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We schrijven zondag 25 november. Daags na ons jaarlijks Ceciliafeest dus.   
Ben nog een beetje “mottig” na het avondfeest, niet dat ik zo erg uit de bocht 
ben gegaan, maar gewoon, ik ben nu ook geen 3x7 meer, en moet tot mijn 
eigen frustratie soms vaststellen dat ik na zo'n “avondje uit” steeds meer tijd 
nodig heb om te recupereren.  Heb daarom besloten om voorzichtjes weg “de 
puzzelstukken” aan elkaar te leggen voor een nieuwe Crescendonieuwsbrief. 
Met één oog open (en de andere half dicht). 
Wat is me dat een kwartaal geweest zeg. Eentje waarop een echt 
hoogtepunt, ons goed resultaat op het tornooi, zo plots en onverwachts 
opgevolgd werd door een absoluut dieptepunt, het plotse heengaan van onze 
ondervoorzitter en aller vriend Wim Vandenberghe.   Al enige tijd heb ik me 
afgevraagd : hoe gaan we dit keer de Crescendo samenstellen ?   Toen ik 
terugdacht aan het moment dat Wimpie kwam zagen aan onze kop om “er 
voor te gaan” voor zo'n nieuwe verfrissende elektronische nieuwsbrief 
(terwijl we zelf eigenlijk liever de handdoek hadden gegooid), toen ik me zijn 
super enthousiaste mail herinnerde telkens nadat hij de proefdruk 
doorgemaild kreeg van onze vorige nieuwsbrieven, hoe grappig hij het vond 
de manier waarop we “verslagen” van voorbije evenementen op een vlotte 
manier proberen te brengen, afgewisseld met leuke weetjes en anekdotes 
(de zogenaamde Zwaantjesklap).   Hij maakte ons dat dan duidelijk na de 
repetitie in het Zwaantje met een enthousiaste schouderklop, gevolgd door … 
zijn gekende bulderlach. 
Nu weet ik het zeker: we zullen proberen om opnieuw een vlot leesbare leuke 
en grappige Crescendo samen te stellen al moet ik toegeven, ik vloek me te 
pletter bij de gedachte dat we hem niet meer kunnen doorsturen om te 
reviseren naar hij die ons zo had weten te enthousiasmeren.  
Wim, deze Crescendonieuwsbrief is er eentje speciaal voor jou.   We hopen 
dat je hem tof had gevonden. 
 O ja, zoals altijd willen we vermelden dat wanneer je opmerkingen of tips 
hebt voor een volgende nieuwsbrief, je deze kan laten weten, hetzij per 
kerende mail, hetzij aan de toog van het Zwaantje, hetzij langs eender welke 
andere weg. A propos: ons emailadres waarop je ons kunt bereiken is nog 
steeds 
deredactievandecrescendonieuwsbriefharemailboxvoortekstjesenweetjesena
nderezever@telenet.be   
Veel leesgenot 
De redactie. 
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Overlijdens 

 

 Johan Werbrouck, schoonbroer van Daniël Vanfleteren op 20/11/12. 

 We zullen je erg missen Wim, maar jou vergeten zullen we nooit ... 
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De laatste maanden van het jaar betekenen traditioneel een heel drukke periode voor onze 
Congregatie. De agenda van de bestuursvergaderingen zat dan ook telkens propvol. 
 
Evaluatie dirigent 
Begin september werd aan alle muzikanten van de harmonie gevraagd om een korte vragenlijst in te 
vullen, met de bedoeling onze dirigent te evalueren. Na verwerking van de antwoorden bleek 
iedereen over het algemeen zeer tevreden te zijn over onze “chef”. Wel kwamen enkele opmerkingen 
over de discipline tijdens de repetities; sommige muzikanten ergeren zich mateloos aan het “getater” 
tussendoor. Mits een klein “efforke” van iedereen kan ook dit puntje echter vlug opgelost worden. 
 
Aperitiefconcert 
Het stralende nazomer-zonnetje zat er zeker voor iets tussen, maar vooral het enthousiasme van de 
jeugdige muzikanten heeft ervoor gezorgd dat het aperitiefconcert 2012 een groot succes werd! 
Mevrouw de burgemeester was speciaal aanwezig voor de inhuldiging van ons uithangbord en zag dat 
het goed was. Onze voorzitter beklom een stoel, in de hoop zijn speech tot op de laatste rij hoorbaar 
te maken, maar besliste nadien met het bestuur toch dat er dringend een megafoon aangeschaft 
moest worden. 
 
Repetitieweekend 
Ter voorbereiding van het Vlamo-tornooi trokken we tijdens het eerste weekend van oktober met een 
grote groep muzikanten naar jeugdherberg De Fiertel in Ronse. Het werd zowel op muzikaal als op 
sociaal vlak een zeer geslaagd weekend! De quiz op zaterdagavond – georganiseerd door leden van de 
jeugdwerkgroep – leverde hilarische momenten op. De confrontatie tussen Johny en de ballon was 
daar één van .  
 
Tornooi Vlamo 
Op 21 oktober 2012 nam onze harmonie eindelijk nog eens deel aan een tornooi. Het streefdoel was 
duidelijk: een resultaat van minstens 80% halen en daarmee onze plaats in ere-afdeling bevestigen. 
De wekenlange voorbereidingen zijn niet voor niks geweest want met 81,3% werd ons doel bereikt en 
mogen we ons plaatsje in ere-afdeling terecht behouden! Op naar het volgende tornooi! 
 
Herfstconcert 
Het traditionele Herfstconcert werd dit jaar net iets anders opgevat dan vorige jaren. De leden van de 
Muziekclub, het Jeugdorkest en de leerlingen-Drumband namen het eerste deel van het concert voor 
hun rekening. Ze brachten een mooi programma en stonden méér dan hun mannetje op het podium. 
De reacties vanuit het publiek waren dan ook lovend. 
In 2013 zal er uitzonderlijk geen herfstconcert doorgaan, aangezien dan het project met Wim 
Opbrouck op de agenda staat. De praktische voorbereidingen hiervoor zullen binnenkort van start 
gaan.  
 
Cecilia 
Naar jaarlijkse gewoonte vierden we onze patroonheilige op 24 november 2012. De opstap viel 
letterlijk een beetje in het water, maar de warme sfeer in Café Sportief hielp ons dat vlug weer 
vergeten. Het aantal jongeren groeit jaarlijks aan, waardoor we dit jaar maar liefst vijf banen moesten 
reserveren in de bowling!  
De bijgewonnen calorieën werden eraf gedanst tot in de vroege uurtjes en we kunnen alweer 
terugblikken op een geslaagd Ceciliafeest.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit het Dagelijks Bestuur 
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Aperitiefconcert 9 september 2012 
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Repetitieweekend Ronse 
SAGA HARMONIA. 
Za-zo 6/7 oktober 2012 
 
Zoals de nationale voetbalploeg op afzondering gaat ter voorbereiding van een belangrijke wedstrijd, 
zo ook had de ploegleiding van ’t Muziek besloten een weekendje in en uit te blazen op verplaatsing.  
Een Fiertel-tal muzikanten bliezen verzamelen in Ronse op zaterdag 6 oktober omstreeks 09h30. Om 
alle verwarring te vermijden werden eerst de kamers verdeeld, vervolgens werden de 
slagwerkinstrumenten gelost en de repetitiezaal opgesteld. Dat was nu eens een repetitiezaal zoals ik 
ze op TV zie, met een bar in de zaal. Omstreeks 10.00u werd de eerste repetitie op gang getrokken 
nadat ook de ‘externen’ hun zitje veroverd hadden. Onze trainer Bert werd in de rug gesteund door 
een pilaar in gewapend beton. Dat kwam goed van pas, want hij werd meermaals achteruit geblazen 
door onze fantastische klanken. Tot onze verbazing werd Saga Maligna en Theater Music op de 
pupiter geplaatst. Onze trainer had ons in compacte formatie opgesteld, het klonk droog. Met één 
oog zaten we naar de toog te lonken, alwaar onze voorzitter zijn smoelenboek zat bij te werken. 
Buiten regende het klarinetten en fagotten. In de pauzes dronken wij pintjes-fles om de voorzitter het 
afwassen te besparen. 
Aangezien we onze straf nog niet volledig uitgezeten hadden, werden we ’s middags op water en 
brood geplaatst.  
 
Op algemeen verzoek begeleidden we nog maar eens Elsa naar de kerk. Les roses des sables werden 
gretig geplukt. Omstreeks 16u15 zat onze werkdag er op. Tijd voor bierproeverij en het avondmaal; 
worst, moes en patat, simpel maar een stevige fond voor het zware werk dat zou volgen. Te beginnen 
met een quiz verzorgd door Benjamin en zijn Dolly Dots. Herinneringsvragen wisselden af met 
praktische proeven zoals water (om ons te pesten) salamanderen, droge beschuit schuifelen, … Het 
lot had beslist over de ploegen. “En Lucien, wie heeft er weer gewonnen?” riep Wim meermaals. 
“Give me the five, man, yeah!”. Daarna staken we de kindertjes in bed en speelden de grote kinderen 
van Zwaantje; Johny en co kaartten en de rest zat te filosoferen aan de toog. Stefaan had zijn 
Madame Croque opgevorderd. Toch ook enkele verschilpunten; het plafond was onbereikbaar, de 
toog wat langer, en de pot raakte vlugger op dan anders. Wim vroeg regelmatig: ”En? Zullen we’r nog 
één Name?” “Moa jou’w, woarom nie”, antwoordden mijn broer en Bert. De verstandigsten onder 
ons (gelukkig waren dat er niet te veel) gingen op een door-de-week’s uur naar bed. De meesten 
bleven ‘uit beleefdheid’ zitten tot na middernacht om “Happy birthday to you” te kwelen voor oom 
Wimpie. De sukkelaar moest ze nog zelf uitschenken ook. Als Chinese vrijwilliger, verslaggever, moest 
ik op blijven tot de laatste, ferm tegen mijn goesting (maar ja, als een man van plicht …) want de 
smeuïgste verhalen worden vaak opgetekend in de late uurtjes. Op een bepaald moment zat onze 
dirigent diep na te denken over de pedagogische aanpak voor ’s anderendaags; hoe een mengeling 
van doorweekte drinkebroers en uitgeslapenen, jonge deernen en oude rakkers verenigen rond 
dezelfde muziek? Kwatongen beweren dat hij zat te dutten. Het wordt onderzocht. Filmmateriaal zal 
uitsluitsel moeten brengen. Het terstond opgericht veiligheidscomité, ondersteund door de dienst 
ballistiek, had uit de zithouding opgemaakt in welke mogelijke richtingen Bert van zijn kruk kon vallen. 
Opvang was voorzien. Uiteindelijk bood Herwig hem een lift aan naar boven. Een aantal die-hards 
(Wim, Charlene, mijn broer en ik) besloten de boekhouding van de streepjes nog ietwat meer te doen 
gelijken op de uitslag van een vinkenzetting. Uiteindelijk, rond een uur of vier, zochten we onze 
bedstee op, nadat de genealogie van de Maertens was ontleed. Wij zouden alvast niet gestoord 
worden door late slapers. 
 
Een wekker zetten bleek overbodig, Er zaten immers nog andere vogels in de jeugdherberg. Na een 
ontbijt konden we’r weer tegen. Een aantal frisse jongens en meisjes kwamen ons de morning after 
versterken en speelden “Hello Dolly” en “ a night in Tunesia” in een Dizzy Gillespie tempo. ’s Middags 
werd ons tijdelijk kampement opgebroken. Aangezien we niet nog eens het Zwaantje-op-verplaatsing 
konden spelen, kondigde Bert dan maar aan dat we 24 uur te vroeg zijn verjaardag zouden vieren. Een 
fris pintje onder de stralende zon bracht er ons weer bovenop. Taalgrensstoverij met frieten 
ondersteunde vervolgens ons beproefd gestel. Uw verslaggever besloot ’s namiddags om forfait te 
geven voor de allicht prachtige wandeling door het muziekbos.  
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Ik heb achteraf vernomen, ’t is van horen zeggen, dat er iemand stokken tussen de benen van Stefaan 
gestoken heeft, hij werd getakkeld als het ware, waardoor hij onzacht met de aardkloot in aanraking 
kwam. 
 
Onze voorzitter werd terecht bedankt voor de organisatie. Een goed initiatief om zowel het muzikaal 
peil omhoog te krikken, in aanloop van het toernooi, alsook de teamspirit aan te scherpen. “Yes, we 
can!”. Hopelijk spelen we een goeie wedstrijd, in de eerste plaats voor onszelf, de Koninklijke 
Harmonie der Congregatie. 
 
Geert Monserez 
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Mijmeringen van een dirigent 
  
Na een bewogen periode van muzikale inspanningen en sociaal ook moeilijke momenten 
kruip ik weer aan mijn klavier om wat mijmeringen op mijn scherm te zetten. 
  
De voorbereidingen voor het tornooi waren soms lastig maar meestal wel het summum van 
muzikaal en sociaal genot. Een repetitieweekend om U tegen te zeggen waar we op 
zondagmorgen een van de beste uitvoeringen van Saga Maligna lieten horen, (vreemd niet?) 
en de vele wekelijkse en partiële repetities die mij een tweetal maanden voor het tornooi 
even deden twijfelen of we die sprong over die hoge lat wel zouden halen. 
Vele muzikanten deden nog net dat duwtje wat het toerental van mijn moteurke terug deed 
dalen. Waarvoor "hart"elijk dank! 
De dag van het tornooi ging ik met een gerust moteurke naar Vichte en voelde dat er vuur in 
de Congregatie zat! Theatre Music hebben we heel voortreffelijk gespeeld, passie en sfeer 
waren alom aanwezig iets wat we een beetje hebben gemist bij Saga waar de 
zenuwen duidelijk van de partij waren. 
We hebben bewezen dat we ere afdeling waard zijn. Het resultaat is, na twaalf jaar 
afwezigheid in het tornooiwereldje, zeker niet slecht. We hebben een stukje fundament 
gelegd waar we verder moeten op bouwen. 
  
Het verschrikkelijke nieuws twee dagen na de euforie van het tornooi was voor allemaal een 
zware slag. 
Het verlies van Wim is voor de Congregatie een zeer zware dobber, we moeten een vriend 
missen die het hart van de Congregatie sneller deed slaan... 
  
Het concert was een meevaller van formaat. Het was zeer fijn om alle geledingen van de 
Congregatie es samen te zien.  
Een volle zaal, enthousiaste jonge en iets minder jonge muzikanten, de zeer fijne reacties 
achteraf geven me de mentale voeding om er mee door te gaan. 
  
In 't Roeselaars zou ik zeggen, kjeune mien in de Congregaaschje! 
  
Uw rompiscatola 
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VLAMO Klankbord 
 
Uit een van de vorige nummers van VLAMO klankbord, wilden we, op aangeven van onze voorzitter, 
jullie onderstaand artikel niet onthouden, al was het maar om te weten waarover we nog eens 
zouden kunnen discussiëren in het Zwaantje.  Het gaat over (kilo)mee-eters, en is een lezersbrief van 
een HaFaBra-er aan de redactie van VLAMO klankbord magazine.   
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Gedecoreerden 2012 Vlamo 
 

Harmonie: 

 
15 jaar muzikant: KRISTAL 
Vandeputte Siska 
 
25 jaar muzikant: ZILVER 
Vandenbroucke Katelijn 
 
60 jaar muzikant: DIAMANT 
Demeyere Noël 
 
65 jaar bestuurslid: BRILJANT 
Sagon Fernand 

 
 

Drumband: 

 
35 jaar lid:PAREL 
Verkynderen Didier 

 
 

Staat: 
 
40 jaar muzikant en ouder dan 58 jaar: 
ZILVER LEOPOLD II 
Canniere Etienne 
 
 
50 jaar muzikant en ouder dan 68 jaar: 
ZILVER IN DE KROONORDE 
Buyse Frans 
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Herfstconcert 11 november 2012 
Hoe kom je als Limburger in Izegem bij een muziekvereniging terecht? En hoe overleef je dat 
dan…? 
 
Wel, heel simpel, de liefde gevolgd, en voor dat tweede dan, blijven volgen…. 
Een twintigtal jaren geleden had ik het geluk van mijn hobby mijn beroep te kunnen maken, 
ik won het grote lot, slaagde in mijn studie en werd dierenarts. De praktijk lonkte en met 
beide handen werd de kans gegrepen. Zoals gezegd, iets meer dan twintig jaar heb ik het 
volgehouden, de prachtige stiel van rundvee veearts. Soms echter hard labeur, altijd nauw 
verbonden met de natuur en de boerenstiel. Dit aan de andere kant van het land, in het 
verre Limburg, dat van het bronsgroen eikenhout. Mooie en minder mooie dingen hebben 
we zo meegemaakt. Veel ook bijgeleerd, niet alleen in verband met het werk maar vooral 
ook op menselijk vlak. Wanneer je dan van je hobby je beroep maakt, dan ontstaat ergens 
een leemte, er is plots geen hobby meer. Op zoek naar een andere. Na het vele sporten 
merk je dan op latere leeftijd de aantrekking van de muziek. Van moeders kant zit het 
vermoedelijk wel ergens in de genen. Het hele traject van muziekacademie wordt doorlopen 
en met een bastuba in de achterzak (past net) verzeil je in verschillende orkesten. Het 
thuisorkest, de mensen van wie we de muziek leerden lezen en spelen, situeer(t)de zich in 
Lummen, Het orkest, “Demer en Laak”, genoemd naar twee rivieren die de streek 
doorkruisen. 
 
Door een samenloop van omstandigheden, voornamelijk door de fysieke krachten die de 
stiel vraagt, dag en nacht, het hele jaar rond, tegelijk met de kans die zich voordoet om van 
job te veranderen, verzeil je plots in een heel andere omgeving, een heel andere streek. 
Eerder alleen gekend van WO I en de zee….de Noordzee met de garnaalkroketten. Voor een 
Limburger is alles boven Gent richting zee en vanaf Brugge “aan de zee”. 
 
West Vlaanderen, here I come (Engels verstaan ze toch overal…?  ). 
Mijn huisje staat bij Katrien. In Izegem. Omdat elke zondag naar Lummen rijden niet echt 
haalbaar werd geacht, wordt aan vrienden en familie gevraagd of er geen orkest(je) op zoek 
is naar een amateur bastubaatje… Zo kom je dan bij De “Congregatie” terecht.  
Als niet Westvlaming, toch een beetje een immigrant met bagage (en niet alleen de bas…), 
mocht ik de gastvrijheid van de streek meermaals ervaren. Zonder probleem mag ik 
meespelen op elk moment, als ik maar tijd heb…. “Wablief”, “pardon”, en “wat zei U net”? 
zijn voor mij nog altijd veel gebruikte zinswendingen….mijn excuses daarvoor….”En het 
Limbuuurgs van oooons kaanten goan ze os oouook nie altieeed verstoan….”, dat mag dan 
een troost zijn…. . 
Een eerste maal zijn we (Katrien en ikzelf) eens op een repetitie van jullie komen kijken en 
luisteren. Wim was de man die me wegwijs maakte. Ik moest de volgende keer mijn bas 
maar eens meebrengen. De volgende repetitie zat ik er dan bij, moet ergens einde zomer 
geweest zijn…. Midden in de moeilijke stukken, voorbereiding concours. Enkele wedstrijden 
had ik al met andere verenigingen meegespeeld, maar geen die zo precies werd voorbereid. 
Zelden was ik op repetities waar 2 uur aan één stuk wordt gerepeteerd, en met dit soort 
discipline, chapeau…. 
Één dag mee op weekend om te repeteren, leuke sfeer, toffe groep, voor mij blijft het wat 
onwennig. 
Een mooi tornooi hebben we gespeeld, met goed resultaat. 
Op zeer korte tijd werken boksen jullie dan een concert in mekaar waar alles in zit, ieder 
komt aan bod. Dit geeft een grote voldoening voor het hele orkest. Het publiek weet het te 
waarderen. Na een gesmaakt concert werd het bisnummer warm onthaald. 
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West Vlamingen staan in de rest van het land bekend als norse harde werkers. Dat van die 
harde werkers kan ik zeker beamen, zoals ik meermaals heb mogen ervaren via mijn werk 
(waar ik met collega’s van het hele land in contact kom) maar zeker ook in de muziek (zoals 
eerder al gezegd), overgave en motivatie is één ding, maar dat kan alleen maar vertaald 
worden door een beetje discipline, het doet deugd om te zien dat dit op sommige plaatsen 
toch nog een beetje is terug te vinden. Dat “norse” dan, denk ik ligt alleen aan het niet willen 
/ kunnen (of zelfs willen kunnen….) communiceren en luisteren naar…. (dit is een moeilijke, 
al zeg ik het zelf…) 
 
Met een voorzitter die zijn zegje kan doen, een bestuur dat alles goed in de hand heeft en 
muzikanten die er elke keer voor gaan, er staan nog mooie dingen te gebeuren. Hopelijk 
mag ik nog dikwijls mijn (soms foute, waarvoor ook mijn excuses…) nootje blazen.  
 
Getekend, Jo Bas. 
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Sint-Ceciliafeest 24 november 2012 
 

Anderlechtsupporters, daar kunnen we nog iets van leren! 

 
Wie mij beter kent, weet dat ik niet zo hoog oploop met heiligen. Jaarlijks worden er immers 
nieuwe uitgevonden tot meerdere eer en glorie van de kaarsjesfabrieken en offerblokken. 
Maar voor 1 heilige maak ik al jaren een uitzondering. Eentje die geen offerblok heeft maar 
wel een heel gezellige feestdag voor jong en oud. Dàt zijn pas heiligen. En als die dan nog de 
heilige van de muziek is, maakt dit het plaatje compleet. Voor zo iemand wil ik zelfs nog eens 
een uur stil op een stoel zitten tot mijn been slaapt. Of de geur van wierook verdragen én 
zelfs slecht gespeelde harmoniemuziek die na 5 minuten nog vals weergalmt. 
Juist ja: Cecilia 2012. Weer eentje om in te kaderen. Het Ceciliacomité dat vorig jaar in het 
leven werd geroepen, heeft weer goed werk verricht.  Het comité zorgde er immers voor dat 
de regen pas goed begon te vallen 100 m voor het bereiken van café Sportief. En de 
geplande verbroedering met de anders zo gewelddadige Anderlechtsupporters viel ook echt 
mee. We stelden vast dat zij eigenlijk omgekeerde muzikanten zijn. Zij laden vele bakken bier 
in de bus om te kunnen drinken vóór dat er gespeeld wordt. En als er dan moet gespeeld 
worden laten ze het aan anderen over. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat er in het 
Congregatiebestuur een meerderheid gevonden kan worden om dit ook zo te doen. Bij deze 
doe ik toch een poging. Ik weet dat voor ingrijpende veranderingen de geesten meestal  
lange tijd nodig hebben om aan het idee te wennen.  Nu het idee gelanceerd is, zal het wel 
zijn weg vinden. Waarvoor een verbroedering met Anderlechtsupporters toch goed is. 
Maar het échte Ceciliafeest moest nog beginnen.  Benjamin had op de valreep enkele 
professionele muzikanten op de kop kunnen tikken zodat het verbroederingsfeest 
uitmondde in een muzikaal hoogtepunt. Zij speelden het klaar om Russische en Duitse 
compositiepareltjes uit hun verregende instrumenten te toveren zodat het openbaar leven 
op de Bosmolens plots stil viel. Je moet het maar kunnen! Respect!  Wedden dat de 
voorzitter hen al een contract liet tekenen voor volgend jaar? En Kalinka moet zeker weer op 
het programma staan. 
Gelukkig konden we dan eventjes afkicken in de St-Tillokerk. Het niveau van de gebrachte 
muziek was stukken minder, maar wij hadden ons muzikaal orgasme al gehad en we konden 
daar mee leven.  1 uitzondering echter: het sluitstuk. Een tango van formaat. Stelde de 
legendarische Malando en zijn orkest voorgoed in de schaduw. Jadadde! Ik zag de deken 
angstig om zich heen kijken om te beletten dat het avondfeest te vroeg werd ingezet in de 
kerk.  Zoveel passionele muziek werd in dit heiligdom nog nooit te berde gebracht. Een  
daverend applaus was ons deel. Dat zal de dirigent wellicht doen besluiten om het volgend 
jaar met wat salsamuziek te proberen. Om meer volk in de kerk te krijgen moeten we te 
rade gaan bij de Amerikaanse kerken.  Daar kijkt men er niet van op dat gelovigen dansen in 
de kerk. Nog een idee dat moet rijpen in het bestuur, denk ik zo. Een paar professionele 
dansers inhuren en vooruit met de salsa, paso doble, wals en aanverwanten! Bert, ik reken 
op jou. 
En nog was deze hoogdag niet voorbij.  Na het musiceren, drinken, dansen en 
heiligemisvieren hadden we honger gekregen. 1 adres daarvoor: Ter Maerel.  De 
aperitiefhapjes vlogen de monden in en velen genoten van een reeks van 250 foto’s over het 
voorbije jaar. En er kwam geen eind aan. We bleven maar aperitieven, en dat bleef maar 
duren en duren.  Tot de voorzitter besloot om niet meer te wachten op onze geliefde dirgent 
annex Lies en Annemie. Er werd al gefezeld dat zij een etentje onder 6 ogen in la Durée 
hadden besteld. Anderen dachten aan een verkeerd ingestelde GPS, een gesloten overweg, 
een opgehaalde brug. Nog anderen begonnen al namen van kandidaat nieuwe dirigenten te 
orakelen. Maar niets van dat alles. Ons trio arriveerde rijkelijk te laat omdat ze al op 3 
plaatsen hadden moeten aperitieven. Ze waren al zo beneveld dat ze van lieverlede een taxi 
hebben gebeld. Die moest nog van Kortrijk komen nadat hij eerst nog een rit naar Brussel  
had gedaan. 
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De gesprekken verstomden uiteraard bij hun aankomst, maar tegelijkertijd zeeg er een zucht 
van opluchting door de Congregatiegelederen. 
Zo konden we beginnen aan de soep, de hoofdschotel en dessert die naar eeuwenoude 
traditie heerlijk smaakte. Vooral omdat de voorzitter nog een heel pak al of niet aanwezige 
muzikanten met een medaille voor moed en zelfopoffering trakteerde. Het spreekt vanzelf 
dat hij daarvoor het meest tijd uittrok voor de dames, omdat hij zo moeilijk kon kiezen op 
welke borst hij dit moest spelden. 
De erevoorzitter Sagon was niet lijfelijk aanwezig, maar zijn aanwezigheid was wel voor 
iedereen voel- en drinkbaar onder de vorm van een heerlijk glas champagne. 
En toen werd het tijd om af te ronden in schoonheid. Een geweldig  DJ-team  liet, na een 
maandenlang  voorbereid referendum,  de mooiste dansmuziek op ons los die voor oud en 
jong perfect dansbaar was. Volgens ingewijden staan dit team al geboekt als hoofdact op 
Tomorrowland 2013. Temeer omdat daar gratis oordoppen worden uitgedeeld. 
Het moet van mijn hart dat ik vééél te vroeg ben vertrokken. Een uitgebreide fotoreportage 
van de gebeurde feiten zouden in een of ander schandaalblaadje niet misstaan en de 
verkoop doen verdubbelen. Volgens onze webmaster Charlien steeg het bezoek aan de 
Congregatiesite, nadat de minst aanstootgevende foto’s daarop werden gepubliceerd, tot 
een legendarische hoogte. Verschillende malen lag de site ‘plat’. 
Ik besef dat dit kort artikel over ons Ceciliafeest 2012 nog geen 10 % weergeeft van wat er 
die dag allemaal is gebeurd. Maar gezien papier duur is ,ook al is het elektronisch en mijn tijd 
om dit te schrijven kostbaar,  wil ik het aan anderen overlaten om de volgende Crescendo de 
rest van het verhaal te vertellen. Ik weet wel 1 iets. Volgend jaar ben ik er weer bij! 
 
Lucien 
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Zwaneklap (de “Story” van de Congregatie)  

 
Wist je dat … we op de generale repetitie van onze dirigent de gelegenheid kregen om de 
commentaren van de jury van het tornooi in te kijken. Ge moet u voorstellen, dat zijn dan 
kopieën van de directiepartituur met commentaar dat elk jurylid hier en daar bijschrijft. 
Ewel, ik heb ze ook eens ingekeken, en moet zeggen, hier en daar wel interessante 
opmerkingen gezien.  Al ben ik de meeste al weer vergeten, maar die ene opmerking, deze 
die ik zag staan op die volle maat rust, die heb ik onthouden: commentaar van de jury: 
“mooi”! 
 
Wist je dat … versterken bij het jeugdmuziek best wel leuk is.  En kluchtig als een jonge 
muzikant op zijn partituur ziet staan “al passionata” en aan de dirigent vraagt : “wat is dat”, 
waarop de dirigent antwoordt : “die passage moet je “met passie” spelen”. Antwoord van de 
jeugdige muzikant “met passie, wat is dadde ?” Leuk toch ! 
 
Wist je dat … de achtste maat na J in “Theater Music”  een “lekkere noot” is (allez, volgens 
Bert toch). 
 
Wist je dat … de hobo's moeten oppassen dat ze niet teveel vibrato spelen, anders wordt het 
“crème”. 
 
Wist je dat … Bert de hulp ingeroepen heeft van Eric Thibau tijdens de generale repetitie om 
“te luisteren of je de piano goed kon horen in de zaal”.   Toen Eric zei dat je hem duidelijk 
kon horen wisten we zeker dat het in orde was ! 
 
Wist je dat … de fanfare van Kachtem plots een bastuba (en dat is geen goedkoop 
instrument) kwijt was na het tornooi in Vichte, en dat wij er plots een teveel hadden. Die 
gasten die de camion laden, 't zijn toch vlijtige kerels hé! 
 
Wist je dat … indien het kalendermeisje van het Zwaantje op de vlag van onze vereniging had 
gestaan (in plaats van de heilige maagd), we nog eens 5% meer hadden gescoord op het 
tornooi. 
 
Wist je dat … Pied Kretied niet meer in het Zwaantje woontd. 
 
Wist je dat … Fredje erover nagedacht heeft om als bijzitter te gaan zetelen tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 (allez, dat vermoeden we toch) 
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Wist je dat …   sommige deelnemers aan de quiz tijdens het repetitieweekend voor het 
tornooi nu nog steeds aan het knabbelen zijn aan hun droge beschuit. 
 
Wist je dat …   Geert Monserez wel heel erg goed uitblonk tijdens de praktische proeven 
“droge beschuit eten” en “glazeke water salamanderen” van het repetitieweekend voor het 
tornooi. 
 
Wist je dat … we tijdens het repetitieweekend voor het tornooi hebben leren “loops” en 
“wulps” spelen. 
 
Wist je dat … we niet zijn afgegaan tijdens het opgaan op de scene voor het tornooi. 
 
Wist je dat … Stefaan V. gevallen is tijdens de wandeling op de slotdag van het 
repetitieweekend.  Gelukkige waren er genoeg verpleegsterkes mee, of alleszins jonge 
meiskes die daarvoor konden doorgaan, om hem te verzorgen. 
 
Wist je dat … Johnny tijdens de praktische proeven van de quiz tijdens het repetitieweekend 
een demonstratie gegeven heeft van wat een (gezwollen) prostaatballonneke zou kunnen 
zijn. 
 
Wist je dat …  Noël D. na het repetitieweekend voor het tornooi beslist heeft om de trekhaak 
van zijn auto te verplaatsen naar uiterst links (in plaats van mooi in het midden zoals bij 
iedereen). 
 
Wist je dat … in het voorjaar van 2013 een palletinzamelactie zal worden georganiseerd ; dit 
met de bedoeling om die plankjes ervan te gebruiken om een akoestisch betere plafond mee 
te maken in het repetitielokaal.  Helemaal zeker is het nog niet, maar Bert heeft daar 
alleszins al van gedroomd. 
 
Wist je dat … Bert nog een van zijn vele talenten gedemonstreerd heeft tijdens de voorbije 
repetities: hij kan duidelijk ook goed “fagot” playbacken. 
 
Wist je dat … Bert plechtig beloofd heeft om dictielessen te gaan volgen; kwestie van 
allemaal aan dezelfde letter (maat) te beginnen spelen. 
 
Wist je dat het stuk “Les Roses des Sables” op het lijf geschreven is voor ons 
Congregatiemuziek, althans dat denk ik toch te mogen zeggen als ik de aanwijzingen bij het 
begin van het stuk lees : “Le  plus vite et le plus fort possible (c'est la fête). 
 
Wist je dat … er tijdens het herfstconcert oordopjes werden uitgedeeld aan de allerkleinsten 
zodat ze die konden insteken tijdens de aankondiging van het werk “Saga Maligna”.   Want 
geef toe: wat moet je antwoorden als je kleine nadien thuis aan je vraagt “mama, wat is dat, 
het zaad van Satan ?” 
 
Wist je dat … Stefaan V. tijdens de optocht voor Cecilia de ganse tijd met zijn “tirette” (treze) 
open heeft gemarcheerd.   Gelukkig is er niets ergs gebeurd toen tamboer-majoor Roel riep 
“geef acht”. 
 
Wist je dat … er wifi-internettoegang is in de Sint-Tillokerk in Izegem.   Ja, wij schrokken er 
ook van toen we het vaststelden, maar verder onderzoek heeft geleerd dat het zou gaan om 
een proefproject dat opgezet wordt in ons eigenste Izegem, op vraag van Rome.   Bedoeling 
zou zijn de misvieringen in een meer moderner kleedje te stoppen en onder meer daarom 
zal uitgetest worden wat het effect zou zijn op de opkomst naar de misvieringen wanneer 
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dat de gelovigen “direct” zouden kunnen reageren op de preek, en dit via sociale media 
zoals twitter of facebook.   Vandaar dus die internettoegang.   Waar men dan de grote 
flatscreens zou hangen om al die tweets te volgen, daar is men nog niet uit. 
 
Wist je dat … het evangelie en de homilie ook dit jaar tijdens de Ceciliamisviering weer 
gingen over … Christus Koning   (maar ook een beetje over koning voetbal en de koninklijke 
harmonie). 
 
Wist je dat … de rok van Annemie S. tijdens het avondfeest van Cecilia plots omhoog bleek te 
schuiven.   Een foto kunnen we niet afdrukken wegens … overbelicht. 
 
Wist je dat … er meest applaus was voor de “oudste” gedecoreerden tijdens de huldiging op 
het avondfeest van Cecilia, dus voor Noël en … Didier Verkinderen. 
 
Wist je dat … Patrick Vankeirsbilck bronzen laureaat is bij de Vlaamse Tuinaannemer. 
 
Wist je dat … Delphine Vervaecke zowaar gefigureerd heeft  in een uitzending van het (door 
miljoenen en miljoenen) bekeken TV-programma “Vlaanderen Vakantieland”.   Naar we 
vernomen hebben, moest ze wijn proeven of zo iets  (hik). 
 
Wist je dat …er binnenkort gestart wordt met de renovatie van het Zwaantje. Bert is 
werfcoördinator van dienst en naar ik heb van horen zeggen, zou hij van plan zijn om enkel 
nog “schoon vrouwvolk” achter den toog toe te laten en om het plafond te verlagen. Ook 
wordt overwogen om toiletten in een ander kleedje te stoppen; daarvan zijn alvast 
ontwerpen naar de pers gelekt (zie foto's). 
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WWW  

 
Herinner je je die zotte gast die voor Red Bull de hoogste parachutesprong waagde vanop de 
rand van de ruimte ?   Welnu een andere zot heeft nu ook een recordpoging gedaan naar  de 
“laagste” parachutesprong” ooit !   Wij vonden beelden op internet:   

http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/1519944/2012/10/19/Records-

sneuvelen-in-navolging-van-Baumgartner.dhtml 
 
 
 
Deze vind ik persoonlijk gewoonweg hilarisch : tegenwoordig zie je in de aula's van de 
universiteiten meer en meer studenten die hun laptop mee hebben om notities te nemen 
van de les ; maar wat als iemand het simpelweg op de goeie ouwe manier wil doen ?   Hoe 
zal de professor en eigenlijk de ganse zaal reageren?  Wij vonden beelden op internet :  
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/ookdatnog/1.1460310    
 
 
 

Wedstrijd  
 
Vraag : hoeveel noten heeft Lukske Geldof nodig om zijn instrument te stemmen   
 
Tip: de gemiddelde muzikant stemt met 4 noten  (do sol mi do voor het koper bvb) 
 
Schiftingsvraag: hoeveel keer zal Bert dit jaar, dus tegen het einde van het jaar tijdens de 
repetitie gezegd hebben “'t is al veel beter”. 
 
Stuur uw antwoord naar ons gekende emailadres, dat je vind op het einde van het 
voorwoord van deze nieuwsbrief. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/1519944/2012/10/19/Records-sneuvelen-in-navolging-van-Baumgartner.dhtml
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/ookdatnog/1.1460310
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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 “rokers” onder ons vullen (nog maar eens) het gat in de begroting 
 

 

 

Op het einde van het jaar is de Sint in het land, maar we onthouden ook dat verhaal van die 
leerlinge die een C-attest kreeg, maar nadat haar moeder (advocate) naar de raad van state 
was gestapt nu toch moet toegelaten worden (met een A-attest) voor het volgende leerjaar. 
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Na hun “Ramadan”, wat zo een beetje is als de vasten voor de Christenen, kennen de 
moslims de traditie van het zogenaamde offerfeest.   Traditioneel moet men daarbij een 
schaap ritueel slachten en offeren. 

 
En eveneens op het einde van het jaar en bij het begin van het nieuwe jaar kennen we het 
fenomeen van de zogenaamde BOB-campagne voor verkeersveiligheid. 

 
 
 

 

 

 

Wij wensen iedereen alvast fijne eindejaarsfeesten toe en een 

gelukkig en gezond 2013! 

 


