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Voilà, hier valt hij dan in uw (digitale) brievenbus, de tweede uitgave van de 

“Crescendo Nieuwsbrief”, ook wel eens “Le Nouveau Crescendo” genoemd. 

Dit betekent dat we ondertussen al weer zowat een kwartaal verder zijn.  Wat 

gaat de tijd toch snel. 

 

Wij van de redactie hebben opnieuw geprobeerd om er een leuk en vlot 

leesbaar geheel van te maken.  Dit betekent dus een soepje van serieuzere 

artikels aangekruid met wat lichter geschrijf en afgewerkt met puur gezwans. 

 

Smakelijk, euh, ik bedoel 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. 
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LE NOUVEAU CRESCENDO  

JAARGANG 2012  NUMMER 2 

1 juni 2012 

Activiteitenkalender 

27/05/12 Patersmarkt  
 H+D 
30/06/12 Activiteit jeugd 
 K+M+J 
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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 Geboortes – overlijdens 

 
 
°      5 maart 2012 werd Hélène geboren, dochtertje van Shalini en Luc, zusje van Margaux en Justine 

 

°      5 mei 2012 zag Toon Mulier het levenslicht, zoontje van Steven en Marjan en broertje van Tijs  

 

 

 

 
 
     Marie-Anne Plumhans, schoonmoeder van Myriam Deprez en oma van Loïc Buyse,  

        overleden op   10 november 2011 

 

 De heer Jozef Deprez, vader van Myriam Deprez en opa van Loïc Buyse, overleden op 27 

december 2011 

 

 Mevrouw Paula Vynckier, moeder van Filip Monteyne en oma van Roel en  Sofie Spiessens, 

overleden op 12 maart 2012 

 

 De heer Tillo Geldof, ere-ondervoorzitter, overleden op 30 maart 2012 
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Februari - mei 2012 

 

Pupiterverantwoordelijken 

Op 10 april zaten de pupiterverantwoordelijken en het dagelijks bestuur en de dirigent samen. 

De belangrijkste punten die aan bod kwamen waren de aanwezigheden, aankoop, verhuur en 

onderhoud van instrumenten, de organisatie van partiële repetities en de aankoop van rietjes.  

 

Muziekwerkgroep 

De dirigent startte met een muziekwerkgroep die advies geeft over het repertoire. Leden van 

de werkgroep zijn Thomas, Noël, Annemie, Johan Vdk en Bert natuurlijk. Wie suggesties 

heeft of feedback over het programma, wend je gerust tot een van de leden of tot je 

pupiterverantwoordelijke. 

 

Project 2013 

In 2013 bestaan we 160 jaar, en daar willen we iets speciaals voor doen. Maar wat? Op 23 

maart kwamen 13 muzikanten, tamboers en bestuursleden naar het Zwaantje om te 

brainstormen over een speciaal concert in navolging van onze (onnavolgbare) promsconcerten. 

Resultaat: niet minder dan 19 ideeën. In een speciale vergadering selecteerde het dagelijks 

bestuur vervolgens de 6 beste ideeën en legde alvast een aantal contacten. Wordt vervolgd! 

 

Herfstconcert 

Op 21 oktober (die datum staat toch al in jullie agenda hé?) nemen we deel aan het Vlamo-

tornooi. We spelen er Saga Maligna en Theatre Music (dat op ons verzoek geherklasseerd is 

naar ere-afdeling). White Dragon verwijzen met grote graagte naar de vuilnisbak. Maar door 

onze tornooideelname is het niet evident om minder dan 3 weken later ook een volledig 

herfstconcert te brengen. Gelukkig werden het Jeugdorkest (aangevuld met de Muziekclub) en 

de Drumband bereid gevonden om het hele 1ste deel van het concert voor hun rekening te 

nemen. Het harmonieorkest verzorgt het 2de deel. 

 

Uithangbord 

Hier hebben jullie al een en ander van zien passeren: we gaan inderdaad samen met het 

Gregoriuskoor een uithangbord aan onze gevel hangen (onder de vensters van de 

repetitiezaal). Uit de vele slogans die jullie inzonden én beoordeelden kwam “Hier leeft 

muziek!” als overduidelijke winnaar. Nu is een graficus bezig met het ontwerp van de 

uithangborden, incl. een hertekend en opgefrist logo van de Congregatie.  

 

Kopieermachine 

Wist je dat Herwig het afgelopen jaar zowat 1.000 pagina's per maand kopieerde? Spijtig 

gevolg daarvan: onze kopieermachine heeft het begeven. Een nieuwe (tweedehands) is 

besteld.  

 

Medailles in het museum 

In het Borstelmuseum (Pelichystraat) loopt nog tot 30 juni een tentoonstelling van Izegemse 

medailles. Je vindt er niet alleen een aantal oorlogshelden en verdienstelijke werknemers, 

maar ook de 6 indrukwekkendste medailles van muzikanten en bestuursleden van de 

Congregatie. Allen daarheen! 

 

Weekend van de jeugd 

Onze jeugd, dit zijn de leden van het Jeugdorkest, de Muziekclub, de leerlingen-tamboers en 

de eventuele toekomstige leerlingen gaan het weekend van 24, 25 en 26 augustus op muzikaal 

weekend naar Knokke-Heist. De werkgroep Jeugd is momenteel druk bezig om er een 

superweekend van te maken. Om de kostprijs wat draaglijk te maken organiseren ze ook een 

car- en bikewash op 7 juli op de parking van de Congregatie. Zorg dus maar dat jullie vehicles 

(en die van familie, vrienden en buren) tegen dan heel erg vuil zijn! 

 
 

 

 

Uit het Dagelijks Bestuur 



 

 

Nieuwsbrief Koninklijke Harmonie der Congregatie Izegem 

 

PAGINA 4 

 

Raadsel  

 

 

 
Wat is het verschil tussen een natuurfoto en een natuurfoto ?  Het antwoord vind je terug op de 

kalender in het Zwaantje, ik bedoel  de kalenderS in het Zwaantje.   Want er hangen er eigenlijk 2 voor 

de prijs van één.   De ene keer wordt de ene kalender gebruikt, de andere keer zijn het de natuurfoto's 

van de andere kalender die te bewonderen zijn. Al naargelang ... (ahuum) 

Heb jij een voorkeur van kalender ?   Wij alvast wel !   Met dank aan Johan V voor de “verbeterde” 

versie.  Laat het maar eens weten, hetzij  aan de toog van het Zwaantje, hetzij via facebook, hetzij ... 

om het even via welke sociale media. 

 

 

 

 

BBQ jeugdmuziek 

 
Zaterdag 14 april was de beste lentedag die we konden uitkiezen voor een gezellige BBQ. Het regende 

oude wijven, het was “puitekoud” en het waaide alsof de noorderwind ook grote honger had. Gelukkig 

dat het komische zicht van onze voorzitter (met z'n zondagse schortje aan) in de gietende regen, knus 

onder een kabouterparapluuke, ervoor zorgde dat niets nog de pret kon bederven.  

In de repetitie die er aan vooraf ging, repeteerden onze jeugdige muzikanten super gemotiveerd en 

waren ze talrijk aanwezig. De onweerstaanbare geur van sidderende brochettes en sappige worsten zal 

er waarschijnlijk wel voor iets tussen gezeten hebben... 

De chefkok van dienst deed mij, als vegetariër, weliswaar niet verbazen met z'n vlezige kookkunsten, 

maar wel dankzij z'n langverwachte eigen gebrouwde sausje! De volledig uitgeschraapte pot en de 

meer dan afgelikte lepel spraken voor zich... Voor meer info in verband met dit recept, surf naar  

http://www.geertssausjes.tk/  Smakelijk! 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.geertssausjes.tk/
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Resultaten jeugdsolistentornooi 

 
Michelle Vandekerckhove, fluit, 2de afdeling: 78,33% 

Fien Vandenberghe, altsax, afdeling uitmuntendheid: 81% 

Pieter-Jan Maertens, percussieduo, 1ste afdeling: 85% 

Pieter-Jan Maertens, percussieoctet, ereafdeling: 94% 

Een dikke proficiat aan Pieter-Jan Maertens voor zijn prima resultaten  in de finale van de Vlamo-

solistenwedstrijd (75% met duo en 82% met slagwerkensemble). 

 

 
 
 

V-Day 

 
Op zaterdagvoormiddag 5 mei 2012 “depanneerden” we als Congregatie het “Stadsmuziek”.  We 

werden namelijk in allerijl opgetrommeld (what's in a name) om de Stadsfanfaren te vervangen om op 

te stappen vanaf de St-Tillo kerk naar de Izegemse monumenten en aldaar een bijzonder prachtige en 

uitgebreide vertolking te brengen van  het Belgisch volkslied (de Brabançonne), de Vlaamse Leeuw (of 

is het de Vlaamsche Leeuw) en de Europese Hymne (in internationale kringen ook wel hymne à 

l'Europe genoemd).  Tot de verbazing van onze voorzitter waren we met een aardige groep present (en 

dit ondanks de “last minute” call ).   Na afloop van dit hoogstaand muzikaal evenement konden we 

tevreden de droge kelen wat smeren.  Ps: nadat enkele jaren geleden de Stadsfanfare ons hadden 

gedepanneerd om het muziekfestival te openen, hebben wij hen nu gedepanneerd voor V-day. 1-1 dus.  

Alhoewel, hebben wij hen al niet eens geholpen met hun website ..?  Ach, neen, dat was een heel ander 

verhaal, maar daar zullen we maar niet verder over uitwijden. 

 

 

 

 

 

 

Lenteconcert  

 
Wat het themaconcert betreft kan ik jullie alvast vertellen dat ons publiek, waaronder een aantal 

muzikanten, met volle teugen heeft genoten van ons optreden. Een veel gehoorde opmerking was dat 

het niveau van onze uitvoering weer een stuk beter was. De aandacht, de sfeer van de werken maar 

vooral de intonatie waren inderdaad veel beter dan vorige concerten. De vele wekelijkse en partiële 

repetities en ook het thuis studeren van vele muzikanten hebben zeker zijn vruchten afgeworpen. 

Hiervoor wil ik alle muzikanten en solisten nog eens bedanken! (Ik beloof dat ik de volgende keer de 

solisten laat rechtstaan…) 

 

Na het spelen van “Theatre Music” had ik dan voor het eerst het gevoel dat de Congregatie “en pleine 

forme” zat en gaf me dan ook de “courageboost” voor het komende tornooi.   Dit tornooi wordt dan 

ook de testcase voor onze klassering in ere-afdeling.  Zelf ben ik er meer dan ooit van overtuigd dat we 

daar een puike prestatie kunnen neerzetten. De werken Saga Maligna en hopelijk Theatre Music (hangt 

nog af van Vlamo of we dat mogen spelen) worden de twee uitdagingen op 21 oktober.  
 

Die uitdaging, die je niet voor mij maar voor jezelf en de vereniging moet aangaan, kan slechts lukken 

indien elke muzikant het beste van zichzelf geeft en er 100% voor gaat. Daarom wil ik vragen dat de 

moeilijke “trekskes” zouden gekend zijn tegen begin september zodat ik nog wat ruimte krijg voor het 

muzikale aspect. 
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Wat ik zeker nog wil meegeven is dat we de komende repetities en het repetitieweekend niet alleen met 

die tornooiwerken gaan bezighouden maar dat er in het repertoire voldoende variatie zal zijn. Voor het 

herfstconcert zijn van mijn kant drie werken gekozen waaronder Saga Maligna, Festive Overture en het 

wondermooie Elsa’s procession to the Cathedral. Er is dus zeker nog ruimte voor het “lichtere” genre 

waarvoor ik graag jullie input vraag. Geef gerust enkele suggesties. 

Groetjes, 

Uw rompiscatola 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavalicious 

 
Wie op vrijdagavond 2 maart 2012 ons welbekende “Zwaantje” binnenstapte, moest zich waarschijnlijk 

eventjes de ogen uitwrijven. Lekkere hapjes, een streepje Spaanse muziek en vooral de heerlijke cava 

hadden onze kroeg tijdelijk omgetoverd tot een Spaans paradijsje! 

 

We liepen al een tijdje te broeden op het idee om eens “iets speciaals” te doen in ’t Zwaantje. We 

wilden een gezellige thema-avond organiseren en een groot pak volk naar beneden lokken. Et voilà… 

de CAVALICIOUS was born!  

Het concept viel duidelijk in de smaak. De glaasjes cava gingen vlot over de toog en de hapjes waren in 

geen tijd van de tafels verdwenen. Het werd een gezellig drukke boel en wat ons betreft zeker voor 

herhaling vatbaar. Hou jullie dus alvast maar klaar voor de volgende thema-avond, want het wordt een 

knaller van formaat!! 

 

Delphine 
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Orkest in Nesten 
 
 

EN MUZIKALE AVOND VOOR ALLE IZEGEMSE KINDEREN VAN HET 1
STE

 EN 2
DE

 

LEERJAAR 

 

 

Samen muziek spelen is leuk. Wij muzikanten weten dat natuurlijk. Maar veel mensen beseffen pas te 

laat dat ze iets missen in hun leven. Kinderen vinden het lastig om bovenop hun jeugdbeweging, 

dansschool en sportclub nog eens muziekschool te volgen. En de kindjes die het dan toch aandurven, 

kiezen vaak gitaar of piano of een ander instrument dat ze niet of zelden in gezelschap kunnen spelen. 

Harmonieën en fanfares voelen deze trend al jaren: de instroom van nieuwe muzikantjes is een heikel 

punt. Daarom startten we in 2010 met een jaarlijkse rekruteringsactie voor kindjes van het 1ste en het 

2de leerjaar. Op vrijdagavond 11 mei 2012 was Orkest in Nesten aan zijn 3de editie toe. 

 

Ons Jeugdorkest en onze Muziekclub wilden graag een concertje geven. Maar o jee, het orkest zat in 

nesten: een boze tovenaar (Lucien was daarvoor de geknipte man) toverde de muzikantjes weg. Muziek 

maakt mensen vrolijk en vrolijke mensen, daar houdt een boze tovenaar niet van. Muzikanten in het 

orkest zijn trouwens allemaal goede vrienden van elkaar. Ook dat past niet in zijn kraam. Met de juiste 

toverspreuk echter kon de betovering doorbroken worden. En alle Izegemse 6- en 7-jarigen moesten 

komen helpen om de toverspreuk te vinden.  

 

Met leuke spelletjes – een muzikale estafette, bewegingsexpressie en “de langste noot” – en een 

verrassende knutselactiviteit kregen ze telkens een deel van de puzzel. En als ze allemaal samen, onder 

leiding van juf Siska, de toverspreuk vonden en uitriepen, verdween de tovenaar met een ijzige 

schreeuw. Plots zaten alle muzikanten van het Jeugdorkest en de Muziekclub weer op hun stoel. Zo 

konden ze toch hun concertje geven. Vooral de tune van Mega Mindy kende een oorverdovend succes 

bij de jonge bezoekertjes. Na het concertje deed de Drumband er nog een schepje bovenop: alle 

kindjes, allemaal met een zelf versierde toverhoed op, mochten in stoet mee opstappen door het 

centrum van de stad. Vanachter zijn venster genoot ook onze erevoorzitter overduidelijk van het 

gebeuren. De avond werd afgesloten met heerlijke frietjes van meester-friturist Geert M. en zijn 

helpers. 

 

Terwijl de kinderen speelden en knutselden, kregen de ouders uitleg over de eerste stappen in de 

harmonie. Ouders die graag nog meer wilden weten – bijna 80 uitgelaten kindjes om je heen is niet de 

ideale setting voor een rustig gesprek – konden een interessestrookje invullen. Zij werden dan 

uitgenodigd op een infovergadering met instrumentenvoorstelling die plaats vond op 1 juni. Kindjes die 

nog twijfelden konden daar hun instrument komen kiezen.  

 

Orkest in Nesten organiseren heeft heel wat voeten in de aarde. De werkgroep (Siska, Lies, Sanne, 

Stijn, Annemie, Frederiek, Geert en Wim) kwam verschillende keren samen om alle details voor te 

bereiden en het draaiboek af te werken. Gelukkig hadden we intussen de ervaring van de eerste 2 jaren 

en konden we daarmee de organisatie nog verbeteren. De avond zelf waren meer dan 30 mensen in de 

weer om alles in goede banen te leiden. Nogmaals een hele dikke dankjewel aan de muzikanten van de 

Muziekclub, het Jeugdorkest en de Drumband en aan iedereen die hielp aan het onthaal, bij de 

oudercontacten, aan de bar, in de frituur. Een speciale dank aan de verschillende ouders, familieleden 

en vrienden die spontaan kwamen meehelpen. En een superdikke merci aan de muzikanten die 

meegingen op de schoolbezoek en aan de leden van de werkgroep. 

 

Al deze inspanningen zijn gelukkig de moeite waard: niet minder dan 28 ouders vulden het 

interessestrookje in voor hun zoon of dochter. Dat ze niet alle 28 muziek zullen leren, dat is zeker. Na 1 

juni weten we hoeveel kindjes er effectief starten met de muziekschool en het dan hopelijk volhouden 

om bij de Muziekclub te komen en later door te gaan naar het Jeugdorkest en de Harmonie. We duimen 

voor een mooie toekomst voor de Koninklijke Harmonie van de Congregatie.  
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Zwaneklap (de “Story” van de Congregatie) 

 

 
 wist je dat ... het fameuze “plankske” aan de toog ondertussen alweer is vernieuwd.   In de 

vorige Crescendo nieuwsbrief wisten we nog te melden dat een “sponde” van een oud bed van 

Johnny had gediend voor de renovatie van dat stukje “toog”, maar ondertussen stellen we dus 

vast dat die “sponde” al weer vervangen is door een ander “plankske”.   Ondanks een 

“protestoproep” via facebook blijft men dus maar “sleutelen” aan onze geliefde toog. De 

toogverlichting werd ook al aangepast, maar daar zal ongetwijfeld het facebookprotest aan 

geholpen hebben.   Ook de hint van bestellers Fredje en Wim “met zonnebril” na de repetitie 

van 23 maart heeft daar zeker toe bijgedragen. Maar zoals gezegd, nu opnieuw een ander 

“plankske”. Wat is daar nu alweer de reden van? Om meer glazen kwijt te kunnen boven de 

toog? Allemaal goed en wel, maar heeft iemand al eens gedacht aan kabouter Wesley Siska? 

Dat zal problemen geven als Siska moet bestellen en ons glas wil volschenken, 'k verzeker het 

je moat !!  En waar moeten we nu de droge worsten en grote bierglazen hangen? Spoedberaad 

van alle Zwaantjesgangers dringt zich op !  We verwachten jullie allemaal voor wat 

ongetwijfeld een pittige discussie zal worden volgende week vrijdag om 22u15 in ... het 

Zwaantje ! 

 

 

 

 

 wist je dat ... onze dirigent Bert zich een nieuw schoon “voituur” aangeschaft heeft.   Over de 

reden van die plotse aankoop zullen we niet verder uitwijden, Bert is er nog altijd niet goed 

van, en zit naar het schijnt nog steeds serieus aan de pillen.   We schrokken ons wel een bult, 

toen we vernamen dat het rode sportkarretje zowaar een “gaycar” blijkt te zijn.   Een gayfiets 

(= zonder zadel) zagen we hem nu inderdaad wel niet direct kopen, maar dat het rode 

spaghettiwagentje heel geliefd blijkt te zijn in het holebimilieu, had Bert toch moeten weten. 

En bovendien is die Alfa-Romeo Guilletta toch wel heel erg sportief voor onzen Bert. Bert 

heeft de eerste repetitie na zijn auto-accident trouwens niet kunnen dirigeren vanwege “hevige 

pijn in zijn rug, of ... toch ergens van achter”.  Nu blijkt dat hij zich een gaykarretje heeft 

aangeschaft, begin ik toch te twijfelen aan de “lumbago”-uitleg.   Is er iets dat je ons moet 

vertellen Bert ...?wist je dat ... Bert wel heel erg vroeg weg was na de repetitie van 13 april. 

Kwatongen beweren dat hij de laatste bus nog moest halen ... 
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 wist je dat ...  1airbag van Berts oude karretje NIET was ontploft  

 wist je dat ... de getoucheerde Rib van Bert's auto-accident al goed herstellende is. 

 

 wist je dat ... Luc “ 't wuf ” Geldof na de repetitie van 23 maart in zijn “marcelleke” zat te 

kaarten, en dit nadat hij een (volle ?) pint gemorst had op zijn kleren. 

 

 

 
 

 wist je dat ... Johan VDK de vraag gesteld heeft om nu ook “paardenmelk” op de drankenkaart 

van het Zwaantje te zetten.   Dat Johan al eens een pintje teveel achterover giet, dat wisten we, 

maar dat hij zo radicaal wil omschakelen, naar paardenmelk dan nog wel, daar schrikken we 

toch wel efkes van.   Johan, wordt het niet eens tijd om wat meer uitleg te verschaffen ...? 

 

 wist je dat ... Thomas Eeckhout “gevogeld” heeft tijdens de generale repetitie van ons 

Lenteconcert.   Meer nog, iedereen heeft het kunnen horen !  “'t was een beetje slap, mijn ..... 

rietje” was zijn uitleg ! 

 

 Wist je dat ... sommige versterking, meer bepaald bij de trombones wel heel erg sterk 

overkwam.  Vooral bij de laatste noot van Theater Music, die in het lenteconcert met “echo” 

gespeeld werd.   Onze dirigent Bert was er niet goed van, hij heeft onmiddellijk een pilleke 

onder zijn tonge moeten steken om geen “attacke” te krijgen. 

 

 Wist je dat ... Siska af en toe “bloot” zat tijdens het lenteconcert als tweede fluit  
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 wist je dat ... onze dirigent Bert helemaal “nat” werd tijdens het lenteconcert op, zijn voorhuid, 

euh… voorhoofd 

 

 wist je dat ... Annemie “fagot” Spanjers moeite had met de onderste noten tijdens het 

lenteconcert.   Maar als het allemaal goed gekomen is, weten we niet, maar ... weet het ons 

eens te vertellen in het Zwaantje, Annemie ! 

 

 

 Wist je dat ... de laatste noot van het concert zeer goed overkwam in de zaal.  Proficiat Wim 

VDB, maar de volgende keer rechtstaan, en in je saxofoon “kijken”, net zoals bij de echte 

Muppetshow. 

 

 Wist je dat ... Siska op school sexueel geïntimideerd werd door ..... een kleuter.   Of ze er iets 

aan overgehouden heeft, weten we niet.  Roel, ben jij iets “gewoarig”? 

 

 

 wist je dat ... de trommelaars nieuwe trommels hebben gekregen.  En naar het schijnt is men er 

heel tevreden over.    

 

 wist je dat ... Bert met een lumbago gesukkeld heeft na ... ja, laten we zeggen, een vergadering 

die wel heel laat was uitgelopen (of zo ...).  Hoe dan ook, hebben we toen Noël bereid 

gevonden om de nodige “Bach”-stukjes te repeteren voor de begrafenis van onze ex-

ondervoorzitter Tillo Geldof.   Daar waar Bert ons probeert “muzikaler” te blazen, leerden we 

van Noël wel heel erg ... TRAAG blazen.  En potverdorie, dat kan serieus lastig zijn zulle ! 

 

 Wist je dat ...  een trio meestal een toonverandering betekent 

 

 wist je dat ... je steeds weetjes mag doormailen naar de redactie, en dit op e-mailadres 

deredactievandecrescendonieuwsbriefharemailboxvoortekstjesenweetjesenanderezever@telen

et.be  

 

 wist je dat … onze deelname aan de Patersmarkt op 27 mei een succes was !  Lag het nu aan 

het weer of onze muzikale omlijsting of onze speciale WC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wist je dat… Joos geen artikel kon schrijven over de mosselsouper omdat hij zijn schouder brak… 
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AA – Actueel Algemeen 
 

 
Wat onthouden we van de voorbije maanden in het “algemeen” ; zijn er zo dingen die ons opgevallen 

zijn in de “dagelijkse algemene nieuwsberichten” ; Natuurlijk wel ! Enkele daarvan wilden we u niet 

onthouden : 

 

 De partij “groen” waarvan we enkele vurige medestanders kennen onder onze muzikanten 

heeft haar logo e/o naam aangepast 

 

 

 
Wie heeft er nog nooit een aflevering van “Baantjer” gezien ?   De sympathieke Hollandse 

acteur zal vooral herinnerd blijven in zijn onnavolgbare rol als rustige Amsterdamse 

politiecommissaris De COCK (met C - O - C – K).   Of de Amsterdamse buurt er nu minder 

veilig door geworden is, zal de toekomst moeten uitwijzen  (och ja, 't is ook nog waar, het was 

een fictiereeks) 
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Op 17 mei 2012 overleed “Disco Queen” Donna Summer.   De wat minder jonge congregasten zullen 

wel nog vele van haar wondermooie disconummers herinneren.  Voor de jongere congregasten zou ik 

zeggen : dit is een gat in je cultuur dat je je eigen moet maken ! 

Vele van haar nummers waren een soort “symfonische disco”, en duurden dan ook heel wat langer dan 

de gemiddelde 3-minuten-single.  

 
Lees daarom eens haar biografie die je terug kan vinden op 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Donna_Summer 

Ook zeker te doen tegen volgende week vrijdag (overhoring na de repetitie !) : beluister haar meest 

succesvolle nummers ; (ctrl-)klik daarvoor op de volgende links : 

 
  

MP3 : Donna Summer : I feel love http://www.youtube.com/watch?v=EpNcT8sxpNE  

MP3 : Donna Summer : Love to love you baby http://www.youtube.com/watch?v=V5AztWseIdU  

MP3 : Donna Summer : MacArthur Park http://www.youtube.com/watch?v=VF_o7aSjl_E  

MP3 : Donna Summer : Bad Girls http://www.youtube.com/watch?v=hBfE8roDUZQ  

MP3 : Donna Summer : This time I know it's for real http://www.youtube.com/watch?v=SDbw9AVMsOM  

MP3 : Donna Summer : I remember yesterday http://www.youtube.com/watch?v=TkzbSbZr_HU  

MP3 : Donna Summer : Hot Stuff http://www.youtube.com/watch?v=DP7iDmsfivs&feature=fvst  

MP3 : Donna Summer : No More Tears (Enough is Enough) http://www.youtube.com/watch?v=QsY066wa08E  

MP3 : Donna Summer : I don't wonna get hurt http://www.youtube.com/watch?v=zt10ydFdUQc  

MP3 : Donna Summer : Dinner with Gershwin http://www.youtube.com/watch?v=u1P5lHH9fx8  

MP3 : Donna Summer : Once upon a time http://www.youtube.com/watch?v=oDmYSwLEaqE  

MP3 : Donna Summer : State of independence http://www.youtube.com/watch?v=01gpp3WyeP0  

MP3 : Donna Summer : Spring affair http://www.youtube.com/watch?v=nyDuKjfWLW4  

MP3 : Donna Summer : Winter Melody http://www.youtube.com/watch?v=DUlaj3b5Whc  

MP3 : Donna Summer : I love you http://www.youtube.com/watch?v=-KIh3fcuwpE  

MP3 : Donna Summer : Love Is In Control (Finger on the Trigger) http://www.youtube.com/watch?v=D5bg4sq801I  

MP3 : Donna Summer : The woman in me http://www.youtube.com/watch?v=uHBca8uabHE  

MP3 : Donna Summer : She works hard for the money http://www.youtube.com/watch?v=09ZSKE38lTU  

MP3 : Donna Summer : Supernatural Love http://www.youtube.com/watch?v=ueM03epomcA  

MP3 : Donna Summer : Love's About To Change My Heart http://www.youtube.com/watch?v=GcxZc-f7zJs  

MP3 : Donna Summer : Melody of love http://www.youtube.com/watch?v=ZrBLCdhLRvw  

MP3 : Donna Summer : Carry On http://www.youtube.com/watch?v=XRi4tOvCUKc  

MP3 : Donna Summer : I will go with you (Con Te Partiro) http://www.youtube.com/watch?v=HpzsBWPsDL8  

MP3 : Donna Summer : The Power of One (Tommy Musto Mix) http://www.youtube.com/watch?v=c3QRV0geHNI  

MP3 : Donna Summer : Someday http://www.youtube.com/watch?v=r2R6h2NuBi0  

MP3 : Donna Summer & Liza Minnelli : Does he love you http://www.youtube.com/watch?v=WN9pvFLArmc  
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