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Alweer een kwartaal voorbije sinds onze vorige nieuwsbrief verscheen. Wat 
gaat de tijd toch (veel) te snel. De lente komt eraan, maar op dit moment van 
schrijven doet de winter nog goed zijn best, en is Kuurne-Brussel-Kuurne 
afgelast door de vele sneeuwval. Wij met onze vereniging hebben dit jaar ook 
een “groot project” op stapel staan, meer bepaald eentje in samenwerking 
met Wim Opbrouck. De werkgroep “Project 2013” is al een tijdje bezig met de 
uitwerking van dit project en een onderdeel daarvan is het “ophalen van 
sponsoring”. Want zo'n projecten kosten nogal wat geld en ook al moeten we 
er niet rijk van worden, het is toch nog steeds de bedoeling dat we deftig uit 
de kosten geraken. Meer nog, dat het ons ook (meer dan) iets kan opbrengen 
ten goede van onze vereniging. Daarom durf ik, als “chef sponsoring” een 
warme oproep doen aan alle leden om zich “plat op den buik” te leggen om 
zoveel mogelijk sponsors binnen te halen. Ik weet het, niemand doet dit 
graag, het is gaan “schooien” achter geld, niemand ziet u graag komen en op 
sommige plaatsen moet je soms (meerdere keren) terugkeren. Maar wij van 
de werkgroep hebben alvast een extra inspanning gedaan in de prijszetting 
van die sponsoring. Mogen we dan ook een extra inspanning vragen aan 
IEDER van jullie om voor 200% uw overtuigingskracht en verkooptalent in te 
zetten bij uw “tochtje naar sponsorgelden”.   Zeg bvb “wij zorgen voor 
reclame voor uw zaak aan een wel heer erg sKerpe prijs (cfr. Donald Muylle, 
jullie allen gekend van TV). Zie je het bij je ronseltocht eens wat minder 
zitten, bedenk dan “'t is voor een goed doel, 't is voor ons muziek”. 
 Alvast bedankt op voorhand !! 
 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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LE NOUVEAU CRESCENDO  

JAARGANG 2013  NUMMER 5  

maart 2013 

Activiteitenkalender 

 

17/03/13  Eucharistieviering Sint-

Jozefskliniek 

  (J) 

23/3/13  De Living Drumbandcafé 

  (D) 

20/4/13   Lenteconcert 

   ( H+D) 

3/5/13   Orkest in Nesten 

   (M+J) 

26/5/13   Patersmarkt  

23-25/8/13  Jeugdweekend 

   (J + M + LD) 

5/9/13    Izegem Koers 

8/9/13   Aperitiefconcert 

   (J + M + D + LD) 

22/9/13    Verrassingsreis 

15/11/13   Nachtridders harmonie 

   (H) 

16/11/13   Nachtridders drumband  

   (D) 

23/11/13   Sint-Ceciliafeest  

29-30:11/13   Project Wim Opbrouck  

   (H + D) 

15/12/13   Kerstmarkt 

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
mailto:deredactievandecrescendonieuwsbriefharemailboxvoortekstjesenweetjesenanderezever@telenet.be
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Overlijdens 

 

 Albert Maes, vader van Hendrik Maes op 2 februari 2013. 

 
 

IN MEMORIAM  FERNAND SAGON °01/11/1919-   17/03/2013 
 
 

Wie in Izegem de naam "Sagon" uitspreekt denkt ontegensprekelijk aan de Harmonie van de 
Congregatie, maar ook omgekeerd. 
 
Velen onder u kunnen over de 'loopbaan' van Mijnheer Sagon als bestuurslid van onze vereniging 
ongetwijfeld veel meer vertellen dan ikzelf; ik was immers pas geboren toen hij al President werd. 
In 1947 werd de 28-jarige advocaat door E.H. Lansweert, de toenmalige Directeur van de Congregatie, 
aangesproken om secretaris te worden van de vereniging. 
 
Vijf jaar later, na het overlijden van President Joseph Vercamert werd Mijnheer Sagon door diezelfde 
Directeur bereid gevonden om de nieuwe President te worden. 
En ik citeer uit het jubileumboek 100 jaar Koninklijke Harmonie van de Congregatie: "De president 
Joseph Vercamert werd ziek en maanden lang was hij de zorg van zijn verkleefde Directeur en 
muzikanten tot hij stierf op 11 augustus 1951. Dit afsterven was waarlijk een zwaar verlies voor de 
maatschappij, in het bijzonder voor de Directeur die nu moest voorzien in zijn opvolging. 
 
Spoedig echter had de fijne blik van de Eerwaarde Directeur de geschikte man gevonden: Advocaat 
Fernand Sagon, die reeds secretaris was, aanvaardde op 17 april 1952 het Presidentschap." Einde 
citaat. 
En meteen werd de nieuwe President voor een grote uitdaging geplaatst. In 1953 immers vierde de 
maatschappij haar 100-jarig bestaan en het jaar nadien werd de memorabele Romereis ondernomen. 
Het werd meteen een eerste hoogtepunt voor de nieuwe President. Vele andere zouden volgen… 
 
Tijdens zijn 50-jarig bestuursmaatschap, waarvan 5 jaar als secretaris, 37 jaar als voorzitter en later 
nog een aantal jaar penningmeester, heeft Mijnheer Sagon de maatschappij als een strenge, maar 
rechtvaardige huisvader weten te leiden. 
 
Zijn deur stond altijd open voor zijn muzikanten en bestuursleden. Bij onderlinge wrijvingen tussen 
muzikanten maar ook bij persoonlijke problemen wist hij meestal met menselijk inzicht en diplomatie 
tot een oplossing te komen. 
Met zijn eigen gekende temperament wist hij de muzikanten te blijven bezielen om naar de repetities 
en de uitvoeringen te komen. 
Ontelbare uren heeft hij opgeofferd om "zijn muziek" in goede en soms minder goede tijden bij te 
staan en te leiden. 
 
Hoewel ik weet dat Mijnheer Sagon er niet van hield om in het middelpunt van de belangstelling te 
staan, vind ik het niet meer dan passend dat we hem, bij zijn overlijden, oprecht postuum danken en 
hulde brengen voor zijn onbaatzuchtige inzet voor onze vereniging.  
 
Hierbij wil ik er nog een persoonlijke noot aan toevoegen. Sinds mijn aanstelling als voorzitter van de 
Koninklijke Harmonie van de Congregatie heb ik een hechte band opgebouwd met Mijnheer Sagon. Ik 
kon altijd bij hem terecht om mij met raad en daad bij te staan om onze vereniging in goede banen te 
leiden. Het was voor mij, maar ook voor hem, een verademing als ik zo om de 3 weken eens bij hem 
langs ging om over het reilen en zeilen van de vereniging te praten. Zijn grote betrokkenheid bij de 
vereniging was ondanks zijn fysieke achteruitgang voor hem nog altijd heel belangrijk. 
Ik zal deze bezoekjes en de aangename gesprekken die we voerden enorm missen. 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=innige+deelneming&source=images&cd=&cad=rja&docid=1d9EitLMhFHGyM&tbnid=NHEykrs7fmXCvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ehvl-shop.be/register.php&ei=KHpHUfu9FeqO0AWrkYCQBg&bvm=bv.43828540,d.d2k&psig=AFQjCNFIvw5Of1vURZljA1kd5dJi0O030A&ust=1363725156158816
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Beste erevoorzitter, goede vriend, de Koninklijke Harmonie van de Congregatie zal je enorm missen, 
maar je blijft voor altijd in ons hart. 
 
Geert Bruneel 
Voorzitter 
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Kerstmarkt 
 
De jaarlijkse deelname aan de Izegemse kerstmarkt is intussen traditie geworden en blijkt elke keer 
opnieuw een succes. Dit jaar geen sneeuw op het programma, maar wel heerlijke drankjes en frietjes! 
Alles ging vlot over de toonbank en de opbrengst was nog een stuk hoger dan vorig jaar. Nieuw 
tijdens deze editie was het mini-concertje met onze collega’s van het Gildemuziek en het bezoek van 
de enige echte sneeuwman! 
 
 
Opfrissen Zwaantje 
 
Het stond al eventjes op de planning, maar tijdens de kerstvakantie kreeg ons “Zwaantje” dan 
eindelijk die langverwachte, broodnodige facelift. Onder leiding van dirigent Bert werd enkele dagen 
hard geschuurd, geschilderd en geklopt. Het eindresultaat – een fris, modern Zwaantje – mag er zeker 
wezen. Bedankt aan de werkploeg! 
 
 
Wim Opbrouck 
 
Het “Project 2013” – de singalong met Wim Opbrouck – krijgt stilletjes aan meer vorm. Er werd een 
werkgroep opgericht met verschillende “takken” (o.a. sponsering, catering, PR…). Het opstellen van 
de sponsorlijsten is intussen aan de gang en binnenkort mag iedereen een lijst met te bezoeken 
kandidaten verwachten. Intussen wordt ook druk onderhandeld met de manager van Wim Opbrouck 
en met de arrangeur om alle details van het concert zo goed mogelijk vast te leggen. We zullen er 
alles aan doen om er een geslaagde 2-daagse van te maken en – wie weet – komt er later wel een 
Belgische “tournee” van… 
 
 
Akoestiek  
 
De akoestiek in de repetitiezaal van de harmonie bleef – na bevestigen van doeken aan het plafond – 
een heikel punt. Er werd dan ook voorgesteld om een extra maatregel te nemen in de vorm van 
“mousse” panelen tegen de volle muur van de zaal. Zo gezegd, zo gedaan. Het resultaat is “speciaal”, 
maar onze dirigent is tevreden en dat is het belangrijkste!  
 

 
  

Uit het Dagelijks Bestuur 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=bestuur&source=images&cd=&cad=rja&docid=PCmHnM05n-voZM&tbnid=Z38LnELjC4gkiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bcdevoskes.be/clubinfo/bestuur/&ei=THdHUYmXEYeN0AWU-YHACw&bvm=bv.43828540,d.d2k&psig=AFQjCNHvnzbjMNbM34Jgq-nj-6ppPxs9DA&ust=1363724455892078
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Ook in 2012 was onze harmonie weer present op de Izegemse kerstmarkt met een “drankenstandje”.  
Euh wat zeg ik, je kon er niet alleen je dorst laven, je kon er ook een frietje “stekken” in een 
ouderwetse puntzak en voor de (paarde?)vleeseters onder ons kon je er ook smullen van een 
frikandel. Tot ieders tevredenheid werd voor het eerst een muzikaal optreden verzorgd, samen met 
onze muzikale vrienden van de Koninklijke harmonie Leo XIII. Zelfs de sneeuwman was van de partij. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstmarkt 2012 
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Renovatie Zwaantje tijdens kerstvakantie 

2012 
Tijdens de kerstvakantie vorig jaar werd ons “cafeetje om nog wat serieus na te praten na de 
repetitie”, beter gekend onder de naam “'t Zwaantje ” gerenoveerd door een werkgroep o.l.v. onze 
dirigent Bert. Dat was dus meer dan gewoon een nieuw laagje verf, ook de verlichting werd aangepakt 
(Proficiat David).   Ondertussen werden ook al een aantal nieuwe barstoelen aangekocht en werd een 
“futuristische” partituur op een wand geschilderd.  Een heel grote dankjewel aan iedereen die hieraan 
meegewerkt heeft; 't is nog zoveel aangenamer om de vrijdagavond wat te “blijven plakken”. 
 
Dé hamvraag die al die architecten, architecten in spe, ingenieurs, bouwvakkers, bricoleurs,… in onze 
muziekvereniging al weken op de maag lag, was vast en zeker het feit of het nu om een renovatie of 
om een restauratie ging. Als we Wikipedia mogen geloven dan is een renovatie het herstellen en 
indien nodig gedeeltelijk vernieuwen van een pand, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de 
huidige maatstaven en normen. Restauratie daarentegen is het geheel van handelingen aan een 
beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp/gebouw met het doel dit terug te brengen in 
een van tevoren gedefinieerde toestand. Ik zou dus eerder geneigd zijn om te zeggen dat het om een 
renovatie gaat, vooral door het zinnetje “weer bruikbaar naar de huidige maatstaven en normen”. 
Het moet gezegd dat het plafond en de muren extreem vuil waren, dat kan ik beamen . 
 
Maar goed, het concept is voor interpretatie vatbaar. Eén ding staat vast: onze bankiers in de 
vereniging lagen er zeker niet wakker van, want het gaat niet om een nieuwbouw en dus konden we 
gebruik maken van het BTW-tarief van 6% in plaats van 21%. Zo dachten we toch… De winkeliers waar 
we de spullen kochten, waren duidelijk minder geschoold dan ons, want zelfs wanneer we het met 
handen en voeten probeerden uit te leggen, bleven ze toch bij hun getrouwe 21% BTW.  
De verstandige lezer heeft vast al door dat dit hele artikel met een korreltje zout moet gelezen 
worden en dat daar eigenlijk niemand van wakker lag. Om verdere discussie te vermijden hebben we 
het gewoon maar “opfrissing van het zwaantje” genoemd. 
Graag zou ik zeker Bert willen bedanken voor het opofferen van zijn kerstvakantie. Hij heeft er zeer 
veel tijd in gestoken, maar ook veel plezier aan beleefd, daar ben ik van overtuigd. Gelukkig stond hij 
er ook niet alleen voor. Hij kreeg de hulp van een sterk team, dat minstens evenveel glorie verdient. Ik 
ga ze niet allemaal bij naam noemen, want anders loop ik het risico om sommigen te vergeten. Ik 
vermeld dus gewoon de grote fasen in de opfrissingswerken.  
Eerst en vooral is er de ploeg “plakkers” (lees: pekkers de vrijdagavond in het Zwaantje) die zeker het 
vermelden waard is. Jammer genoeg stonden ze niet in voor het “plakken” of behangen zoals hun 
naam doet vermoeden, maar ze hadden wel voor de nodige versiering gezorgd, zodanig dat we 
genoeg afleiding hadden tijdens het hard labeur.  Helaas werd snel duidelijk dat dit ook voor extra 
“hard labeur” zorgde, want de stift ging niet zo makkelijk uit. 
De afbraakploeg zaterdagochtend had dus de handen vol. Niet alleen met het afbreken zelf, maar ook 
met het kuisen van de muur/vloer én ja, zelfs het plafond! Het afbreken was zeer leuk, dat kan Lien 
zeker beamen. Ze was blij dat ze zich eens kon uitleven. De ploeg ging daarentegen zeer voorzichtig te 
werk om die vroegere bankjes los te maken (gewoon lostrekken zou gaten in de muur veroorzaken 
door de nagels die erin zaten).  David en de voorzitter vonden dat het wat te traag ging en trokken 
dan zelf maar het bankje uit de muur onder de slogan: “makkelijk gaat ook”.  
Nadat de muren, het plafond en de toog een fikse primerbehandeling gekregen hadden en de liters 
zwart water opgedweild waren, konden de muren geplamuurd worden.  
Later werden de muren en het plafond onder handen genomen door een heus team van schilders. 
Gedreven in hun vak en met de volste ervaring (je zag de gemiddelde leeftijd van de werkers 
stijgen) gingen ze een aantal dagen het Zwaantje (en elkaar?) te lijf.  
Tenslotte moesten nog de afwerkingen gedaan worden. David zorgde voor aangepaste en zwoele 
verlichting, gecombineerd met sfeervolle lampen voor de kaarters. Oh ja, en ook een felle TL-lamp 
voor op vergaderingen zodanig dat er goed gewerkt kan worden.  Daarnaast kreeg het meubilair een 
heuse make-over.  Er komt binnenkort ook nog een finishing touch op de witte muren, zo werd mij 
gemeld. (nvdr: is ondertussen reeds gebeurd) 
Graag nogmaals onze hartelijke dank aan al wie geholpen heeft! 
Tot slot nog dit: het plankje achter de toog moest uiteraard blijven. En voor de panikeurs: het bier is 
uiteraard hetzelfde gebleven! (om te weten of de prijs dezelfde blijft, spreek je best de 
penningmeester eens aan!) (nvdr: uit de jaarvergadering is gebleken dat dit inderdaad zo is – joepie!) 
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Benjamin Eeckhout 
 

De jeugd ging schaatsen op 27/12/12 
 
Op 27 december gingen de muziekclub, het jeugdorkest en de drumbandleerlingen schaatsen. 
 
Na een puzzelwerk over wie met wie in welke auto ging zitten, vertrokken we richting Gullegem. 
 
Daar aangekomen moesten we even wachten, en aten we ondertussen een wafeltje of een truffel. 
Daarna kregen we onze schaatsen en mochten we de schaatsbaan op. 
 
Terwijl de ene stap voor stap leerden schaatsen, lieten anderen hun kant als “kunstschaatsers” zien. 
Na 50 vallen en 70 pogingen om de kerstmuts te pakken te krijgen, trokken we weer naar de 
thuisbasis. 
Daar kregen we allemaal een heerlijke spaghetti. 
 
Vol blauwe plekken of met een nieuw ontdekt talent ging iedereen weer naar huis. 
 
Katoo Denys 
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Jaarlijkse algemene ledenvergadering 

(3/2/13) 
 
Beste muzikanten, ere-muzikanten, ere-bestuursleden en bestuursleden 
 
Dat 2012 een bewogen jaar geweest is hoef ik niemand meer te vertellen. Heel wat gebeurtenissen 
hebben een invloed gehad op ons verenigingsleven.  
Vooreerst een overzicht van de aanwezigheden in de harmonie.  
Vóór het lenteconcert 2012 werd een gemiddelde repetitiebezetting van 73% behaald in 25 repetities, 
de partiële en de generale repetitie inbegrepen. We waren in deze periode met 57 muzikanten. 
Tussen het lente- en het herfstconcert waren er 34 repetities, waarvan 1 staprepetitie en de repetities 
tijdens het repetitieweekend. Het gemiddeld aanwezigheidspercentage was 70%. In deze periode 
waren er in het begin 57 muzikanten en op het einde 55 muzikanten. In september is er 1 muzikant 
toegetreden tot de harmonie. De gemiddelde aanwezigheid over de volledige periode bedraagt 
71,5%. De is een duidelijke verbetering ten opzichte van verleden jaar (65%). Laat dit een 
aanmoediging zijn om ook in dit werkjaar een goede aanwezigheid te verwezenlijken. 
Een kort overzicht van de scores. In de 1

ste
 periode: op 13 april 84% aanwezigheid, op de generale 

repetitie van 20 april 98%. In de 2
de

 periode: op 19 oktober 98% aanwezigheid en op de generale 
repetitie van 09 november 96%. De zwakste resultaten: op 30 december 2011, 06 januari en 30 maart 
2012: 63%, een uitschieter op 03 februari: 50% (sneeuw), op 27 juli: 50% en op 03 augustus: 45%.  
Heel uitzonderlijk, maar in het voorbije werkjaar haalde niemand 100% aanwezigheid. 
3 muzikanten behaalden meer dan 90%: Frans Buyse: 95%, Johan Vandekerckhove 94 % en Thomas 
Eeckhout 91%. 17 muzikanten behaalden tussen de 80 en 90%, 13 tussen de 70 en de 80%, 11 tussen 
de 60 en de 70% en 6 muzikanten behaalden een score tussen de 50 en de 60%. Spijtig genoeg waren 
er ook 7 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 
nog 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, waarvoor 
mijn dank. 
Voor de drumband geef ik een overzicht van de hele periode, dus van herfstconcert 2011 tot het 
herfstconcert 2012. Er waren 52 repetities, met een gemiddelde aanwezigheid van 68%. 
Eén tamboer haalde meer dan 90 %, nl. Maarten Desmet 92 %. 4 tamboers haalden tussen de 80 en 
90 % en 2 tussen de 70 en 80 %. 5 Tamboers behaalden tussen de 60 en 70 % en 3 tussen de 50 en 60 
%. Spijtig genoeg waren er 2 tamboers die de 50 % niet haalden. 
Op de brief die bij het verlaten van de zaal zal overhandigd worden, zal elke muzikant van de 
harmonie en elk lid van de drumband ook zijn persoonlijk aanwezigheidspercentage terug vinden. 
Dan nog iets over de concerten en andere optredens. Op het lenteconcert waren 4 muzikanten 
afwezig, op het herfstconcert zaten 3 muzikanten niet op het podium. Mag ik hierbij nogmaals ten 
zeerste aandringen om op alle repetities en uitvoeringen stipt aanwezig te zijn. Een goede en trouwe 
muzikant streeft naar een aanwezigheid van 100%. Nog even vermelden dat het komend lenteconcert 
plaats vindt op zaterdag 20 april om 20.00 uur, dit is de zaterdag na de paasvakantie. Aangezien we 
dit jaar een bijzonder project zullen organiseren op 29 en 30 november zal er geen herfstconcert zijn. 
De datum voor het lenteconcert van 2014 werd al aangevraagd aan de stad. Normaal wordt dit 
zaterdag 26 april 2014 om 20.00 uur. Dit is de zaterdag na de paasvakantie. Raadpleeg ook regelmatig 
de kalender die opnieuw ad valvas aan de toegangsdeur van de repetitiezaal zal geafficheerd worden. 
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. 
Na het aperitiefconcert van verleden jaar mochten we 7 nieuwe leerling-muzikanten verwelkomen in 
de muziekclub. Dat onze muziekclub de wind in de zeilen heeft hoeft geen betoog. Ik heb zelf kunnen 
vaststellen dat onze jonge muzikanten elke week met enthousiasme aan de repetities deelnemen. 
Ook de niet muzikale activiteiten in de loop van het jaar kennen een groot succes. Hartelijk dank aan 
de werkgroep die ervoor zorgt dat al deze activiteiten de samenhorigheid onder onze jonge 
muzikanten bevordert. Bij de drumband kwamen 2 nieuwe leerlingen binnen. Met hetzelfde 
enthousiasme zijn onze jonge tamboers aanwezig op de wekelijkse repetities. 
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De voorbereiding voor een 4
de

 ‘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. ‘Orkest in Nesten’ 
2013 gaat door op vrijdag 03 mei. 
Vorig jaar hebben 10 kinderen dank zij ‘Orkest in Nesten’ zich ingeschreven in het 1

ste
 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. Johan 
hartelijk dank daarvoor. 
 
Bij het jeugdorkest kwamen er 5 nieuwe muzikanten bij. 3 die in september overkwamen van de 
muziekclub en 2 die via familie of vrienden zijn toegetreden. 
 
Beste leden 
Mocht je gewezen muzikanten ontmoeten, laat niet na ze even aan te spreken en probeer ze te 
overhalen om opnieuw lid te worden van onze vereniging. Laat ze ook weten dat we een prachtige 
website hebben en ook terug te vinden zijn op facebook. 
 
Het voorbije jaar stond voor de harmonie bijna volledig in het teken van onze deelname aan het 
Vlamo toernooi op zondag 21 oktober. Om dit optimaal te kunnen voorbereiden werden partiële 
repetities ingericht en trokken we op repetitieweekend op 06 en 07 oktober naar ‘De Fiertel’ in 
Ronse. De ervaring met partiële repetities leert ons dat het voor bepaalde muzikanten moeilijk is om 
een gepaste datum te vinden. Misschien moet onze dirigent dit wat vroeger organiseren zodat er 
voldoende ruimte is om voor de partiële repetities een geschikte datum te vinden. 
Het repetitieweekend mag zeker geslaagd genoemd worden. Niet alleen muzikaal, maar ook sociaal. 
Dit zullen de aanwezige muzikanten zeker getuigen. In voorbereiding van een wedstrijd is dit zeker 
een uitstekende formule en dus bij gelegenheid voor herhaling vatbaar.  
Op de wedstrijd werd het beoogde resultaat behaald, nl. minimum 80% van de punten halen. We 
mogen dan ook tevreden zijn dat we na een 10-tal jaar opnieuw aan een wedstrijd hebben 
deelgenomen. (nvdr: Praag niet meegerekend, waar we de “zilveren” medaille meebrachten naar huis 
!)   We hebben ons al in het bestuur voorgenomen om zeker zolang niet meer te wachten vooraleer 
we nog eens aan een binnen- of buitenlandse wedstrijd zullen deelnemen. Het behalen van dit 
resultaat mag ons echter niet in slaap wiegen. We moeten blijven streven naar kwalitatief 
hoogstaande uitvoeringen zonder het sociaal aspect van onze vereniging uit het oog te verliezen. 
Dergelijk of een nog beter resultaat, kan maar bekomen worden door intense training, zeg maar 
repeteren. Daarom is het uiterst belangrijk zeer regelmatig de repetities bij te wonen maar ook 
regelmatig thuis te oefenen. 
De euforie na het behalen van dit uitstekend resultaat was echter van korte duur. Op dinsdag 23 
oktober vernamen we het verschrikkelijke nieuws dat onze ondervoorzitter Wim ons verlaten had. 
Tijdens zijn begrafenis op dinsdag 30 oktober hebben we muzikaal afscheid genomen van Wim. 
Het jeugdorkest heeft begin mei traditioneel een verzorgde eucharistieviering opgeluisterd in de Sint-
Jozefskliniek. 
Eind augustus hebben ze, na vele jaren en samen met de muziekclub en de leerlingen van de 
drumband opnieuw kunnen genieten van een muzikaal en ontspannend  jeugdweekend. Niet minder 
dan 20 jonge muzikanten onder begeleiding van volwassenen hebben hieraan deelgenomen. De vraag 
was dan ook groot om dit zeker dit jaar te herhalen. Hiervoor zijn de eerste stappen al gezet, maar we 
houden dit nog even geheim. 
De werkgroep ‘jeugdwerking’ stelt alles in het werk om het de jonge muzikanten, zowel van het 
jeugdorkest, de muziekclub als de leerling tamboers het zo aangenaam mogelijk te maken. Hiervoor 
organiseren zij op bepaalde tijdstippen niet muzikale activiteiten die enorm in de smaak vallen van 
onze jongeren. Onze dank gaat dan ook uit naar alle leden van deze werkgroep. 
 
In de loop van vorig jaar hebben we drie stapoptredens gehad. Een eerste op 05 mei naar aanleiding 
van de V-dag en op 19 augustus tijdens ‘Izegem zomert’. Voor beide optredens, waren buiten 
verwachting heel wat muzikanten en drumbandleden aanwezig waarvoor mijn dank. En uiteraard een 
nat stapoptreden naar aanleiding van Sint-Cecilia. 
 
Daar de harmonie gedurende de periode na het lenteconcert volledig benomen was met de 
voorbereiding van de Vlamowedstrijd werd afgesproken dat de jeugd en ook de drumband het eerste 
deel van het herfstconcert zou verzorgen. Ze hebben dit schitterend gedaan. Lang geleden dat we nog 
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eens voor een overvolle zaal mochten aantreden. Ook dit soort concert is zeker voor 
herhaling vatbaar. 
De financiële opbrengst was dan ook navenant met dank aan de bestellersploeg. 
 
Tijdens het jaar waren er ook een aantal niet muzikale activiteiten.  
We hebben voor de eerste maal deelgenomen aan de Patersmarkt en aan Izegem Koers. Het eerste 
evenement mogen we zeker geslaagd noemen, mede door het optreden in de Roeselaarsestraat van 
onze drumband en op onze standplaats van het gelegenheidsensemble. Dit jaar zullen we op 26 mei 
opnieuw deelnemen aan de Patersmarkt, dus hou je maar klaar. Izegem koers was een beetje een 
tegenvaller wat de opkomst van het publiek betrof, maar dit was wellicht te wijten aan een eerder 
slechte standplaats. Voor dit jaar is er al een andere standplaats aangevraagd. Ik wil dan ook alle 
medewerkers aan deze beide organisaties van harte bedanken. 
Onze werkgroep ‘Kerstmarkt’  heeft ook verleden jaar schitterend werk geleverd. Tot ieders 
tevredenheid werd voor het eerst een muzikaal optreden verzorgd, samen met onze muzikale 
vrienden van de Koninklijke harmonie Leo XIII. Zelfs de sneeuwman was van de partij. Ook dit initiatief 
is zeker voor herhaling vatbaar. Hartelijk dank aan alle medewerkers. 
 
Dat het Sint-Ceciliafeest verleden jaar opnieuw een voltreffer werd zal iedereen volmondig beamen. 
Sinds vele jaren was een stapoptreden voorzien op de Bosmolens. Spijtig dat we dit door de 
plensbuien hebben moeten inkorten. We lieten ons echter niet doen en het optreden van het 
gelegenheidsensemble in ‘De Sportief’ zorgde onmiddellijk voor de nodige sfeer. Zonder afbreuk te 
doen aan de muzikale inspanning was het opluisteren van de eucharistieviering niet van hetzelfde 
niveau als andere jaren. Zat de wat langere onderbreking voor de mis hiervoor tussen? Wie zal het 
zeggen. Dank zij Lucien konden we genieten van een mooie fotopresentatie tijdens de receptie in zaal 
‘Ter Maerel’. Voor de muzikale omlijsting hebben een aantal leden van de drumband de koppen bij 
elkaar gestoken om muziek te brengen naar ieders verlangen. Ook onze jeugd liet zich niet onbetuigd. 
Met niet minder dan 33 jongeren trokken ze richting bowling. We hebben zelfs in laatste instantie nog 
2 banen moeten bij reserveren. 
Met dank aan de werkgroep, onder de leiding van Lucien, die dit zeer goed had voorbereid en 
uitgewerkt. Wegens begrijpbare redenen werd er dit jaar geen extra activiteit voorzien tijdens het 
feest. Maar niet versaagd dit jaar staat dit opnieuw op het programma.  De werkgroep zal er zeker 
voor zorgen dat het dit jaar minimum even goed zal zijn. In het bestuur hebben we beslist om dit jaar 
een beperkte bijdrage te vragen voor de maaltijd van het Sint-Ceciliafeest. 
 
Laten we nu even een blik werpen op de toekomst.  (nvrdr: boing...) 
Dit jaar staan we opnieuw voor een paar grote uitdagingen. 
 
In de eerste plaats het komende lenteconcert. 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 en de drumband om voltallig aanwezig 
te zijn op de komende wekelijkse, partiële en bijkomende repetities.  
 
We zijn van plan, allé ik toch, want het moet nog besproken worden in het bestuur, om een bezoek te 
brengen aan de tentoonstelling ‘En avant marche’ in het Huis van Alijn te Gent. In deze 
tentoonstelling staan ook een aantal attributen uit onze collectie, onder meer het kostuum van de 
dirigent uit onze kast die nu zijn dagen in zijn ondergoed moet doorbrengen. 
Misschien kunnen we er een muzikale en familiale uitstap van maken. 
De werkgroep ‘verrassingsreis is opnieuw samengekomen en ze hebben een datum gevonden die 
tussen alle andere activiteiten passend lijkt. De verrassingsreis zal doorgaan op zondag 22 september, 
een datum om vast te pinnen in je agenda. Om te polsen hoe de interesse is voor deze uitstap zal 
iedereen binnen kort een interessestrookje krijgen. Hopelijk kunnen we opnieuw met een groot 
aantal deelnemers deze verrassingsreis meemaken. 
 
Het belangrijkste evenement van dit jaar wordt uiteraard het project met Wim Opbrouck. Zoals 
vroeger al meegedeeld zullen er 2 uitvoeringen zijn, nl. op vrijdag 29 en zaterdag 30 november in ‘De 
Leest’. Deze uitvoeringen worden vooraf gegaan door de generale repetitie op donderdag 28 
november. Het spreekt voor zich dat iedereen deze data moet inschrijven in de agenda, zodat we met 
een volledige bezetting van de harmonie en de drumband kunnen optreden. Er zullen ook een 3 à 4-
tal repetities doorgaan met Wim Opbrouck.  Binnenkort wordt er samengezeten met Wim, de 
arrangeur, de dirigent en ikzelf om nog een aantal praktische afspraken te maken. Ik ben ervan 
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overtuigd dat jullie allen, samen met de dirigent en het bestuur, ervoor zullen  
zorgen dat dit evenement opnieuw een uitstraling zal worden voor onze vereniging. 
Uiteraard worden jullie verder op de hoogte gehouden over het verloop van deze organisatie. Een 
eerste maal al in de repetities in het weekend van vrijdag 22 februari voor de harmonie en de 
drumband en op zaterdag 23 februari voor de jongeren. Zorg dat je erbij bent. Dat dit van iedereen 
opnieuw bijzondere inspanningen zal vragen is niet te vermijden.  
 
Eindelijk is het ervan gekomen. ’t Zwaantje heeft een facelift gekregen, en wat voor één. Het is 
onherkenbaar. Onder impuls van Bert werden een paar mensen warm gemaakt om hieraan mee te 
werken. In een korte periode werd ’t Zwaantje getransformeerd in een gezellig cafeetje waar het fijn 
vertoeven is. Niet alleen werden de nodige kilo’s verf aangebracht, maar er werden ook een aantal 
nieuwe meubels aangekocht. Er moeten nog een paar details aangepakt worden, maar dit komt in 
orde. Bert, hartelijk dank voor het initiatief. Een volgende fase is het her opfrissen van het 2

de
 deel 

van de inkomhal. Ook hier zullen de nodige herstellingen gebeuren en zal er een nieuw likje verf 
aangebracht worden, zodat ook dit gedeelte wat frisser zal ogen. Uiteraard hebben deze 
werkzaamheden, hoewel beperkt, een hap uit de financiële middelen van onze vereniging genomen. 
Het is dus nodig om de bankrekening weer op peil te brengen. De meeste inkomsten komen nog altijd 
van onze ereleden. 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. Mocht je in je omgeving nog mogelijk 
ereleden kennen, laat het me gerust weten. Wij doen de rest. 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. 
Ik heb het al in een repetitie meegedeeld, maar ik wil het bij deze gelegenheid nog even herhalen: 
sinds een paar maanden hebben we een nieuw bestuurslid bij. Yves Martin werd bereid gevonden om 
ons bestuur aan te sluiten. Yves heeft al een 12-tal jaar ervaring als bestuurslid en is onlangs ook 
bestuurslid geworden van Vlamo. Yves van harte welkom in onze Congregatiefamilie. 
 
In de laatste bestuursvergaderingen hebben we ons huishoudelijk reglement eens onder de loep 
genomen. Hierbij hebben we ons laten inspireren door de statuten van onze vzw en door de realiteit 
van onze werking. Het vraagt nog wat tijd om het volledig in orde te brengen, daar het nog moet 
goedgekeurd worden door de algemene vergadering van onze vzw en deze vergadering is pas eind 
maart. Zodra alles op punt staat zal elk lid dit huishoudelijk reglement, samen met de statuten via e-
mail en voor deze die geen mailadres hebben op papier, ter beschikking krijgen. Het zal ook ter inzage 
zijn in ons lokaal. Iedereen kan kennis nemen van dit huishoudelijk reglement en hopelijk zal ook 
iedereen zich ernaar voegen. 
 
Zoals al meegedeeld ontvangt iedereen bij het buitengaan een omslag op naam met hierin ook een 
brief waarin gevraagd wordt  het lidgeld voor 2013 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. (nvdr: als dat geen goed 
nieuws is !)   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. 
 
Voor ik afsluit wil ik ook nog mijn dank uitspreken ten opzichte van onze bestuursleden, die zich 
belangeloos inzetten voor onze vereniging. Dank zij hen blijft onze vereniging goed georganiseerd en 
wordt het de leden zo aangenaam mogelijk gemaakt. 
Een bijzonder woordje van dank aan Delphine en Peter die toch heel wat uren bezig zijn met 
administratief werk. Mijn bijzondere dank ook aan Herwig. Hij is hier meerdere uren bezig om 
iedereen van de nodige partituren te voorzien, zeker als hij eens opgesloten wordt. Ook na een 
uitvoering steekt hij heel wat tijd in het opnieuw klasseren van de partituren. 
Dank ook aan Roel en Frederiek, die als verantwoordelijke van de jeugd en de drumband schitterend 
werk leveren. 
Dank aan Johny die er niet alleen voor zorgt dat onze repetitiezaal regelmatig net gehouden wordt, 
maar ook ,wanneer nodig herstellingen, uitvoert. Terwijl ik het over de netheid van de repetitiezalen 
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heb wil ik vragen dat iedereen dit werk wat meer zou respecteren. Ik krijg er de 
kriebels van als ik na een repetitie van alles op de grond zie liggen, 
sigarettenblaadjes, wikkels van chocoladerepen en andere snoepjes, zonder nog te spreken van 
aangekoekte kauwgom op het tapijt of onder de stoelen. Dan komt bij mij spontaan de reactie op: zijn 
onze muzikanten volwassen mensen? en ligt het bij hen thuis ook vol met dergelijke zaken? Graag wat 
meer eerbied voor het werk van anderen. Wat niet alleen mij, maar ook heel wat medemuzikanten en 
zeker de dirigent, enorm stoort is het gebruik van de gsm, of andere communicatieapparatuur tijdens 
de repetities. Daarbij vraag ik me af als dat nu zo moeilijk is om 2 uur dat speeltje niet te gebruiken. 
Wil hiermee in de toekomst rekening houden. 
Nogmaals wil ik ook Herman bedanken, die ervoor zorgt dat wij wekelijks een frisse consumptie 
kunnen nuttigen na een inspannende repetitie. 
 

Tenslotte wil ik jullie  bedanken want zonder jullie zou er geen Koninklijke Harmonie van de 
Congregatie zijn. Jullie hebben gekozen voor een prachtige hobby die je in alle vriendschap in onze 
familiale vereniging kunt beoefenen. Ik ben er zeker van  dat we in de toekomst nog heel wat mooie 
momenten zullen beleven. 

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 2013 een schitterend jaar zal worden voor de Koninklijke Harmonie van de 
Congregatie. 

 

De omslag kan bekomen worden bij: 

Peter: vanaf Charlien t.e.m. Johan Despeghel 

Delphine: vanaf Stijn t.e.m. Johan Vandekerckhove  

Ikzelf: vanaf Fien t.e.m. Delphine en ook de eremuzikanten. 

 

Tot slot nodig ik jullie allen uit naar de drink op het nieuwe werkjaar in ’t Zwaantje. 
 

 

Ik dank u. 
Geert Bruneel, voorzitter 
 

 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=algemene+vergadering&source=images&cd=&cad=rja&docid=EfxQOykUJqpPeM&tbnid=xFAe8xXEqPxmmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cultuurraadevergem.be/algemene-vergadering.html&ei=3VI-UZ-AKomS0QWY_IGoBQ&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNGK5-k73M0j5pKaI8IcGscM1RmMhQ&ust=1363125295619888
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Clarinet festival in Gent (20/1) 
Op 20 januari waren enkele “die hards” van de klarinetpupiter van plan om een 
concert bij te wonen in Gent van het gerenommeerde orkest “Brussels Philharmonic” dat die avond 
onder leiding stond van de ons al even goed gekende “Dirk Brossé”. (nvdr: weet je nog toen ie bij ons 
zijn “stieremuziekstuk” kwam dirigeren, dat was toch nogal een belevenis die ik nog steeds niet 
vergeten ben). 
Dit alles was een afsluiter van het “3

de
 European Clarinet Festival” dat toen dat weekend was 

doorgegaan.  Trouwens: bedankt Noël voor de tip die je ons doorstuurde via mail. Het programma 
van het concert zag er alleszins veelbelovend uit en ook enkele internationale solisten zouden er 
optreden, zoals “Kari Krikku” uit Finland, Matthias Muller uit Tsjechië, Giuffredi Corrado uit Italië en 
Paquito D'Rivera uit Cuba.  (wereldberoemde namen dus waar ik nog nooit van gehoord had, maar 
naar 't schijnt wel degelijks “cracks” in hun vak). 
Stefanie, Thomas en ikzelf (Stefaan) hadden alvast hun kaarten besteld, afgesproken voor de rit 
ernaartoe, de route uitgestippeld, afgesproken waar we de auto zouden parkeren, enz... 
Hieronder een verslag van dit unieke concert. 
 

Hevige sneeuwval 
 
Ja, het verslag is dus heel kort ; Hevige sneeuwval zorgde er immers voor dat we er niet geraakt zijn.  
Na een “testrit” die zondagnamiddag was immers gebleken dat het gewoon “niet te doen” en 
“levensgevaarlijk” was om de verplaatsing te maken.  Potverdorie toch ! Vloek – vloek – vloek.   
Volgend jaar beter (weer) aub ! 
 

Sleep-in jeugdmuziek 2/2/13   
Op zaterdag 2 februari kwamen we, de leden van het jeugdorkest, één voor één aan bij het 

repetitielokaal van de Congregatie. We begonnen met de ‘zetels’, eigenlijk gewoon 

opblaasmatrassen, op te blazen. We waren met zo’n 13 aanwezigen, dus we hadden een hele hoop 

matrassen op te blazen. Daarna gingen we naar de videotheek, want we waren van plan om een film 

te bekijken. We keerden terug met 4 films, waarmee we de hele nacht gevuld hebben. Die dag was 

Mathilde niet aanwezig op de sleep-in, want ze moest gaan eten voor haar verjaardag. Het etentje 

was in De Smaak, waar Roel iemand kent. Aangezien dit niet ver van het repetitielokaal is, konden we 

Mathilde verrassen. Rond 23 u werden we dan opgebeld om Mathilde te gaan verrassen, dit deden 

we met een eigen gecomponeerde versie van Happy Birthday. We keerden daarna terug naar het 

lokaal en daar bleef iedereen heel de nacht wakker. Het was zeer leuk om dit eens samen met het 

jeugdorkest te doen. 
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Carnavalactiviteit muziekclub 23/2/13 

 
Op zaterdag 23 februari 2013 vond een activiteit plaats voor de Muziekclub die in het teken stond van 
carnaval.   Het moet niet altijd musiceren zijn voor die jonge gastjes, een leuke activiteit nu en dan is 
ook heel plezant.   Wat ik onthouden heb, is dat er niet alleen “gevaarlijke” en “boosaardige” draken 
bestaan, maar ook “gezonde” draken.   De jeugd mocht namelijk een draak uitwerken op een groot 
stuk karton met behulp van “prikkertjes” en “groenten en fruit”.   Mohowzeg !    Ik heb daar eens van 
geproefd en, ja, mandarijnenbilletjes of wortelstukjes als aperitiefhapje, dat was niet slecht.  Al moet 
ik toegeven, die mandarijnenbille had ik toch beter niet “gedipt” in het potje cocktailsaus. 
Ik kon vaststellen dat die jeugdige bende zich alvast weer goed geamuseerd heeft. Daarom: bericht 
aan de werkgroep : “Goed bezig”!! 
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Zwaneklap (de “Story” van de Congregatie)  

 
Wist je dat ... de bierprijs (en ook de frisdrankprijzen !) in het Zwaantje NIET gestegen zijn. 
Als dat geen goed nieuws was dat we te horen kregen in de jaarvergadering.  Het is wel zo, als men 
alle prijzen 5 cent had laten stijgen Siska het niet meer had zien zitten om nog te bestellen (dat laatste 
ben ik niet 100% zeker, 't is van horen zeggen). 
 
Wist je dat ... Fredje ook mee is gaan schaatsen "met de jeugd"; klinkt misschien raar op het eerste 
gezicht want "Fredje" begint stilletjes aan ook niet meer zo jeugdig te zijn (al beseft hij het zelf 
misschien nog niet), maar dat is niet erg, want naar we mochten vernemen, was hij mee om te 
oefenen voor zijn deelname aan de volgende reeks van het o zo bekende TV-programma "dancing on 
ice".  Veel succes Frederik, en vooral  ... blijven oefenen !! 
 
Wist je dat ... Geert Maertens een goeie paus zou kunnen zijn.  Hoe dat mogelijk is of welke 
redenering daar achter zit, vraag je hem best zelf eens persoonlijk (ik durf het hier niet afdrukken in 
de nieuwsbrief).   Ik moet wel zeggen: als je die bewuste redenering volgt, ..... het zou kunnen 
kloppen denk ik. 
 
Wist je dat ... de trombones moeten leren spelen zonder ademen . Nvdr:--->  Is dat wel gezond ? 
 
Wist je dat ... Roel M een "nieuwe voordeur" heeft; Proficiat Roel en bedankt voor alles wat je tot nu 
toe voor ons allen betekend hebt (en ongetwijfeld nog zal betekenen)… 
 
Wist je dat … Roel M vaststelt dat in onze Congregatiefamilie verschillende “generaties” samen 
musiceren.   Het mooie artikel daaromtrent dat verscheen in KW (de Weekbode) heb je ongetwijfeld 
al gelezen, hetzij ad valvas in de repetitiezaal, hetzij in de Krant van West-Vlaanderen zelf. 
 
Wist je dat ... Johny, Veerle (vrouw van instrumentenmeester Johan VDK) nog gekend heeft "zonder 
borstjes"  (haar ouderlijke thuis was naast Johny's en Veerle was toen ook nog veel braver). 
 
Wist je dat … Jan Becaus (VRT nieuwsdienst) blijkbaar ook klarinet speelt. In 2013 gaat hij met 
pensioen. Jan Becaus is gekend omwille van zijn zeer plechtige stijl waarin hij het nieuws leest en 
vooral van zijn perfecte uitspraak van vreemdtalige woorden zoals: Douw Jonesj  OF  en dan nu de 
Szjport. 
 
Wist je dat ... de fluiten hun noten "vals" moeten denken opdat ze ze (tot op de komma !) juist 
gestemd zouden spelen. 
 
Wist je dat ... er overwogen wordt om een nieuwe afdeling in het leven te roepen van de Congregatie, 
namelijk "majoretten".   Siska "huppeldepup" zou alvast vooraan de boel kunnen leiden…  
 
Wist je dat ... de smaakpolitie binnengevallen is in "het Zwaantje".   Ze hadden via via vernomen dat 
er wel eens croques gebakken werden en wilden nagaan of alles wel volgens de regels van de kunst 
gebeurde, en vooral of de hygiëne in orde was.   Cathy Croque was er niet helemaal gerust in, maar 
slaagde met brio voor de toch wel strenge jury.   Eén opmerkingske : steeds handen wassen (of zoiets)  
(maar was dat nu voordat ze de croques in de machine legt, of nadat ze de croques tot bij de klant 
heeft gebracht ...?, Cathy is het vergeten ...! ) 
 
Wist je dat … er toch nog enkele minpunten te vertellen zijn over het vernieuwde Zwaantje: geen 
schuur-wc-rollen voor zachte billekes dames (was nochtans voorgesteld cfr. vorige Crescendo 
nieuwsbrief); geen gordijnen gehangen, zou nochtans beter zijn voor de akoestiek ; geen aparte 
rokersruimte hoewel de ventilatoren uitgekuist zijn en op het einde van het Zwaantje zou dat ideaal 
zijn; toog is te smal voor 2 dikke bestellers ;  enz enz ... 
Dit doet me eraan denken : “het plankske van de toog hangt nog steeds te hoog”.   Zou dat geen mooi 
refrein zijn voor een echte carnavalshit ? 
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Wist je dat ... april een ZEN-maand wordt; enfin, dat vermoeden we toch als we de kalender in het 
Zwaantje erop nakijken ; alhoewel, hangt die daar nog ? Of is ie gestolen ?   Als die niet meer uitkomt, 
denken we eraan een "opsporingsbericht" te lanceren op de openbare TV-omroep.   Of moeten we 
"Telefacts Crime" er bij halen ?     Graag uw advies ! 
 
Wist je dat ... we op de jaarvergadering een brief meekregen om het jaarlijkse lidgeld te betalen voor 
… het "voorbije" jaar 2012. 
 
Wist je dat … op 21/12/2012 de wereld ging vergaan volgens de Maya-kalender ; velen zaten dan ook 
met een bang hartje in de vrijdagavondrepetitie van de harmonie en bijna was het zover, dachten we 
...  maar het was gelukkig alleen maar het koper die in een andere toonaard aan het spelen was.   De 
wereld is niet vergaan dus, maar 't voelde wel zo aan (aan de oren dus). 
 
Wist je dat ... Lucien VDB "net niet" tot KRAK van Izegem werd uitgeroepen; hij haalde 25% v/d 
stemmen (en de winnaar Hadewijck Oplinus had 29%). 
 
Wist je dat ... er tijdens de repetitie van 4/1/13 onze dirigent Bert (op aangeven van Thomas en Lien) 
zowaar overging tot een "bassenexperiment".  Heel eenvoudig (zo dachten we toch), er dienden 4 
noten gespeeld te worden ergens in het stuk "Bienvenue chez les Ch'tis" door de bassen, en 
aangezien we toch juist 4 bassen hebben, dachten we "dat zou wel leuk zijn als elke bas juist 1 noot 
speelt".   Oeieoei, dat leek toch niet zo vanzelfsprekend te zijn.   Ofwel was het de eerste noot die te 
hoog was (Filip M had nog nooit van zijn leven zo'n noot gezien, ge kunt denken ..), ofwel was niet 
duidelijk wie nu de tweede noot moest spelen zodat 2 bassen die 2de noot speelden en niemand de 
vierde, dan bleek ook de volgorde van de te spelen noten niet overeen te komen met de volgorde 
waarin de bassen zitten in de repetitie, enfin, zwijg jong dat was gewoon niet te doen !  Wat die hoge 
noot betreft, werd tuba Johan VDK ingeschakeld om deze voor zijn rekening te nemen, maar dan 
klopte de optelsom niet meer, en hadden we eigenlijk een bas teveel. Uiteindelijk werd dan maar 
wijselijk beslist een partiële repetitie in te lassen om deze toch wel heel belangrijke passage onder de 
knie te krijgen.   Gelukkig heeft Bert nog niet verteld dat het de bedoeling was dat elke bas ook nog 
eens zou rechtstaan als hij zijn eigen ene noot speelt, of anders zou niemand van de bassen durven 
afkomen naar die partiële !  Extra probleem = wat als er ene bas ziek valt op het concert, wat dan ? 
 
Wist je dat … Nathalie Cornillie haar (auto)rijbewijs heeft behaald.   Fietsers en voetgangers worden 
aangeraden om vanaf heden niet alleen een valhelm te dragen maar ook een veiligheidsharnas en 
zwaailicht   … voor tegen dat Nathalie aan komt gereden “tuut tuut” 
 
Wist je dat … Bert zijn Alfa-Romeo op het autosalon ingeruild heeft voor een andere Italiaanse auto, 
namelijk een Fiat (allez, 't is van horen zeggen, dus 't zal wel waar zijn).  Enfin, hij zou alleszins toch al 
een schoon modelleke gezien hebben op het autosalon. Ik vraag mij toch af : rijdt dat soepel Bert ? 
Benieuwd ?  Vraag het aan Bert of zie eens op “tinternet” http://www.clint.be/babes/de-clint-babes-
op-het-autosalon-
gallery?galleryindex=60&fb_action_ids=3695755050731&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggre
gation&fb_aggregation_id=288381481237582  
 
Wist je dat …  Cathy “croque” en Siska op prospectie zijn geweest naar L'Armagnac en dit ter 
voorbereiding van een uitbreiding van “de kaart” in het Zwaantje.   Het schijnt goed meegevallen te 
zijn.  Het zullen croques blijven waarschijnlijk, maar een beetje mooier aangekondigd op de prijslijst, 
iets zoals “witte perfecte vierkante boterhamsnede afkomstig van de rekken van de Leeuw (Delhaize 
dus) overstrooid met een fijn sneetje “budgetham” op een bedje van “gatenkaas”.  
 
 
Wist je dat … er nu ook “mousse” aan de muren van de repetitiezaal hangt.   Om esthetische reden zal 
dat zeker niet geweest zijn, dus ik vermoed dat de akoestiek daar mee beter is… 
 
 
 
 
 

http://www.clint.be/babes/de-clint-babes-op-het-autosalon-gallery?galleryindex=60&fb_action_ids=3695755050731&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
http://www.clint.be/babes/de-clint-babes-op-het-autosalon-gallery?galleryindex=60&fb_action_ids=3695755050731&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
http://www.clint.be/babes/de-clint-babes-op-het-autosalon-gallery?galleryindex=60&fb_action_ids=3695755050731&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
http://www.clint.be/babes/de-clint-babes-op-het-autosalon-gallery?galleryindex=60&fb_action_ids=3695755050731&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
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Wist je dat … Bert een nieuwe bril heeft gekocht.  Met multifocale glazen en een super trendy 
montuur, dat zal geen goedkoop investeringske geweest zijn.   Of Bert dat nu aangeschaft heeft om 
“de kleine nootjes” beter te kunnen lezen op de directiepartituren, of louter om esthetische redenen, 
en dus in een poging zijn persoonlijke look te “upgraden”, we weten het niet.   Moest het toch dat 
laatste zijn, ik zou zeggen “jammer van het weggegooide geld”. 
 
Wist je dat ... Noël veel verbeterde na zijn heupoperatie door de goede zorgen van de verpleging  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wist je dat ... Noël nog 1 operatie zal ondergaan.   Aan het middenrif, ... op aanraden van dirigent 
Bert. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=smileys&source=images&cd=&cad=rja&docid=2GlqkYY9S8B-BM&tbnid=2KZnjgawwSt5sM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kingofdkingz99.blogspot.com/2012/10/amazing-new-smiley-codes-list-for.html&ei=cl8-UZ7dMuOL0AWeuICwDg&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNGlmpSTiqPsdFh8NIB_4tC5qluS6g&ust=1363128523917982
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WWW  

 
jongen slaagt erin om een wasmachine om te toveren tot een drumstel  : 
 
 http://www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/article/detail/1554831/2012/12/28/Internethit-jongen-
tovert-wasmachine-om-tot-drumstel.dhtml  
nvdr: Johan VDK en Veerle laten weten dat ze “wreed content” zijn dat Cedric nooit op dat gedacht is 
gekomen 
 
 
De trompet is een gevaarlijk wapen ('t is maar dat je het weet)  
 
http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/1515198/2012/10/11/Straatmuzikant-hakt-met-
trompet-in-op-voorbijganger.dhtml  
 
En avant, marche ! 
 
 http://www.cobra.be/cm/cobra/nog/nog-fotografie/121121-sa-fanfare-stefanvanfleteren  
 
 
muziekscholen vrezen verdubbeling inschrijvingsgeld  
 
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121119_00373771&word=muziekschol
en+vrezen+verdubbeling  

 
De SAMW (muziekschool) is recent ingestapt in het proefproject Musi'X.   AMV wordt daarin herwerkt 
in functie van een instrumentale opleiding.   Het actief musiceren staat daarbij centraal.   Theorie 
ruimt plaats voor improviseren en musiceren.   De leerlingen kunnen onmiddellijk aan de slag met een 
instrument.   De piano is niet langer de koele alleenheerser in de muziekklas.  Xylofonen, 
metalofonen, tamboerijnen, djembés en andere slag- en orffinstrumenten krijgen hun stek in de 
klasruimte.   Op die manier hoeft muziekles nooit meer het etiket van saai te krijgen.  Om het project 
een optimale kans op slagen te bieden, besliste het stadsbestuur om te investeren in een uitgebreid 
en aangepast instrumentarium. (er hangt een prijskaartje aan van zo'n 20.000 euro).Het project 
verandert niets aan de duur van de muziekopleiding. 
Voor meer info : SAMW Kruisstraat 13 (Izegem) of www.samw-izegem.be  

 

 

 

 
  

http://www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/article/detail/1554831/2012/12/28/Internethit-jongen-tovert-wasmachine-om-tot-drumstel.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/article/detail/1554831/2012/12/28/Internethit-jongen-tovert-wasmachine-om-tot-drumstel.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/1515198/2012/10/11/Straatmuzikant-hakt-met-trompet-in-op-voorbijganger.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/1515198/2012/10/11/Straatmuzikant-hakt-met-trompet-in-op-voorbijganger.dhtml
http://www.cobra.be/cm/cobra/nog/nog-fotografie/121121-sa-fanfare-stefanvanfleteren
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121119_00373771&word=muziekscholen+vrezen+verdubbeling
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121119_00373771&word=muziekscholen+vrezen+verdubbeling
http://www.samw-izegem.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=tinternet&source=images&cd=&cad=rja&docid=NAXBcNxsQspq0M&tbnid=AfQeUS3qbKtf5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://throughthescarydoor.blogspot.com/2011/04/get-on-tinternet.html&ei=ZZ0_Uci6IufH0QWl4oGYCA&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNE3uEDwPXah3mNMWzd_m2Itvx-wUQ&ust=1363209938759931
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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:  
 
PANNE TELENET op de zondagvoormiddag van de jaarvergadering 
Wist je dat op dezelfde voormiddag als onze jaarlijkse ledenvergadering doorging zich een “drama” 
heeft afgespeeld in Vlaanderen.   Telenet lag plat.   Mo how zeg.   Heel erg !   (Allez, dat hoorde je 
toch zo zeggen …..)   Eens het euvel hersteld was, kon de discussie op het net zich ontwikkelen over 
“hoe zoiets te compenseren valt”.   Telenet zou toch wel een geste mogen doen was de algemene 
teneur.   Als ik me goed herinner, hebben alle getroffen klanten uiteindelijk een gratis film mogen 
bekijken op hun digibox, maar geef toe: zo een catastrofe (niet kunnen uw mails lezen, niet kunnen 
facebooken, enz) dat valt gewoon niet te compenseren ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Verkiezingen in Italïe hebben een uitslag opgeleverd die het zeer moeilijk heeft gemaakt om daar 
nu iets “werkbaars” van te maken.   Maar de cartoon hieronder legt ons uit dat het ook niet zo 
gemakkelijk was voor de kiezer om zijn stem uit te brengen 
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Humor  
 

Een arm vrouwtje schreef een brief aan God, 
adres "Hemel", waarin ze 2000 euro vraagt, 

om haar huurschuld af te betalen. 
 

De sorteerders van de Post weten geen raad 
met het adres en maken de brief open.. 

Ze zijn zo ontroerd door het lot van 
het arme vrouwtje, dat ze met de pet rondgaan. 

Zo halen ze 1800 euro op. 
Dit bedrag doen ze in een envelop met een briefje 

van "God" erbij en sturen het terug aan het oude dametje. 
Een week later ontvangt de Post weer 

een brief gericht aan God, adres : "Hemel". 
Ze maken de brief weer open en lezen: 

 
"Lieve God, bedankt voor het geld. 

Als u nog iets kunt missen, stuur het dan niet meer via de Post, 
want die rotzakken hebben er 200 Euro uit gepikt." 
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Wedstrijd  
 

Het antwoord op de VORIGE wedstrijdvraag “ hoeveel noten heeft Lukske Geldof nodig om zijn 
instrument te stemmen” was :  één 
Heel veel muzikanten hadden dit juist. 
 
Uit de massale hoeveelheid inzendingen konden we helaas geen winnaar uitloten, aangezien niemand 
in de verste verte de schiftingsvraag “ hoeveel keer zal Bert dit jaar, dus tegen het einde van het jaar 
tijdens de repetitie gezegd hebben “'t is al veel beter“ juist had, noch in de verste verte kon 
benaderen.   Het juiste antwoord was namelijk “ontelbare keren”. 
 
Tja, hadden we de vraag NU gesteld, dan hadden we misschien toch een winnaar kunnen uitloten, 
want de keren dat Bert zegt “'t is al veel beter“ is al heel veel verminderd. 
Komt dit nu om dat het niet meer zoveel verbetert, of omdat Bert het niet meer durft uit te spreken 
na de vorige Crescendo nieuwsbrief ?   Ik hoop alvast dat het géén van beide is :-) 
 
 

Nieuwe wedstrijd 
 
- hoeveel leden van een klasje zien we hier aan het werk ? 
- hoeveel leden van onze vereniging tel je 
http://www.youtube.com/watch?v=6unv6czI9vc  
 
- schiftingsvraag : neem je stembakje ; meet van elke niet toonvaste noot hoeveel komma's die 
ernaast zit : tel dit allemaal op en deel dit getal door 312 ; welk cijfer kom je dan uit ? 
 
TE WINNEN dit keer : een “exclusief huiskamerconcert” van een “duo jonge fluiten” en een 
“eenstemmige” trompet(ist), bij u thuis dus, en je mag daarbij 20 vrienden of kennissen uitnodigen.   
Een echt VIP-arrangement dus, en dit allemaal volledig gratis.  En …. zoals het op alle echte grote 
wereldberoemde  muziekfestivals hoort … er worden gratis oordopjes uitgedeeld ! 
 
Stuur uw antwoord opnieuw massaal naar ons gekende emailadres, dat je vindt op het einde van het 
voorwoord van deze nieuwsbrief. 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6unv6czI9vc
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=wedstrijd&source=images&cd=&cad=rja&docid=SqImOftZBjiQ-M&tbnid=8c1el0Ee1uo5rM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mistralhome.com/nl/nieuws/p/detail/facebook-wedstrijd-25-waardebons-van-euro-50-te-winnen&ei=9Vg-UdmoJ4eX1AXM0YHgCQ&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNGyNqMspCiihNThf440SZUIw5TUwA&ust=1363126873758649

