
 

  

De zomer loopt alweer op zijn einde. Wat in het voorjaar heel slecht begon 
met een abominabele lente, is uiteindelijk uitgedraaid op een schitterende 
zomer.   Het is ondertussen al een tijdje geleden dat we een editie van de 
Crescendo Nieuwsbrief uitbrachten, sommigen “snakken” allicht al naar wat 
nieuws uit onze Congregatiefamilie, want geef toe, wil je echt op de hoogte 
blijven van het reilen en zeilen binnen de Congregatie, zowel voor als achter 
de schermen, dan ben je maar op 1 adres goed: bij de Crescendo nieuwsbrief.   
Wij blijven alles op de voet volgen voor u, zeer gewaardeerde en trouwe lezer 
(waar hebben we dat nog gehoord), die het waardeert dat wij “de waarheid” 
zo duidelijk tot bij u brengen. 
Aan de schoolgaande jeugd zou ik zeggen: veel studiegenot en 
“after”studiegenot  (beiden zijn belangrijk !).   Aan diegenen die tweede zit 
hadden: hopelijk ben je alsnog geslaagd geraakt.   Aan de afgestudeerden: 
hopelijk vinden jullie vlot “vast” werk en worden jullie niet te lang 
beziggehouden in allerlei nepstatuten en interimcontracten. 
De komende maanden zullen vooral in het teken staan van ons project in 
samenwerking met Wim Opbrouck (Singalong@congregatie).  Muzikaal voor 
ons nu niet het meest plezante (begeleiding en nog eens begeleiding), maar 
dat wil niet zeggen dat we niet moeten proberen om dat te laten resulteren 
in een kwalitatief hoogstaand eindresultaat. Dus: nog eens goed “doorbijten” 
zodat we eind november niet alleen een plezant, maar ook een kwalitatief 
hoogstaand evenement kunnen brengen. 
O ja, ons emailadres is gewijzigd: voortaan kun je al je weetjes en artikels en 
grapjes sturen naar crescendo@congregatie.be.   Bedankt aan al diegenen die 
hun bijdrage leverden aan deze Crescendo.  “Mohowzeg” aan al diegenen die 
dat beloofden maar “vergaten” (of iets anders).  
 
   
Veel leesgenot 
De redactie. 
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LE NOUVEAU CRESCENDO  

JAARGANG 2013  NUMMER 6  

september 2013 

Activiteitenkalender 

 

05/09/13  Izegem Koers 

 

08/09/13  Aperitiefconcert 

  (J + M + D + LD) 

 

 

22/09/13   Verrassingsreis 

 

15/11/13   Nachtridders harmonie 

   (H) 

 

15/11/13   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
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Geboortes 
 
Nora Vanlede, eerste spruit van Michiel Vanlede en zijn meesteres Stéphanie.  
(nvdr: Michiel, jongen, uw sexleven interesseert ons niet …) ,  
en het is een “vrouwtje”, geboren op 27 juli 2013.   
Stéphanie werd in ene keer 50,5 cm smaller en 3,5 kg lichter (allez, volgens het 
geboortekaartje toch). 
Proficiat aan de oprecht “fiere” ouders 
 

 
 
O ja,  “nog” een “noot van de redactie” (nvdr)  :   Nora, dat is wel een echte mooie naam, maar het kon 
ook Sara geweest zijn, wat trouwens ook een mooie naam is (allez, dat vond alvast onze voorzitter) 
 

 

Overlijdens 

 
 Sándor Molnàr, schoonvader van Luc Vandeputte op 19 maart 2013 
 
 Margriet Vercruysse, oma van Roel Maertens, op 13 april 2013 
 
 Marie Peck, oma van Marieke Vercamer op 06 mei 2013 
 
 Liliane Demeestere, echtgenote van Willy Debeyne op 09 mei 2013 
 

 

 

 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=ooievaar&source=images&cd=&cad=rja&docid=SUT6oM44TTUx6M&tbnid=cQDbCs0XWWs_dM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jobirowinkel.nl/Wanddecoratie-ooievaar-jongen&ei=NNEsUo_nMeyb0wXhq4CoBg&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNHsfS96qzOrw5LLTh8kBLsF2dpj_A&ust=1378755215871450
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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Vrijages en verliefdheden; breuken en 

vermenigvuldigingen 

 
Te veel om op te volgen, laat staan om op te noemen   (of is het omgekeerd ?) 
 

 

 

 

Nieuwe leden e/o terug van weggeweest  

 

 

 
 Evelien Stragier en Jasmien Bossier beiden op dwarsfluit 
 
 
Tom Degezelle op klarinet 

 

 

 

 

Ontslag uit de vereniging 

 
Jo Maris  (bastuba); wegens verhuis 

 
  

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=2De_ysiZqwsFbM&tbnid=q8tLNWrseLfzpM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.brameigemanmuziek.nl/instrumenten/nieuw/klarinetten.html&ei=RtQsUqbhIuOV0AWFmYGwDw&psig=AFQjCNGTRbVXbPTN327EQY-rpQ0qv3He6Q&ust=1378756038663233
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=dwarsfluit&source=images&cd=&cad=rja&docid=WvEXx5vEKPz_DM&tbnid=JqOJ60TsauaAQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.musicmakers.be/dwarsfluit.php&ei=39QsUrmlCuaH0AWg9YCYBA&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNF5w6K-Bd2fIzpZZJG-T63CUfAtOg&ust=1378756159695059
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=ontslag&source=images&cd=&cad=rja&docid=9rFgVVDwAvrF7M&tbnid=i_BxvoQQwAe_WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.stepstone.be/Carriere-Tips/Tips-Trucs/een-exit-interview-na-ontslag-wat-en-waarom.cfm&ei=5tUsUtvgE7SU0QXjuICICA&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNFTEPBGVeg4eJqkIUikzK32PDpisg&ust=1378756388498985


 

 

Nieuwsbrief Koninklijke Harmonie van de Congregatie Izegem 

 

PAGINA 4 

 
 
 
 
 
 
Wim Opbrouck 
 
Ons optreden met Wim Opbrouck begint stilletjes aan te naderen! Het verzamelen van de sponsering en 
opmaken van het publiciteitskrantje had heel wat voeten in de aarde, maar door de inzet van enkele 
keiharde werkers zullen jullie binnenkort het resultaat kunnen bewonderen. De info m.b.t. de 
kaartenverkoop werd intussen ook verspreid, dus de wedloop voor kaarten kan beginnen! 
 
 
Huishoudelijk reglement 
 
Het heeft bloed, zweet en tranen gekost maar de nieuwe versie van ons “huishoudelijk reglement” is 
eindelijk een feit! Er werd gesleuteld aan de structuur van onze vereniging, maar geen paniek, in praktijk 
blijft alles eigenlijk (ongeveer) hetzelfde.  
 
 
Verschuivingen binnen het bestuur (stoelendans aan de top dus …) 
 
Frederiek nam ontslag als verantwoordelijke drumband en wordt (tijdelijk) vervangen door Yves Martin.  
Frederik kreeg een nieuwe functie toegewezen, namelijk “verantwoordelijke werkgroepen”. 
  
Yves Martin kreeg dus een nieuwe (tijdelijke en dus voorlopig nog niet definitieve) functie, en cumuleert 
nu dus eigenlijk de functie “drumbandverantwoordelijke” en “PR-verantwoordelijke”.   (nvdr: naar het 
schijnt zou onze voorzitter Geert al een “bonus”-vraag binnengekregen hebben of zo iets, allez, ’t is van 
horen zeggen, maar ’t zal dus wel waar zijn, anders zou het trouwens ook niet in de Crescendo nieuwsbrief 
staan) 
 
Roel werd aangesteld als ondervoorzitter (nvdr: met firmawagen en al, maar zonder chauffeur, want er is 
niemand die beter kan rijden dan Roel). 
 
 
Vernieuwde website 
 
Charlien Bossier, onze “webmaster” heeft onze website in een nieuw kleedje gestopt.  We vroegen 
Charlien hoe ze dat geprogrammeerd had.   
Charlien antwoordde ons : 100100100101111100101110010111011.   
En ook : 00100110010110011001110001.    
Eerst zat er nog een fout in, namelijk 2335458785465 maar dat ik heb ik vlug gecorrigeerd en moest 
natuurlijk zijn 0010110110111001110011111000010011101. 
 
Bedankt Charlien voor dit verhelderend antwoord. En, hoeveel websites zijn er nu eigenlijk van de 
Congregatie ? 
Antwoord Charlien : 1 
Mooi zo, en hoeveel updates volgen er nog dit jaar ? 
Antwoord Charlien : ik voorzie 0, maar het kan ook 1 zijn  
 
Bedankt Charlien 
Antwoord Charlien : 1000000000000000101000  (lees: joooooooooow) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uit het Dagelijks Bestuur 
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Gelegenheidsensemble  
 
Benjamin Eeckhout zal voortaan het gelegenheidsensemble nieuw leven inblazen.   Bedankt aan iedereen 
die meegeholpen heeft om nieuwe “compagnie”-mappen in elkaar te steken. Op vrijdag 6 september was 
er een eerste (officiële) repetitie.  Voortaan is er iedere eerste vrijdag van de maand repetitie.   Voor 
boekingen en informatie: Benjamin  (tarief = nog steeds “kost en inwonen” ?)  
 
 
 
 
 
 

 
  

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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Filmforum 

 
Op zondag 3 maart 2013 werd de film “”Bienvenue chez les Ch’tis “ gedraaid  in ons mega cinema- 
complex “De Zwaan”.   Wie de film nog niet gezien had, heeft zich ongetwijfeld een breuk gelachen.   Wie 
de film voordien al eens gezien had, heeft zich zeker en vast opnieuw kostelijk geamuseerd. 

 

Opluisteren mis in SJK Izegem 

 
Naar jaarlijkse gewoonte verzorgde ook dit jaar de jeugdharmonie opnieuw een misviering in de Izegemse 
Sint-Jozefskliniek. Met zijn allen kwamen we even tot bezinning tussen het musiceren door (wat ook niet 
onbelangrijk is), mochten we opnieuw veel waardering ontvangen van de aanwezigen, en leerden we het 
begrip “eeuwige jeugd” kennen (waarvoor dank aan de pastoor) 
 
 

 
 

De Living 

 
Op 23 maart vormde de repetitiezaal van de drumband het decor voor vintage café “De Living”. Weken 
van hard labeur gingen hieraan vooraf, maar het resultaat mocht er wezen! Heel wat volk zakte af naar het 
gelegenheidscafé voor een drankje en een hapje, of om gezellig weg te zakken in één van de retro-salons. 
De opbrengst van de activiteit wordt besteed aan nieuwe kledij voor de drumband. 
 
Hieronder volgt het stukje dat we van de drumband mochten ontvangen: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Dit zijn nu wel geen “minimum tien lijntjes”, maar allez, we vroegen dan maar aan Siska om er iets over te 
vertellen: 
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Redactie: En Siska, vertel eens, wat vond jij van “De Living” 
Siska : VerDUVELd, ik herinner me daar niet zoveel meer van (hik) he heehe heeee heeee  
Redactie: Bedankt Siska voor deze korte maar krachtige en overduidelijke sfeerbeschrijving. Jij kan toch in 
weinig woorden iets klaar en duidelijk uitleggen.   Ik wist dat ik op je kon rekenen. Bedankt. 
Siska : Toedelooeeeiiii 
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Happy Hapkes Avond 
 
Ladies@congregatie: het bestaat !   Een echte lady moet niet alleen kortgerokt zijn of goed voorzien van 
poten en oren, maar vooral goed kunnen koken en bakken.   En dat onze congregatie-ladies dat kunnen, 
bewezen ze op vrijdag 12 april.     
En, wat hebben we die avond geleerd ?   Ten eerste : dat dit een heerlijk initiatief was (in alle betekenissen 
van het woord) ; ten tweede: bij een hapje hoort een drankje  ;  en ten derde: dat we daar best een 
jaarlijkse traditie van maken.      
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Lenteconcert 
 
Het jaarlijkse lenteconcert dat doorging op 20 april 2013 kon opnieuw op heel wat belangstelling rekenen 
en was op elk gebied geslaagd. De presentatie stak deze keer in een nieuw jasje; Veerle Bekaert en haar 
zus Nele hebben dit meer dan behoorlijk gedaan!  
De opkomst is nog beter geweest, maar ons “zeer gewaardeerd publiek” schijnt meer zijn weg gevonden 
te hebben naar het Youtube-kanaal van de Congregatie. 
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Orkest in nesten 
Alle Izegemse leerlingen uit het 1ste en 2de leerjaar konden zich op vrijdag 3 mei opnieuw een avond 
amuseren tijdens Orkest in Nesten, waar we proberen de muzikale microbe over te brengen en nieuwe 
muzikantjes aan te trekken. Er was een mooie groep kinderen aanwezig, maar de ouders waren helaas 
minder talrijk op post. De werkgroep zal dan ook zoeken naar een nieuwe aanpak om vanaf volgend jaar 
meer ouders aan te trekken.    
 
Nvdr: Ik herinner me vooral die gewelddadige ontvoering van onze dirigent Brecht, en dan dat losgeld en 
al, en de politie die de boeven inrekende nadat ze Brecht “uit de camionette” hadden gegooid.   
Verschrikkelijke taferelen. Hoe dat dit het VTM-nieuws niet gehaald heeft, den here Gods mag het weten 
(de volgende keer 4040 bellen !)    
O ja, en wat ik ook nog herinner:  de stukjes die we speelden zoals “A day at the farm” (van Jacob de Haan)  
(what’s in the name ! )  Gangnam Style  (waarin het publiek mee zong, maar een gelijkaardige tekstuele 
fout beging als in “The summer of 69” van Bryan Adams”  (Je hebt dat wel gelezen in de krant: het moet 
daar zijn “I got my first real six string” (gitaar) en niet ….) 
 
 

 
 
 

Patersmarkt 
 
Voor de 2de keer namen we deel aan de Patersmarkt met ons – intussen alom gekende – 
gelegenheidscafé. In de voormiddag gaf een gelegenheidsensemble het beste van zichzelf, maar de zon 
wou nog niet echt mee en er was dan ook weinig publiek. De namiddag werd echter aangenaam zonnig en 
ons terras draaide dan ook op volle toeren. 
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Huis van Alijn 
 
Op zondag 29 juni trokken we met een twintigtal muzikanten en echtgenoten van muzikanten  richting 
Gent.  In het alom bekende Huis van Alijn was er een tentoonstelling van partituren, uniformen, 
instrumenten,..  van verschillende muziekverenigingen in Vlaanderen. Ook onze muziekvereniging heeft 
hieraan meegeholpen. De rondleiding in het Huis van Alijn kon ons allen boeien. Met veel interesse 
hebben we oude foto’s, instrumenten en  muziekstukken van commentaar voorzien. Tegen dat we het 
goed en wel beseften waren we twee uur verder en was het tijd voor een dorstlessertje. Daarna keerden 
we tevreden terug naar Izegem. 
 
 
 

Jeugdweekend 
 
Vorig jaar werd het jeugdweekend opnieuw in ere hersteld en ook dit jaar trokken we met een 40-tal 
enthousiaste jonge (en ook enkele minder jonge) muzikanten naar jeugdhuis “De Touwladder” in Dadizele. 
Ondanks de regen en het afgelaste optreden op zaterdag werd het weekend een voltreffer! De foto’s op 
facebook zeggen wellicht genoeg ?   
En o ja, vergeten we dan niet de carwash die de jeugd organiseerde op 29 juni om een en ander te 
financieren. Flink zo aan allen die hier ook aan meegeholpen hebben. 
 
Nvdr: ik ken er die wel een heel erg vuile auto (camionette) zijn gaan aanbieden. In die zin dat een zwarte 
auto na uren en uren wrijven met de spons in een witte veranderde. Die gast heeft daar wel “een batje 
gedaan”  (hij kan weer voor een jaar weg, zegt hij), maar hij heeft ook gul “gesponsord” aan de bar.   
 

KAAAABOEEEEEMM!  

Heb ik jullie aandacht? FIJN! 
Ook dit jaar was het jeugdweekend weer een fantastische gebeurtenis. Voor de jeugdorkesters iets lastiger 
dan voor de muziekclubbers, maar wij zijn dan ook meer gewoon natuurlijk  We trokken er het 
voorlaatste weekend van de vakantie met de fiets op uit naar Dadizele. Maar, een weekend hoeft niet ver 
te zijn om leuk te zijn uiteraard. Ik denk dat ik in naam van iedereen spreek als ik zeg dat ik me rot 
geamuseerd heb! Anyway, we vertrokken dus met de fiets vanuit Izegem. Het eerste probleem was al een 
feit, we moesten fluojasjes aan. Ik weet het, ik weet het, veiligheid boven alles. Problem solved! Op  een 
nagebootste val van Lowie (wie anders?) na, is iedereen zonder problemen in De Touwladder 
aangekomen. Van zodra we enkele stoelen naar buiten verhuisd hadden, stond een gigantische pot 
hotdogworstjes op ons te wachten. Iedereen was uitgehongerd van de lastige, voor sommigen al iets 
lastigere dan voor anderen, fietstocht van ongeveer een uur en het eten was dus zeker welkom in onze 
lege magen. Na het eten stond de eerste repetitie gepland. Iedereen zat vol enthousiasme en met 
ketchup- & mayonaisevlekken op zijn kleren op zijn stoel. Ik noem geen namen. Lucas. Na een leuke 
avond, zocht iedereen moe maar voldaan zijn bed op. De volgende dag hadden we liever wat langer 
blijven liggen, of een minder irritante wekker gehad. Hartelijk bedankt, Seppe, Kasper en Victor! We keken 
recht in de ogen van een gigantische regenbui, voor het ontbijt, tijdens het ontbijt, na het ontbijt, tijdens 
(alweer) een repetitie, na diezelfde repetitie. Het hield niet op. Door de weersomstandigheden, werd het 
concert dat gepland stond dan ook afgeschaft. In plaats daarvan heeft iedereen zich geamuseerd in het 
zwembad van Menen. Terwijl de muziekclubbers naar een film keken, trokken we met het voltallige 
aanwezige jeugdorkest naar de folkrockgroep, waarvan wij het voorprogramma waren. De ene was al iets 
enthousiaster dan de andere. (Waar blijft het filmpje, Roel? Ik ben voor de facebookpagina van de 
Harmonie!) Het werd alweer een lastige, maar heel erg leuke dag! De laatste dag waren er de heuse 
highland games! Iedereen zette zijn beste beentje voor, zoals jullie al op de foto’s op de facebookpagina 
konden zien. Uiteindelijk wonnen De Eendjes op het nippertje van Team Tof. Die laatste kreeg wel een 
prijs voor Leukste Groep, Eerlijkste Spelers, Meest Enthousiaste Spelers en Leukste Groepsnaam. Of ik vind 
dat we die prijzen moesten gekregen hebben tenminste  Na nog een klein probleempje met fietssleutels 
in rugzakken in de camionette, zette het jeugdorkest koers richting Izegem, MET fluohesjes uiteraard! 
Dikke merci aan de werkgroep jeugd voor al het harde werk! We vonden het allemaal BEIRE! Ik verlang al 
tot volgend jaar! 
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Schildersrekening 
 
Schildersrekening gevonden in de archieven van de gemeente (stad) Izegem 
 
Een schilder had een tijd gewerkt in de parochiekerk van Izegem en eiste daarvoor het loon van 142 Fr.   
(BEF, voor de jongere generatie = munt voordat de Euro bestond in België gebruikt).    
 
Aangezien het kerkbestuur deze rekening overdreven vond, verzocht zij de schilder een gedetailleerde 
rekening op te maken, ten einde elke post afzonderlijk te kunnen nazien. 
 
Hieronder volgt de gedetailleerde rekening die de schilder hen bezorgde 
Nvdr: Het moeten niet altijd de middenrifspieren zijn die getraind worden, het mogen ook eens de 
lachspieren zijn  
 
REKENING : De H.H. kerkmeesters der parochie Izegem, zijn verschuldigd aan schilder L.MARMARCHE, voor 
werk en levering als volgt : 
- De tien geboden Gods verbeterd en vernieuwd   4,20 
- De moordenaar aan het kruis gezet en twee vingers in gestoken   3,50 
- Tobias op reis : nieuwe getten aangedaan en nieuwe riemen aan zijn mantel gezet   2,10 
- De haan van Petrus een nieuwe kam opgezet, zijn staart verbeterd, en nieuwe sporen aangedaan    3,10 
- Maria Magdalena geheel gekuist, een nieuw stuk tussen gezet, haar billen gevernist en doen blinken    6,00 
- De dienstmeid van Herodes een nieuw kind gemaakt en haar borsten gewassen    5,50 
- De vleugels van Gabriël verguld en nieuwe slagpennen ingestoken    1,00 
- De hemel vernieuwd, de zon doen blinken, de maan gekuist, het vagevuur doen branden en 
   enige zielen gerepareerd  14,80 
- De ezel van de voedstervader zijn oren aangezet en zijn staart doen waggelen     3,30 
- St Cecilia haar orgel gekuist, opnieuw gestemd en een fluit ingestoken   11,50 
- De hel ontstoken, de duivel gezwart, enige verdoemden nieuwe horens opgezet, lucifer zijn 
   poot gerepareerd en zijn staart in de goeie richting gehangen  11,00 
- De broek van Johannes de Doper een nieuwe spriet ingezet en enkele knopen aangemaakt    3,90 
- Het aangezicht van Izaak driemaal afgekrabd en drie nieuwe tanden ingezet  3,10 
- De plagen van Egypte gekuist en nieuwe sprinkhanen bijgevoegd   18,60 
- David zijn slinger juist gehangen en zijn been verzet  7,90 
- De sleutels van Petrus gepolierd en hem naar zijn kind doen omzien   1,10 
- De kuip de Samaritaanse vrouw gevuld en 3 nieuwe heiligen opgezet   9,80 
- Eva gans afgekrabd, haar appel doen blozen, haar serpent proper gemaakt en opgekuist  12,90 
- Adams tanden vernieuwd, zijn grote teen rechtgezet en hem nog eens in de appel doen bijten  18,70 
  ------ 

 TOTAAL  142,00 
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Zwaneklap (de “Story” van de Congregatie)  

 
Wist je dat ... Bert Soete geopereerd is aan zijn rug (voor een nieuw onderstel) En dat hij zelf niet weet dat 
ze hem op hetzelfde moment hebben geopereerd aan zijn hersenen! Toen hij dat hoorde vanuit heel goeie 
bron, van iemand die het kan weten...., is zijn uitdrukkelijke wens nu, dat alle muzikanten zich laten 
opereren aan hun hersenen zodat ze geen valse noten meer zullen spelen tijdens de repetities of op de 
uitvoeringen...!!! 
 
Wist je dat … inderdaad het wel degelijk een neurochirurg was die Bert opereerde aan zijn rug.  Bert was 
een beetje laat om zich aan te melden in de kliniek, en de verpleegster aan het onthaal had dus niet veel 
tijd meer om vragen te stellen.   Ze zei tegen Bert, vlug, ga maar door, ik zie al wat er scheelt, en ja, van het 
een komt het ander.   Nu, eind goed al goed, Bert is zeer tevreden over zijn vernieuwde rug. 
 
Wist je dat … de moeder van Bert haar zoon eerst Jef ging noemen.   Dit alles om maar te vertellen, want 
dat moeten we als Crescendo, het blad dat BC’s (Bekende Congregasten) overal en altijd volgt, om maar te 
vertellen dus dat Bert niet zo graag naar de sauna gaat, maar liever een massage meepikt.    Mo vent toch ; 
‘k wille maar zeggen, soms is het toch om der mee in schande te komen met die gast (alhoewel, van zijn 
middenrif, geen kwaad woord) 
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Wist je dat … de regering en de zogenaamde “sociale partners” in de Belgische 
politiek overeengekomen zijn om te komen tot een zogenaamd “eenheidsstatuut”. 
Geen onderscheid meer dus tussen arbeiders en bedienden.   En en ander dient nog uitgewerkt te worden, 
maar ons “Fredje” schijnt nu toch al wat aanpassingsproblemen te hebben.   Ten bewijze daarvan deze 
foto  

  
 
Wist je dat … Lucien VDB zogenaamde stents is gestoken.   Hij zal nu 100 jaar worden.   Ter info: we leggen  
pot met het muziek om klacht in te dienen tegen de chirurg in kwestie. 
 
Wist je dat …   We geïnvesteerd hebben in een nieuwe stofzuiger.   Naar het schijnt zou het een multi-
functioneel model zijn, ene die je ook kan gebruiken als airco, met een USB-aansluiting om je i-Pod op aan 
te sluiten als je stofzuigt een ingebouwde WiFi, om tegelijk ook je mails op het internet te kunnen lezen.   
Hij zuigt wel niet zo krachtig, maar de verbinding met de Telenet-homespot van de Sint-Tillokerk schijnt 
optimaal te zijn. 
 
Wist je dat … Geert Monserez een filmrol aangeboden kreeg in de nieuwe film van de Smurfen.    De rol 
van “kleine smurf” leek nu niet direct voor hem weggelegd, maar hij oefende alvast enthousiast voor de 
audities in het Zwaantje op vrijdagavond 9 augustus.   Resultaat : auditie = geslaagd ; barstoel = gezakt 
 
Wist je dat … het bestuur beslist heeft om een GAS-boete in te voeren voor overlast in het Zwaantje.   Als 
er nog ene durft roepen na 24u “Geef z’hier allemoale nog ’n skjeibierke”, dan heeft ie het aan zijne frak. 
 
Wist je dat … Walter Boeikens overleden is. Voor diegenen die het niet zouden weten, dat was een heel 
gekende Belgische klarinettist. Aan de klarinetpupiter zou ik zeggen: zoek maar eens op op YouTube e/o 
Wikipedia. 
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Wist je dat … Marieke Vercamer op zoek was naar een trouwkleed.   En toen ze 
onlangs naar een trouwfeest moest prompt in de kliniek belandde  (naar het schijnt 
van schrik dat ze het weggegooide trouwboeket, je kent wel die traditie, zou opvangen). 
 
Wist je dat … Noël Demeyer na zijn heupoperatie zich heeft ingeschreven voor het VTM-programma “so 
you think you can dance”. 
 
Wist je dat … we een nieuwe koning hebben.  Koning Filip (van Laken, neen niet Monteyne) de eerste.   En 
dat hij een “moderne” koning wordt, bewijst hij met deze videoclip 
https://www.facebook.com/video/embed?video_id=10151595031739473  
 
Wist je dat … Herwig VDB 5 dagen op reis is geweest naar Berlijn.   En daar bezocht hij een  
muziekinstrumentenmuseum.    Ziehier enkele foto’s : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/video/embed?video_id=10151595031739473
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Wist je dat …  Johan Despegel niet alleen verwijfd is van jongs af aan, maar ook al 
heel erg lang basdinges speelt.  Crescendo, die zoals steeds voor u de waarheid 
brengt, wist beslag te leggen op deze foto uit de oude doos. 

  
 
Wist je dat … Lien S gestopt is met boeren op haar "Farmville". Het was ons al een tijdje opgevallen, en 
daarom peilden we bij haar naar het hoe en waarom daaromtrent. "Dat was niet meer te doen" zei Lien, 
"Ik had elke dag meer dan een uur nodig tegen dat ik alle weggelopen koeien had teruggevonden, mijn 
bomen had gesnoeid, mijn land bewerkt, enzovoort" 
Daarom hebben wij, om Lien te helpen uiteraard, een brief geschreven naar VTM, of ze het zouden zien 
zitten om, in navolging van het programma "Boer zoekt vrouw" een gelijkaardig programma op poten te 
zetten, maar dan "Lien zoekt boer" 
Vtm was eigenlijk wel enthousiast, maar ssstt, zwijgen hé, het moet een verrassing blijven. 
Dus : binnenkort zien we Lien allicht terug op het TV-scherm, in een programma naar haar genoemd, en 
dat ongetwijfeld miljoenen kijkers zal lokken ! 
Wie het programma zal presenteren, is nog niet helemaal duidelijk, maar naar we konden vernemen zou 
VTM daaromtrent al contact hebben genomen met Michiel "mille" Vanlede. Bij VTM vonden ze alvast dat 
hij een "kop" heeft om op scherm te komen. Wij denken ook dat het "lachen geblazen" wordt als "mille" 
de presentatie op zich zal nemen ! 
 
Wist je dat … Roel onlangs voor de eerste keer “van de grond” is gegaan … met een hete hete 
…….luchtballon ! En hij is over Brugge ‘die skoone” gevlogen, en geland in euh …. Dinges (hij heeft het 
gezegd, maar ik ben het vergeten, “t was alleszins niet in de Reien).   Roel zei “amai, ik wist niet dat dat zo 
rap kon omhoog gaan (die luchtballon).   Siska antwoordde “ge moest daarom nog niet uw broek 
scheuren”   Wat er daar allemaal gebeurd is, jongens ik weet het niet, maar met die gescheurde broek en 
al, ik denk dat Roel hem daar toch op de een of andere manier geforceerd heeft. 
 
Wist je dat … Lowie VDB deze zomer eens mee geweest is achterop de moto van onze Crescendo-
redacteur.   Hij heeft zich goed geamuseerd.  Dat bleek toen we hem vroegen “en Lowie, was het fijn ?” en 
hij antwoordde “mo joengne, da was nogal een bikke sjiek zulle, en bere wok ,  en watter zo maf is, is dajje 
keisjieke gasten tegenkomt azwo up een trefn”.  
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 Dat laatste klopt, want daar hebben we een (twee) foto(s) van 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reactie van moeder Trui :” ’t ziet er alleszins een braven uit” 
 
Wist je ... dat Johny Declerck deze zomer op bedevaart is geweest naar Parijs. Jawel, je leest het goed, "op 
bedevaart" naar Parijs. Hoe een en ander in elkaar zit, je vraagt het best aan Johny zelf na de repetitie in 
het Zwaantje . Gegarandeerd zal hij dat met veel plezier en overduidelijk kunnen uitleggen. 
 
Wist je ... dat Michiel niet meer wil aangesproken worden als "Mille" maar als "voadre" 
 
Wist je ... dat de meesteres van Michiel (Stephanie dus) eerst geprobeerd heeft om borstvoeding te geven 
aan de kleine "knuffel"-spruit, maar toch is moeten overschakelen op flessenvoeding. Reactie Michiel : 
"Allez how zeg, ik verstoa kik dadde niet ; en vanik goat dat wel ?" 
 
Wist je ... dat we een nieuwe directeur hebben in de muziek academie SAMW in Izegem. Wim Belaen, is bij 
ons allen gekend (opgekweekt in de Congregatie). Tof hé. 
 

 

 

 
 
 

Te koop  

 
Pootjes voor onder bed ; beschermt tegen “door uw bedde vallen” ; slechts 2 jaar oud maar nog nooit 
gebruikt en nog in de originele verpakking ; Prijs : o.t.k.   Info : Stefaan Vanhoutte  ps: gratis bij te krijgen : 
stenen (voor als de pootjes het alsnog zouden begeven) type ‘snelbouwer’.  Voor vlugge beslissers 
(maximum 100 kg). 
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Humor  
 

De kinderen van een lagere school krijgen les over moraal.  
Ze krijgen als opdracht thuis aan hun ouders te vragen een verhaal te vertellen waaraan een moraal hangt.  

Wanneer ze terug in de klas komen, mogen ze vertellen wat ze gehoord hebben.  
 

de juf vraagt aan Anneke : "En hebben je ouders ook een verhaal verteld?"  
Ja", antwoordt Anneke, "mijn papa heeft verteld over zijn zus, tante Francine.  

Ons tante Francine woont in Amerika en is daar bij het leger.  
Ze is piloot bij de luchtmacht en heeft meegevochten in Desert Storm.  

Op een dag werd haar vliegtuig geraakt en moest ze springen.  
Het enige dat ze bij had was een fles whisky, een machinegeweer en een zakmes.  

Terwijl ze aan haar parachute bengelde, dronk ze de fles whisky leeg, dan was ze die al kwijt.  
Toen ze beneden kwam, werd ze omsingeld door wel zeventig Irakezen.  

Ze pakte haar machinegeweer en schoot er vijftig van neer.  
Toen waren haar kogels op.  

Met haar zakmes kon ze er nog vijftien doden, toen brak het mes af.  
De vijf laatste heeft ze met haar blote handen gedood.  

 
De juf kijkt Anneke ontdaan aan en vraagt na enige stilte : "En heeft papa u ook een moraal bij dat verhaal 

verteld ?"  
Anneke antwoordt : "jazeker, Je blijft best uit de buurt van tante Francine als ze gezopen heeft." 

 
 

 
 

Een vrouw komt bij de dokter, bont en blauw geslagen. Dokter: 
"Wat is er gebeurd?" 

Vrouw: 
"Dokter, elke keer als mijn man dronken thuiskomt slaat hij me ineen." 

Dokter:... 
"Daar ken ik een zeer doeltreffende remedie tegen. Als uw man dronken thuiskomt, neem een kopje 

kamillethee en begin te gorgelen, gorgelen, gorgelen." 
 

2 weken later komt de vrouw terug bij de dokter zij ziet er herboren en fris uit. 
Vrouw:  

"Dokter, dat is een geniale oplossing! Telkens mijn man beschonken thuiskwam en ik kamillethee 
gorgelde, is er niets gebeurd!" 

Dokter:  
"Zie je nu hoe eenvoudig het is om je mond te houden?" 
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