitie 
 H 
06/05/12 Eucharistieviering kliniek 
 J 
11/05/12 Orkest in nesten 
 J+D 
30/06/12 Activiteit jeugd 
 K+M+J 
07/07/12 Verrassingsreis 
 M+J+H+D 
24-25-26/8/12 Weekend jeugd 
 K+M+J 
09/09/12 Aperitiefconcert 
 J+M+D 
06-07/10/12 Repetitieweekend 
 H 
21/10/12 Prov. Orkestwedstrijd Vlamo 
 H 
11/11/12 Herfstconcert 
 H+D 
16/11/12 Nachtridders harmonie 
 H 
17/11/12 Nachtridders drumband 
 D 
24/11/12 St.-Ceciliafeest  
 M+J+H+D 
20/04/13 Lenteconcert 
 H+D 
2013 Nieuw project? 

 

http://www.google.be/imgres?q=notenbalk&start=85&hl=nl&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACAW_nlBE408BE409&biw=1896&bih=881&addh=36&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=gwOOPa1OC2KqEM:&imgrefurl=http://www.bsdeopstap.nl/tekstframepagina.htm&docid=CiVRji1U0Sem2M&imgurl=http://www.bsdeopstap.nl/images/Carnaval/notenbalk.jpg&w=450&h=338&ei=xJ9KT_qYKsqUOuLV8OMN&zoom=1
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Beste muzikanten, ere-muzikanten en bestuursleden 
 
Zoals we al een paar jaar gewoon zijn, vindt onze algemene ledenvergadering plaats begin februari 
omwille van de examenperiode van onze studenten in het hoger onderwijs.  
Ik hoop dat ze allen een goed resultaat zullen behalen of al behaald hebben.  
Begin december 2010 is de harmonie gestart met onze nieuwe dirigent die jullie, muzikanten van de 
harmonie, samen met een professionele jury, verkozen hebben. Door omstandigheden zijn de eerste 
zes repetities op een zondagvoormiddag doorgegaan. Dat had als gevolg dat de aanwezigheden niet 
zo denderend waren. Een gemiddelde aanwezigheid van slechts 56% in deze periode. Mede hierdoor 
is de doelstelling om op het einde van het werkjaar een gemiddelde aanwezigheid van 67% te behalen 
niet verwezenlijkt. 
Het gemiddelde aanwezigheidspercentage wordt altijd berekend van de eerste repetitie na het 
herfstconcert tot en met de generale repetitie van het herfstconcert van het jaar daarna. In 2011 
kwamen we aan een gemiddelde van 65%. Dit is iets beter dan in 2010, toen was het 63%. Jullie 
moeten echter streven om dit getal steeds maar hoger te krijgen. Vóór het lenteconcert werd een 
gemiddelde repetitiebezetting van iets meer dan 64% behaald in 26 repetities, de partiële en de 
generale repetitie inbegrepen. We zijn deze periode gestart met 55 muzikanten en geëindigd met 57 
muzikanten. Tussen het lente- en het herfstconcert waren er 34 repetities, waarvan 5 staprepetities, 1 
partiële en 1 bijkomende repetitie. Het gemiddeld aanwezigheid percentage was iets meer dan 65%. 
In deze periode waren er in het begin 56 muzikanten en op het einde 58 muzikanten. Na het 
herfstconcert van vorig jaar zijn er 2 muzikanten bijgekomen en heeft 1 muzikant ons verlaten, zodat 
we in de harmonie momenteel met 59 muzikanten zijn. 
Een kort overzicht van de beste scores. In de 1ste periode: op 08 april 79% aanwezigheid, op de 
generale repetitie van 22 april 84%. In de 2de periode: op 28 oktober 81% aanwezigheid en op de 
generale repetitie van 10 november 91%. De zwakste resultaten: op 26 november 2010: 43%, op 23 
juni, 22 juli en 29 juli 2011 telkens 43%. Op de bijkomende repetitie van 5 oktober waren er 45 % van 
de muzikanten aanwezig. 1 muzikant, namelijk Frans Buyse was van november 2010 tot november 
2011 op alle repetities aanwezig, proficiat Frans. 
3 muzikanten behaalden meer dan 90%: Johny Deklerk: 94%, David Vandenbroucke 93 % en Herwig 
Vandenbroucke met 90%. 7 muzikanten behaalden tussen de 80 en 90%, 14 tussen de 70 en de 80%, 
11 tussen de 60 en de 70% en 12 muzikanten behaalden een score tussen de 50 en de 60%. Spijtig 
genoeg waren er ook 10 muzikanten die geen 50 % aanwezigheid behaalden. Het zijn vooral deze 2 
laatste groepen die eens een bijzondere inspanning zouden moeten kunnen leveren om het 
gemiddeld percentage te laten verhogen. 
Onze pupiterverantwoordelijken zetten zich ook in om muzikanten die aan een ‘chronisch 
afwezigheidssyndroom’  lijden aan te moedigen om regelmatiger de repetities bij te wonen. Op de 
brief die bij het verlaten van de zaal zal overhandigd worden, zal elke muzikant van de harmonie ook 
zijn persoonlijk aanwezigheidspercentage terug vinden. 
Nog even terug naar de concerten. Op het lenteconcert waren 7 muzikanten afwezig, op het 
herfstconcert zaten 3 muzikanten niet op het podium. Toch nog even vermelden, hadden we de 50% 
regel, die nog altijd in de ijskast zit, in voege gelaten dan zaten er op beide concerten nog eens 7 
muzikanten minder op het podium. Mag ik hierbij nogmaals ten zeerste aandringen om op alle 
repetities stipt aanwezig te zijn. Een goede en trouwe muzikant streeft naar een aanwezigheid van 
100%. Nog even vermelden dat het komend themaconcert plaats vindt op zaterdag 21 april om 20.00 
uur en het herfstconcert op zondag 11 november om 17.00 uur. De datum voor het lenteconcert van 
2013 werd al aangevraagd aan de stad. Normaal wordt dit zaterdag 20 april 2013 om 20.00 uur. Dit is 
de zaterdag na de paasvakantie. Raadpleeg ook regelmatig de kalender die ad valvas aan de 
toegangsdeur van de repetitiezaal geafficheerd is, voor de drumband aan hun toegangsdeur en in het 
lokaal. Noteer de data die voor elke geleding vermeld staan, pin die data zorgvuldig in je agenda en 
zorg ervoor dat je bij de betreffende activiteiten aanwezig kan zijn. 
 
 
 
 

Toespraak van de voorzitter op de  algemene vergadering 
 van 7/2/2012 
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Na het aperitiefconcert van verleden jaar mochten we 6 nieuwe leerling-muzikanten verwelkomen. 
Van deze nieuwe opstart werd gebruik gemaakt om de naam van het leerlingenensemble te wijzigen 
in ‘De Muziekclub’. Ook werd de organisatie enigszins gewijzigd en  een werkgroep ‘Jeugd’ werd in 
 het leven geroepen. De repetities gaan nu elke zaterdagavond door, waarbij tijdens een korte pauze 
een ontspannende activiteit wordt ingebouwd. Om de drie weken wordt de helft van de repetitie 
ingevuld met een knutsel- of spelletjesactiviteit, wat bijzonder gewaardeerd wordt door onze jonge 
muzikanten. Een vijftal keer tijdens het werkjaar wordt er een grotere activiteit georganiseerd. 
Hiervoor worden zowel de muzikantjes van de muziekclub, de leerlingen van de drumband, de 
muzikanten van het jeugdorkest en de toekomstige leerlingen uitgenodigd. Hartelijk dank aan de 
werkgroep die ervoor zorgt dat al deze activiteiten de samenhorigheid onder onze jonge muzikanten 
bevordert. Zoals jullie weten heeft Etienne bij de start van ‘De Muziekclub’ afscheid genomen van 
‘zijn’ leerlingen. Hij werd opgevolgd door Lies Dejaeghere, die in die hoedanigheid ook lid werd van 
het algemeen bestuur.  
Bij de drumband kwamen maar liefst 8 nieuwe leerlingen binnen. Dat had voor gevolg dat we de 
opleiding hebben moeten splitsten in een 1ste en een 2de jaar. De 6 leerlingen van het 2de jaar gaan in 
principe na het aperitiefconcert van dit jaar over naar de drumband. Als alles naar wens verloopt, zal 
onze drumband dan 23 leden tellen. 
 
De voorbereiding voor een 3de ‘Orkest in Nesten’ is ondertussen gestart. We hopen, net zoals de 
vorige jaren, opnieuw een aantal jonge mensen warm te kunnen maken voor de blaasmuziek of voor 
slagwerk en ze te laten aansluiten bij onze vereniging. In 2010 zorgde deze actie ervoor dat 10 jonge 
mensen zich aanmelden bij onze vereniging en dat ze zich inschreven in de stedelijke academie. In 
2011 hebben 14 kinderen dank zij ‘Orkest in Nesten’ zich ingeschreven in het 1ste jaar van de leergang 
muziek in de academie. We hopen deze lichting in september in de drumband of in ‘De Muziekclub’ te 
mogen inschrijven. Het is dus voor onze instrumentenverantwoordelijke een drukke periode geweest 
om een aantal van deze leerlingen van een gepast instrument te voorzien. Dit is ook één van die 
verdoken of minder gekende opdrachten die toch maar door Johan elk jaar contentieus wordt 
uitgevoerd. Johan hartelijk dank daarvoor. 
Na de ervaring van de 2 vorige uitgaven van ons wervingsproject werd er voor de komende editie een 
procedure uitgeschreven. Die zal het ons gemakkelijker maken om de administratie rond inschrijving 
te vereenvoudigen en beter op te volgen. 
 
Vorig jaar werden een aantal gewezen muzikanten aangesproken om opnieuw de draad op te nemen 
in onze harmonie. Tot nu toe echter zonder echt resultaat. Wel stellen we vast dat door de geleverde 
inspanningen er op onze laatste concerten regelmatig gewezen muzikanten aanwezig zijn en dat er 
ook regelmatig terug te vinden zijn op onze facebookpagina . Ook jullie zouden hierbij een steentje 
kunnen bijdragen. Laat niet na, als je eens gewezen muzikanten tegen het lijf loopt, hen aan te 
moedigen om opnieuw lid te worden. 
 
In het voorbije jaar zijn ook een aantal bijzondere momenten te vermelden.  Denken we bijvoorbeeld 
maar aan de uitbating van de bar naar aanleiding van het jeugdsolistentornooi, die toch een aardige 
stuiver heeft opgebracht.  
We hadden ook 2 maal een bijzondere staprepetitie: eenmaal voorafgegaan door een, zeg maar, 
uitgebreid ontbijt en een andere maal gevolgd door een familiale BBQ. 
De reis naar Lauterbach was voor de muzikanten en de medereizenden ook al een schot in de roos. 
Iedereen heeft zich goed geamuseerd, lekker gegeten en waarschijnlijk meer dan voldoende 
gedronken. Nu weten de Lauterbachers ook dat het niet Einmal am Rein is, maar Dreimal am Rein 
moet zijn. 
 
Het jeugdorkest heeft eind mei traditioneel een verzorgde eucharistieviering opgeluisterd in de Sint-
Jozefskliniek. 
Eind augustus hebben ze, in voorbereiding op het aperitiefconcert van 11 september, een ‘sleep-in’ 
gehouden die blijkbaar zeer goed in de smaak is gevallen van onze jeugdorkesters. In het jeugdorkest 
zijn er ook een paar nieuwe gezichten bijgekomen waardoor er een betere spreiding bekomen werd 
in de bezetting van de pupiters. 
 
De repetitiedag voor de harmonie van 15 oktober heeft heel wat inspanningen van onze muzikanten 
gevergd. De tuttirepetitie in de voormiddag, bijgewoond door 35 muzikanten slorpte zoveel energie  
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op bij de muzikanten dat de honger ’s middags nauwelijks te stillen was. Of had de voorzitter de 
eetlust van de muzikanten onderschat? In de namiddag was er een partiële repetitie van 13.30 uur tot 
 16.30 uur, gevolgd door nog een tuttirepetitie van een drie kwartier. Die was er voor sommige 
muzikanten, na de reeds geleverde inspanningen, wel wat te veel aan. 
Al bij al toch een zeer geslaagde repetitiedag die niet alleen de juistheid en de muzikaliteit 
verbeterde, maar ook het sociaal gevoel versterkte. 
 
Onder meer door de intensieve voorbereiding om goed te leren opstappen,  meen ik te mogen zeggen 
dat het Herfstmuziekfestival ook een meevaller is geworden. Zowel de harmonie als de drumband 
hebben een puike prestatie geleverd.  
Het herfstconcert, dat gebracht werd voor een volle zaal was tevens muzikaal hoogstaand. Ook de 
elegante kledij van de dames, die nu al min of meer ingeburgerd is tijdens de concerten, viel bijzonder 
in de smaak van het publiek. De financiële opbrengst was ook zeer goed, waarschijnlijk ook mede 
dank zij onze jeugdige ploeg bedienaars achter de toog.  
 
De nachtridders van de harmonie stonden bij mij verleden jaar andermaal voor een gesloten deur. ‘De 
voorzitter is opnieuw met geen stokken wakker te krijgen’ dachten ze na de eerste melodie die ze 
gebracht hadden. Om te vermijden dat ze een kei door mijn venster gooiden, ben ik dan toch van 
achter de hoek te voorschijn gekomen. Veel eetlust hadden ze echter niet meer, kwam het door de 
vermoeidheid of zat Bacchus er voor iets tussen? Wie zal het zeggen?  
Door omstandigheden hebben onze erevoorzitter en ikzelf forfait moeten geven voor de nachtridders 
van de drumband. Voor dit jaar beloof ik zeker beterschap. 
Dat het Sint-Ceciliafeest verleden jaar een voltreffer werd zal iedereen volmondig beamen. Met een 
grote groep muzikanten en de voltallige drumband hebben we de laureaat opgehaald. Het optreden 
van het gelegenheidsensemble tijdens de welgekomen rustpauze werd door iedereen bijzonder 
gesmaakt. Het was ook een paar jaar geleden dat zich zoveel muzikanten inschreven voor het 
avondfeest (slechts 5 muzikanten konden om verschillende redenen niet aanwezig zijn). Ook de 
positieve bedenkingen die we van heel wat aanwezigen tijdens en na het feest mochten horen, 
bevestigen dat alles goed in elkaar zat. Met dank aan de werkgroep, onder leiding van Lucien, die dit 
zeer goed had voorbereid en uitgewerkt. Wat ik echter niet wist, is dat onze gedecoreerden zoveel 
konden eten. De werkgroep zal er zeker voor zorgen dat het dit jaar minimum even goed zal zijn. 
 
De werkgroep ‘Kerstmarkt’, onder de leiding van Peter, heeft zich de naad uit de broek gewerkt om 
ook in 2011 een goede organisatie in een sfeervolle tent te verwezenlijken. Ook hier mogen we 
spreken van een onverhoopt succes op alle vlak met dank aan de leden van de werkgroep. 
 
De pupiterverantwoordelijken zijn een 2-tal keer samen gekomen in het voorbije werkjaar. Hierbij 
werd onder andere besproken hoe we de communicatie met de muzikanten nog zouden kunnen 
verbeteren. Ook werden de resultaten van de enquête doorgenomen. Deze resultaten zullen ook te 
vinden zijn in de nieuwe Crescendo eind februari. Deze zal, zoals al meegedeeld, 4 maal in het jaar 
verspreid worden via e-mail of op papier en zal ook op de website te vinden zijn. Hartelijk dank aan de 
pupiterverantwoordelijken die zich extra willen inzetten voor de harmonie. 
 
Laten we nu even de blik werpen op de toekomst. 
 
Dit jaar staan we opnieuw voor een paar uitdagingen. 
 
In de eerste plaats het themaconcert. Zoals jullie al weten is het thema ‘Theater’. Het concert wordt 
verder uitgewerkt door een werkgroep onder leiding van Peter die ook zal zorgen voor de organisatie 
en de omkadering. Waarvoor vooraf al onze dank. 
Ik ben ervan overtuigd dat, als iedereen de nodige inspanningen levert, we opnieuw een schitterend 
concert voor ons publiek kunnen brengen. Vandaar nogmaals een warme oproep aan alle leden van 
de harmonie om voltallig aanwezig te zijn op de komende wekelijkse, partiële en bijkomende 
repetities.  
Het is vanzelfsprekend dat ook van de drumbandleden verwacht wordt dat ze stipt alle repetities 
bijwonen. 
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In de rand nog even vermelden dat we nog altijd op zoek zijn naar een aantal ‘helpende handen’ om 
een technische ploeg te vormen. Die technische ploeg zou dan kunnen instaan voor de verhuis van 
instrumenten, de opbouw, de herschikking en afbouw van het podium tijdens onze optredens. Mocht 
 je dus mensen kennen uit je directe omgeving die bereid zouden zijn om zich hierbij aan te sluiten 
laat het me zeker weten. 
 
Door de muzikale drukte in het najaar leek het ons niet opportuun om in die periode nog een 
verrassingsreis te organiseren. De werkgroep, onder de leiding van Johan Vandevelde, die hiervoor 
 Instaat, is ondertussen al samengekomen en de datum voor de familiale verrassingsreis werd 
vastgelegd op zondag 08 juli 2012. Hopelijk kunnen we opnieuw met een groot aantal deelnemers 
deze verrassingsreis meemaken. 
 
Een tweede belangrijke opdracht die de harmonie zal moeten vervullen is het Vlamotornooi op 
zondag 21 oktober, waarvoor we ingeschreven zijn in ere-afdeling. Ik ben ervan overtuigd dat jullie 
allen, samen met de dirigent en het bestuur, ervoor zullen  zorgen dat we op dit tornooi een 
schitterend resultaat zullen neerzetten. Dat dit van iedereen opnieuw bijzondere inspanningen zal 
vragen is niet te vermijden. Aangezien de muzikanten van de harmonie, na een bevraging, met een 
meerderheid gekozen hebben voor een repetitieweekend heeft het bestuur dit weekend vastgelegd 
op 06 en 07 oktober. Alle betrokkenen hebben hiervoor al een informatieve brief met een 
inschrijvingsstrook ontvangen. Mag ik nogmaals vragen dat iedereen tegen gestelde datum, en dit is 
10 februari, de inschrijvingsstrook aan mij bezorgt. De reservatie van ‘De Fiertel’ te Ronse, met 
opgave van het aantal deelnemers, moet kort daarna worden doorgegeven.  Het is van het grootste 
belang dat het voltallig korps tijdens dit weekend alle repetities kan meemaken. Voor de eventuele 
partners en kinderen die ons op zaterdagnamiddag zullen vervoegen, zal een aangepast programma 
voorzien worden. 
 
Het was voorzien dat we in 2012 een nieuw project zouden organiseren. Onder meer door de 
beslissing om deel te nemen aan het Vlamo toernooi en om niemand te overbelasten, hebben we dit 
met een jaartje opgeschoven. Trouwens in 2013 bestaat de vereniging 160 jaar en willen we van die 
gelegenheid gebruik maken om dan met iets speciaals in de spotlights te komen. We zijn hiervoor nog 
altijd op zoek naar een geschikte locatie, waarbij we denken aan een industrieel gebouw in Izegem, 
Emelgem of Kachtem dat leeg staat en dat we voor die gelegenheid zouden omvormen tot een 
concertruimte. Mochten jullie weet hebben van dergelijk gebouw, laat het ons dan zeker weten. 
 
Zoals jullie zelf hebben kunnen vaststellen is onze website opnieuw actief. Dank zij de onverdroten 
ijver van Charlien en ook een klein beetje, naar eigen zeggen, van Wim mogen we fier zijn op onze 
nieuwe website, zonder hierbij afbreuk te doen aan het vele werk en de tijd die David in de vorige 
website gestoken heeft. Binnenkort zal er ook een privé toegang voor alle leden beschikbaar zijn waar 
interne informatie, zoals gedetailleerde ledenlijsten, repetitieschema’s, de kalender, aanwezigheden, 
archief, Crescendo, enz…; zal gevonden worden.  
 
 ‘Zorg ervoor dat de financiën van de vereniging gezond zijn, en je zal al heel wat problemen 
vermijden’, een van de wijze spreuken die ik meekreeg van onze erevoorzitter toen ik de fakkel 
overnam van onze vorige voorzitter André Mistiaen.  
Trouwens in 1994 heb ik gezegd dat ik die functie wel voor een tiental jaar wilde opnemen, 
ondertussen zijn het er al 18 geworden. Zo zie je maar hoe snel de tijd voorbij gaat. 
Een gezonde financiële toestand betekent nog niet dat de vereniging geen investeringen kan of mag 
doen. De leden van onze drumband zaagden al een 2-tal jaar de oren van Frederieks en mijn hoofd, 
en terecht, om nieuwe trommels aan te kopen. We hebben dit zo lang mogelijk uitgesteld, maar 
eindelijk is het er van gekomen, ook een beetje onder druk van de aangroei in de drumband en ook 
door de mogelijkheid om hiervoor een bijzondere subsidie van de stad te verkrijgen. Er werden 15 
nieuwe trommels, voorzien van een woodblock, een beschermhoes en een draagstel aangekocht. 
Tevens zullen de vellen van de basdrums vervangen worden en ook voorzien worden van een nieuwe 
draagstel. Van de gelegenheid hebben we ook gebruik gemaakt om nieuwe vellen te laten plaatsen op 
onze 4 pauken. Een totale investering van een slordige € 10 800,-. 
 
Het wordt dus dringend nodig om de bankrekening weer op peil te brengen. De meeste inkomsten 
komen nog altijd van onze ereleden. Gelukkig zijn er verleden jaar 23 stortingen bijgekomen ten  
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opzichte van 2010. Er waren echter ook 14 personen die niet meer gestort hebben. Toch was er een 
meeropbrengst van een    € 440,-. 
Dank aan alle leden die de ereleden jaarlijks trouw bezoeken om de nodige fondsen binnen te krijgen. 
Vooral dank ook aan Lien die, zonder bestuurslid te zijn, de volledige administratie van de omhalingen 
bijhoudt en verwerkt.  
Het is dus belangrijk, beste vrienden, dat we proberen het aantal ereleden niet te laten dalen, in 
tegendeel, er mogen er gerust nog een aantal bijkomen. Omdat ook jullie hier een steentje kunnen 
bijdragen zal iedereen ook in de omslag een strookje vinden waar je de gegevens van een paar 
 mogelijke ereleden kan invullen, dat kunnen zowel particulieren als bedrijven zijn. Dit strookje kan je 
dan aan mezelf of aan de verantwoordelijke van een geleding terug bezorgen. 
 Wij zullen dit dan zeker opvolgen. Hopelijk kunnen we op die manier ons ereledenbestand 
uitbreiden. Misschien nog even vermelden dat ereleden die € 25,- of meer betalen 1 toegangskaart 
gratis krijgen voor onze 2 gewone jaarlijkse concerten. 1 voor het novemberconcert van het jaar 
waarin betaald werd en 1 voor het lenteconcert van het volgend jaar. 
 
Door hetgeen een tijd geleden gebeurd is met onze website en later door de besprekingen over de 
bijzondere investerings-subsidies van stad zijn de contacten met de 3 andere Izegemse 
muziekmaatschappijen veelvuldiger geworden. Zo zijn we, op uitnodiging, met een paar 
bestuursleden naar de inhuldiging geweest van het vernieuwd repetitielokaal van Leo XIII. Anderzijds 
proberen de bestuursleden in de mate van het mogelijke de concerten van deze maatschappijen bij te 
wonen, en zien wij ook op onze concerten een aantal mensen van die korpsen. Hopelijk kan dit de 
samenwerking, wanneer deze zich aandient en bij bepaalde gelegenheden bevorderen. 
 
Zoals al meegedeeld ontvangt iedereen bij het buitengaan een omslag op naam met hierin ook een 
brief waarin gevraagd wordt  het lidgeld voor 2012 te betalen . Mag ik erop rekenen dat iedereen het 
lidgeld tegen gestelde datum, dit is eind februari  van dit jaar zal betaald hebben. Het bestuur heeft 
beslist om het lidgeld niet te wijzigen. Ook de kostprijs van een consumptie in ’t Zwaantje blijft, 
ondanks de aangekondigde prijsstijging door de brouwerijen, ongewijzigd. Wie voor de betaling van 
het lidgeld een overschrijvingsformulier wenst kan dit vragen aan onze penningmeester Peter. Ga dus 
niet naar beneden zonder dat je deze omslag ontvangen hebt en laat hem straks ook niet achter in ’t 
Zwaantje. 
 
Beste vrienden, laten we samen verder werken aan de ontplooiing van onze vereniging. Als iedereen, 
bestuursleden en alle muzikanten, van klein tot groot, van jong tot oud, helpt de organisatie 
meedragen en als jullie bovendien prachtige muzikale resultaten kunnen behalen, dan ben ik ervan 
overtuigd, dat 2012 een schitterend jaar zal worden voor de Koninklijke harmonie van de Congregatie.  

Tot slot wil ik nog Etienne en Barbara bedanken voor de drink die ze ons straks in ’t Zwaantje zullen 
aanbieden, als dank voor het geschenk dat ze van ons mochten ontvangen op het voorbije 
Ceciliafeest. 
Ik dank u. 
Geert Bruneel, voorzitter 

 
 

http://www.google.be/imgres?q=speech&um=1&hl=nl&rlz=1T4ACAW_nlBE408BE409&biw=1896&bih=881&tbm=isch&tbnid=TYgf99Zf-UF8YM:&imgrefurl=http://topicsforpersuasivespeeches.net/&docid=6ihTVkImZsWcnM&imgurl=http://topicsforpersuasivespeeches.net/wp-content/uploads/topics-for-persuasive-speeches.jpg&w=225&h=224&ei=i6RKT9OuCsrN8QPd3fShDg&zoom=1
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Heb je hem ook gezien ?   Etienne Canniere met zijne grote “plakker” op zijn oor.   Wij, van de afdeling 
“Story-Crescendo” vroegen ons af wat er juist aan de hand was.   Nu blijkt ons eerste gedacht 
helemaal verkeerd te zijn.  We waren er zo goed als van overtuigd dat Etienne in een extra late 
midlifecrisis gewoonweg een nieuwe modetrend wou lanceren. Neen, er bleek meer aan de hand.   
Etienne had namelijk een “gezwel” aan zijn oor en dat moest verwijderd worden.  Vandaar dus die 
plakker aan zijn oor.  Het gezwel bleek niet kwaadaardig te zijn en dat is een hele geruststelling, in de 
eerste plaats voor Etienne zelf, maar ook voor ons, zijn vrienden muzikanten. 
 
Een ander verhaal is dat wat Hans Thibau heeft meegemaakt.  We hebben het verhaal nu al 
verschillende keren horen vertellen in het Zwaantje, maar we blijven telkens weer verweesd en onder 
de indruk achter.   Wat is er nu eigenlijk gebeurd ?   Wel, Hansie Pansie had enkele vrienden 
uitgenodigd op zijn loft in Antwerpen City en samen hadden ze besloten om eens “een stapje in de 
wereld te zetten”.   Gezien de samenstelling van dat groepje ongeregeld hoeft het niet te 
verwonderen dat dit stapje al vlug uit de hand liep.   Hoe het mogelijk is, begrijpen we nog altijd niet, 
maar met z'n allen zijn ze weer thuis geraakt in de loft van Hans.  Wat later dan eerst voorzien, want 
ze zijn nog eens moeten terugkeren om een verloren exemplaar uit de goot op te vissen. 
Hoe dan ook, toen iedereen in bed lag, is Hans zowaar uit zijn bed gerold en bleef met zijn oor ergens 
aan haperen. Paniek alom, vooral omdat dat oor er maar met een schelle meer aan Hans zijne kop 
hing te bengelen.   Gelukkig was er de altijd nuchtere en tot hulp bereidwillige Roel om Hans naar de 
dichtstbijzijnde (alhoewel ??) kliniek te voeren,  alwaar de flap weer aaneen kon worden genaaid. 
Eind goed al goed, maar wat hebben we nu uit dit gebeuren geleerd ? 
1/ nodig geen vrienden uit op je loft.   Dit leidt alleen maar tot miserie.  Er bestaat daar trouwens al 
een film over. 
2/ limonade drink je uit een limonadeglas en dreupels uit een dreupelglas.   En niet omgekeerd !! 
3/ Het is altijd feest waar Hans en zijn vrienden zijn langs geweest.  Alleen, een EHBO-cursus ware dan 
geen overbodige luxe. 
 
Stefaan Vanhoutte 

 
 

 

Beh-oor-lijk straf verhaal 
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Cecilia 2011 
 
Mijn vrouw weet het al lang: ze mag me niet uitdagen. Wim Vandenberghe wist dit niet en de 
gevolgen hebben jullie ondervonden. 
Waarover gaat het? Wel, na het Ceciliafeest van 2010 waarbij nogal wat in het honderd liep en er op 
facebook door een aantal muzikanten kritiek werd gespuid, daagde Wim me uit: “kritiek geven is 
gemakkelijk, maar probeer het dan zelf beter te doen.” 
Hij raakte mijn gevoelige plek.  Ik liet er geen gras over groeien en  verzamelde het kruim van onze 
harmonie: 2 twintigers, 2 veertigers , 2 boven de zestigers en 2 trommelaars om rond het Ceciliafeest 
van 2011 te brainstormen. 8 superbrains samen dus. 
Resultaat van deze storm: Cecilia moet weer een feest worden voor àlle muzikanten  en trommelaars.  
Er moet gemusiceerd, gemarcheerd, geaperitiefd, gespeecht, gemisvierd, gedronken, gegeten, 
gewogen en gedanst worden. Platgetreden paden moeten we verlaten  en nieuwe dingen 
uitproberen. En zo geschiedde. We kregen carte blanche van het bestuur om voorstellen te 
formuleren en uit te werken. 
Het is niet de bedoeling om via dit geschrijf de chronologie van het Ceciliafeest opnieuw te 
herkauwen. Toch wil ik Benjamin en Loïc bedanken voor de samenstelling van de blaaskapelle die de 
uitstap nieuw leven inblies. Misschien kunnen we op zoek naar een naam ervoor: de 
Kerketorreblazers of zoiets. Eerste punt op de volgende brainstormvergadering. 
Op het avondfeest was iedereen benieuwd naar het gewichtsverschil voor en na de maaltijd van onze 
9 gedecoreerden. Iemand schatte 0 kg 320 gram. Wellicht had die niet veel vertrouwen in de 
kookkunsten van de chefkok ofwel in de vraatzucht en het dorstgevoel van muzikanten. 
Een ander persoon schatte het verschil voor en na op 163 kg 400 gr. Dat zou betekenen dat elk 
persoon zo’n 18 kg zwaarder was na de maaltijd. Asjemenou! 
Het was uiteindelijk Fernand Corteville die een etentje versierde in restaurant Royal met een 
schatting van 10 kg 612 gram. Elke gedecoreerde was dus in een paar uur 1,180 gram zwaarder 
geworden.  Was het van de drank of van het eten.  Who knows? 
Op het Ceciliafeest waren amper 5 muzikanten afwezig ( om gegronde redenen) . Ik denk dat we op 
de ingeslagen weg mogen verdergaan. Misschien hebben jullie ook nog wat frisse ideeën om het dit 
jaar nóg leutiger te maken. Vuur ze maar af. Het Ceciliacomité en de hele congregatiefamilie zullen je 
dankbaar zijn. 
Geniet intussen ook maar van enkele glunderende gezichten van die dag. Je kan zien dat iedereen zich 
jeunde! 
 
Lucien Vandenbroucke 
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Pupiterverantwoordelijke….wat is dat ? 
 
Een beladen woord, waar wij pupiter en verantwoordelijke moeiteloos samenvoegen tot een woord 
dat zelfs (voorlopig) niet in Van Dale terug te vinden is. 
De functie is gelukkig veel minder beladen.  
Het betreft een tussenpersoon die als lid van een bepaalde orkestsectie een groep medemuzikanten 
kan vertegenwoordigen.  
Hij/Zij kan als tussenpersoon en aanspreekpunt, een nuttige schakel vormen tussen diverse 
beleidsverantwoordelijken van de Harmonie enerzijds, eenvoudig bereikbaar voor vragen en/of 
suggesties van zijn medemuzikanten anderzijds. 
Enkele praktische voorbeelden waar de “pupiterverantwoordelijke” kan bemiddelen : 
 
1. Plannen van een partiële repetitie in samenspraak met de dirigent. 
2. Zorgen voor een evenwichtige verdeling van de partituren – 1°- 2°- 3°, solopassages, enz… 
3. Streven naar een perfect instrumentarium met degelijke instrumenten en onderdelen voor een 
goede sonoriteit. Advies inwinnen hetzij bij persoonlijke aankopen, hetzij aankoop door de harmonie.  
Met slecht materiaal kan geen mooie muziek gemaakt worden ! 
4. Opvolgen van de aanwezigheden.  
5. De afwezigen discreet aanmoedigen. 
6. Contact houden en informatie bezorgen aan medemuzikanten die om persoonlijke, familiale of 
zelfs redenen van onvrede langere periodes afwezig blijven. Investeren om ze terug te winnen. 
7. De programmakeuze van de dirigent communiceren naar de groep. De deelname aan speciale 
repetities, uitstappen, concerten of concours aanmoedigen. 
8. Partituren zo toegankelijk mogelijk maken (bv. kopie vragen, bepaalde passages herschrijven) 
9. Nieuwkomers opvangen en begeleiden in het orkest. 
10. Eventuele vervangingen voor concerten of speciale optredens bespreekbaar maken. 
 
Hij/Zij vormt dus een schakel in de ketting waarin voorzitter, bestuur, dirigent, materiaal- en 
partituurmeesters zorgen voor de directe wederzijdse communicatie, die uiteindelijk in gezamenlijk 
overleg de belangen van de muzikant(e) of de maatschappij behartigen.  

 
Noël Demeyere 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.google.be/imgres?q=dirigent&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1T4ACAW_nlBE408BE409&biw=1896&bih=881&tbm=isch&tbnid=rHHBOAr4VNsyaM:&imgrefurl=http://www.reat.nl/presentaties/32-de-dirigent-is-zijn-stokje-kwijt&docid=bJdpUyKt-iPcSM&imgurl=http://www.reat.nl/picts/dirigent.gif&w=1587&h=1716&ei=hKNKT5SWLobu8QP5xPC0Dg&zoom=1
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Weetjes… 
 

KERSTMARKT 

 
Op 18 december 2011 was ons Congregatiemuziek weer met een stand aanwezig op de jaarlijkse 
kerstmarkt die stad Izegem organiseerde.   Je vond er dan niet alleen allerlei “standjes” van 
deelnemende verenigingen, maar er was ook een loopwedstrijd.   Tevens waren we persoonlijk 
getuige hoe de Izegemse ijsberen in het koude water  van een zwembadje doken dat opgesteld stond 
voor de ingang van de grote kerk. 
Wij, met onze Congregatievereniging, wilden wat geld in het laatje proberen te halen door het 
verkopen van drankjes en een lekker bakje frietjes.   We zagen dat de speciale brouwsels die Herwig 
had klaargemaakt goed verkochten, en dat de frietjes die omhoog gegooid werden na het bakken niet 
op de grond vielen, maar mooi terug in de kom. 
De voorzitter was tevreden dat er meer dan anders muzikanten en familie de moeite deden om een 
bezoekje te brengen aan onze stand, en de penningmeester was tevreden met de opbrengst.   Naar 
we vernamen, zou dit een aardig bedragje opgeleverd hebben voor de kas van de Congregatie en dat 
is goed nieuws. 
 

  
 

 

MADAM PIJP CROQUE 

 
Na een pauze van enkele maanden (of is het al jaren ?) worden er opnieuw “croque-monsieurs” 
gebakken in het Zwaantje.  Wij hadden een interview met Cathy Lagae, die vanaf heden als Cathy 
Croque door het leven gaat. 
 
DR= de redactie   ;   CC= Cathy Croque  
 
DR: Zeg eens Cathy, hoe gaat het met de croqueverkoop ? 
CC: Goed, heel goed zelfs.   De verkoop gaat goed, zoals we hadden voorzien eigenlijk. 
DR: Hoeveel croques verkoop je nu zo eigenlijk ? 
CC: Dat kan enorm verschillen van week tot week.  De ene week zou ik er meer dan 20 verkopen, de 
andere week met moeite 10.   Feit is dat ik nog geen enkele keer echt croques heb overgehad. 
DR: Dat begrijpen we niet zo goed.  Leg eens uit. 
CC: Wel, het zit zo : tijdens de week haal ik de nodige ingrediënten naar Delhaize.   Dat zijn 2 pakken 
toastbrood, 1 pak voorverpakte hesp en 1 pak voorverpakte kaas.  Alles van het huismerk 365, wat 
een goeie prijs-kwaliteitverhouding betekent.   Daarmee kan ik telkens 20 croques maken. 
Stel dat ik de ene week slechts 8 croques verkoop.   Dan worden de overige 12 ingevroren tot de 
volgende week, en gegarandeerd zijn die 12 andere dan ook verkocht.  
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Is de daaropvolgende week plots een heel goeie verkoop van vb. 16 croques, dan worden de overige 4 
ingevroren en eerst verkocht de daaropvolgende week met daarna croques van de nieuwe lading.  
 En de croques die ik dan over heb, zijn juist voldoende voor de daaropvolgende week. 
 
DR: Heb je zo al vaste klanten ? 
CC: Jazeker, ik mag gerust Daniel als mijn beste klant beschouwen.   
DR: Zijn er al speciale wensen geformuleerd ? 
CC: Niet echt, maar een bicky-croque behoort wel tot de mogelijkheden van de toekomst.  Alhoewel, 
nu ik erover nadenk, iemand vroeg eens naar een croque met actieve bifidus, maar daar begin ik niet 
aan zulle. 
DR: Hoeveel kost zo'n croque eigenlijk ? 
CC: Wel, we vragen 1,5 EUR en willen daarmee bewust de prijs niet te hoog zetten, maar toch nog 
ervoor zorgen dat we er wat aan overhouden. 
DR: Allez, mogen we je nog veel succes toewensen met de croqueverkoop ? 
CC: Jazeker, en merci of beter gezegd : smakelijk !! 
 
 

BEURSNIEUWS 

 
De aandelenkoers van BOSS, fabrikant van stembakjes is fel gestegen.   De verkoop verliep de laatste 
tijd dan ook bijzonder goed.  Onze dirigent schijnt, volgens opgevangen geruchten althans, serieus wat 
aandelen in zijn bezit te hebben. 
 
 
 

SCHAATSEN  

 
In december 2011 werd voor de “muziekclub” en de “jeugd” een avondje “schaatsen op (glad)  ijs” 
ingericht.  Uw niet zo jeugdige reporter mocht ook meegaan, en de schaatsen aanbinden en ik moet 
zeggen : het was echt plezant.   Dat ik, vooral in het begin, verschillende keren ten val ben gekomen, 
kon de pret niet drukken, en dat zullen de overige 21 deelnemers ook hebben gevonden. 
Na het schaatsen hadden enkele keukenprinsessen een heerlijke spaghetti bolognaise klaargemaakt.  
Daar waar vooraf nog wat twijfel bestond over de nodige hoeveelheden aan ingrediënten, bleek de 
schatting exact juist te zijn gebeurd.   Er was geen spaghetti of saus tekort en maar een klein beetje 
over.   Iedereen heeft zich goed geamuseerd en ik wil alvast volgend jaar opnieuw meegaan ! 
 
 
 
 

KOEKJESVERKOOP 

 
 
In 2011 werd ook opnieuw een koekjesverkoop georganiseerd.  Geert Maertens nam de taak op zich 
om alles in goede banen te leiden en kon net als vorig jaar opnieuw afsluiten met goede 
verkoopcijfers.  Daarin zijn we dus duidelijk verbeterd t.o.v. vroeger.  Maar het kan uiteraard altijd nog 
beter.  Topverkopers dit jaar waren Peter Denys (36 dozen), Birgit Corteville (70 dozen) en Willy 
Debeyne (67 dozen). 
Hoe doen ze het toch, een dikke proficiat aan onze topverkopers maar uiteraard ook aan allen die één 
of meerdere dozen verkocht  (want ook vele kleintjes maken een grote).   Of aan de topverkopers een 
“bonus” werd uitgekeerd op het einde van het jaar was bij het ter perse gaan van dit artikel niet 
bekend. 
In totaal  hebben 67 personen 476 dozen koekjes & truffels verkocht. 
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AKOESTIEK REPETITIELOKAAL 

 
Nieuwe bazen, nieuwe wetten... 
 
Na het aantreden van onze nieuwe dirigent, Bert Soete, stelde deze zich vragen over de slechte 
akoestiek in de repetitiezaal. 
De eerder verticale, onbeklede muren zouden de oorzaak zijn, alsmede het plafond. 
Bert vroeg de voorzitter en het bestuur om mogelijks dit euvel wat te verhelpen. 
Het zou zonde zijn de schilderijen, foto's en dergelijke, die aan de muren hangen zomaar te 
verwijderen of te verbergen achter gordijnen. 
Na overleg werd, door de voorzitter, Frederiek en Roel, overgegaan tot de bekleding van de muur 
boven de ingangsdeur, dit tot voldoening van Bert. 
 
Enkele weken nadien nam Bert zowaar de leiding over een groep met de voorzitter, Frederiek en 
Johny.  
Het plafond werd behangen met doek en ook de plastiek armaturen van de verlichting werden 
weggenomen. 
En zie, alle donkere wolken klaarden op, heldere verlichting en betere akoestiek! 
Bert, die vanboven op de stelling alles coördineerde en dirigeerde, kon zich vinden in de uitgevoerde 
werken. 
Met dank aan Roel voor het bezorgen van een stelling. 
(Johny Deklerk) 
 
 
 

JULLIE MENING OVER ONZE WERKING (enquête) 
 
In juni 2011 leverden 40 muzikanten bij de voorzitter hun ingevulde enquête in. 70% respons – het was 
een onverhoopt succes. Ook de scores en de bijbehorende opmerkingen waren over ’t algemeen 
positief en duidelijk. Hieronder vind je een samenvatting van de resultaten. De vermelde percenten zijn 
telkens het gewogen gemiddelde van de scores.  
 
Algemeen 
Super: 82% van de muzikanten voelt zich goed in de Congregatie. 33% vindt het muzikale aspect even 
belangrijk als het sociale. Telkens 31% geeft iets meer gewicht aan het muzikale of het sociale. 5% (2 
muzikanten) komen alleen voor het sociale naar de harmonie. 81% vindt trouwens dat er genoeg 
aandacht besteed wordt aan het sociale.  
 
Repetities 
(Slechts) 81% doet zijn best om zoveel mogelijk op de repetities aanwezig te zijn – voor 78% zijn de 
repetities ook boeiend genoeg om maximaal te komen. Uit de opmerkingen blijkt dat het tempo iets 
hoger mag. 81% zegt dat we genoeg doorspelen, 78% dat we diepgaand genoeg werken: een goed 
evenwicht dus. Alleen met de discipline is niet iedereen tevreden: voor 37% moet het beter. We 
moeten stipter kunnen beginnen. En ook de basiszaken (de “leren-luisteren-ervaring”, nuances, 
inzetten enz.) kunnen nog verbeteren. 
 
Repertoire 
Voor 79% van de muzikanten zit er genoeg variatie in de gekozen stukken: het repertoire is niet te 
ernstig en niet te populair. 61% zoekt wel meer uitdaging, een iets hoger niveau. Maar de meesten 
zijn ’t er over eens dat het repertoire gekozen moet worden in functie van het publiek.  
 
Concerten 
Voor 78% zijn 2 traditionele concerten per jaar prima. 68% vindt ook het aantal straatoptredens 
voldoende. Een dubbelconcert met een ander orkest kent maar bij 65% succes. 69% vindt dat we 
regelmatig aan een tornooi moeten deelnemen.  
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Een buitenlandse concertreis valt met 77% meer in de smaak. Aan de omkadering van de concerten 
(locatie, presentatie, decor, solisten, …) mogen we meer aandacht besteden. Over de meerwaarde 
van een gastdirigent zijn de meningen verdeeld.  
 
Motivatie en inzet 
69% vindt dat we regelmatig moeten meedoen met een tornooi, lezen we daarnet. Alles goed en wel, 
maar slechts 49% oefent regelmatig thuis. Op organisatorisch vlak is de motivatie gelukkig hoger: 2 op 
3 wil gerust meewerken in een of andere werkgroep, 7 op 10 wil praktisch hulp bieden bij concerten 
en andere activiteiten.  
 
Communicatie 
80% krijgt genoeg informatie over onze activiteiten. 58% daarentegen hoort te weinig over 
beslissingen van het bestuur. Slechts 45% richt zich tot zijn pupiterverantwoordelijke bij problemen. 
En 54% vindt dat we meer moeten luisteren naar de jeugd.  
 
Opmerkingen en conclusies 
Het bestuur heeft niet gewacht tot dit artikeltje om enkele punten aan te pakken. Meer dan 10 
jongeren zitten in de werkgroep “Jeugd”, en ze doen dat goed! Voor het repertoire is een 
muziekwerkgroep opgericht: geef ajb je voorstellen voor nieuwe stukken door aan je 
pupiterverantwoordelijke.  
 
Info uit het bestuur krijg je sinds een tijdje van de voorzitter na elke bestuursvergadering op het einde 
de repetitie. De belangrijkste punten uit het bestuur komen ook elke 3 maanden in de vernieuwde 
Crescendo (behalve in de eerste Crescendo van het jaar, omdat de toespraak van de voorzitter de 
punten van de voorbije maanden bespreekt).  
Er zijn 2 pijnpunten waar we aan werken, maar die voorlopig niet het gewenste resultaat opleveren: 
de aanwezigheden op de repetities, en een waardige opvolger voor de Proms. Hopelijk kunnen we 
voor allebei op jullie rekenen! 
(Wim Vandenberghe)  

 
 
 

 

DECORATIES 
- 50 jaar muzikant: Hendrik Maes (trompet) en Noël Demeyere (saxofoon) 
- 35 jaar muzikant: Johan Cottignies (tenorsax), Paul Eeckhout (trompet) en Geert Monserez (tuba) 
- 15 jaar tamboer: Brecht Corteville, Roel Maertens (tamboer-majoor) en Steven Mulier 
- 15 jaar bestuurslid: Peter Denys (penningmeester) 
 
 

FAMILIENIEUWS 

 
 Martin Deprez (vader van Frederiek Deprez) 
 Cyriel Devaere (grootvader van Stijn Devaere) 
  


