
 

  

Het heeft nogal wat moeite gekost, maar uiteindelijk zijn we er toch opnieuw 
in geslaagd een volgend nummer van uw geliefde muziekblad “Le Nouveau 
Crescendo” in elkaar te steken. Het volgnummer van het Word-bestand op 
mijn PC leert me dat we ondertussen reeds aan het 7de nummer zitten sedert 
we de aloude Crescendo in een nieuw kleedje hebben gestopt. Na 6 nummers 
zijn we dan ook tot de vaststelling gekomen dat het niet evident is om 4x per 
jaar een nummer in elkaar te boksen. Vandaar dat we dan ook beslist hebben 
om vanaf heden over te schakelen naar een “regime” van 2 nummers per jaar. 
U, als trouwe abonnee, zal daar echter geen last van ondervinden, want het 
abonnementsgeld blijft hetzelfde (want gratis gedeeld door twee is en blijft 
gratis, mohowzeg). Wel zijn we tot de conclusie gekomen dat we best een en 
ander “bijsturen” om aan “tekstjes” en andere “bijdragen” te geraken om uw 
favoriete blad van de nodige inhoud te kunnen voorzien. 
Als alles goed gaat, zal je dus deze nieuwsbrief ongeveer tegen het zomerverlof 
in je (digitale) brievenbus hebben aangetroffen. De volgende editie zal dan 
verschijnen ergens naar het jaareinde toe. 
 
Dat onze “muzikale Congregatie familie” het voorbije (half) jaar niet van 
onweders en stormen werd gespaard is alom geweten. Maar een visite bij een 
ervaren weerman en kaartlegger leert ons dat de toekomst er veelbelovend 
uitziet. Iets met “de straalstroom” die weer beter zou komen te liggen en/of 
“tarotkaarten” die een duidelijk positieve toekomst voorspellen. Aangezien we 
onze toekomst niet volledig in handen van voorspellers of kwakzalvers of 
meteorologen, laat staan filosofen willen leggen, besluiten we toch maar beter 
om “samen” en in “eendracht” ons lot in eigen handen te nemen.  Train alvast 
uw trommelstokhanden, smeer uw kuiten in,  steek een nieuwe batterij in uw 
stembakske en roep luidkeels “ja, we gaan ervoor !”.  Veel succes !!! 
 
Maar om te beginnen alvast veel “leesplezier” met deze nieuwe Crescendo, die 
zoals je ondertussen al lang weet “niets dan de waarheid” brengt (op 
voorwaarde dat je af en toe dat vat met dikke zoutkorrels bij de hand houdt  
) 
Saluut, en alvast ook bedankt aan al diegenen die op een of andere manier hun 
bijdrage hebben geleverd aan deze Crescendo-editie. 
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LE NOUVEAU CRESCENDO  

JAARGANG 2014  NUMMER 7  
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Activiteitenkalender 

 

22-23-24/08/14 :  jeugdweekend in 

Alveringem 

 

12/09/14  Verbroederingsfeest 

Lauterbach 

 

13/09/14  Aperitiefconcert 

 

12/10/14   Houtdag 

 

11/11/14   Herfstconcert 

 

14/11/14   Nachtridders harmonie 

 

15/11/14   Nachtridders drumband 

  
22/11/14   Sint-Ceciliafeest  

http://www.google.be/imgres?q=redactie&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1T4ACAW_nlBE408BE409&biw=1896&bih=881&tbm=isch&tbnid=mMX_sAhYwSSvCM:&imgrefurl=http://www.oosterkerk.nl/publicaties/webredactie.php&docid=AcMeAh-0zw_OeM&imgurl=http://www.oosterkerk.nl/400/redactie.gif&w=800&h=464&ei=FqVKT6iNMIr_8gPl8b3XCg&zoom=1
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 
 

°  Sem Maertens, eerste kindje van Roel Maertens en Siska Vandeputte, na het bijwonen van een 
oorverdovende repetitie 18/4, geboren op 19 april 2014 
 

°  Sem Vandepoele, eerste kindje van Lies Dejaeghere en Marijn Vandepoele, na nog enige tijd te 
hebben geaarzeld, dan toch maar geboren op 18 mei 2014 
 

°  Ook Brecht D’Heere onze dirigent van het jeugdorkest heeft zijn best gedaan en dat resulteerde op 
17 juni 2014 in de geboorte van Lowe.  Het manneke woog volgens onze informatie 3,130 kg en was 
50cm groot. Of dat het waar is dat het ventje borstvoeding krijgt en enkel zijn melk wil drinken met 
een trompetpiston moeten we nog eens navragen.  Ook of het waar is dat zijn tweede voornaam Sem 
is, weten we niet zeker … 
 
PROFICIAT aan de fiere ouders ! 
 

 

  

 

Overlijdens 

 
 Ivonne Van Eeckhoute, moeder van Peter Denys, op 11 januari 2014 
 
 Paula Degrijse, schoonmoeder van Filip Gevaert en oma van Marie en Mathilde, op 14 april 2014 
 
 Madeleine Vanden Avenne, echtgenote van wijlen Fernand Sagon, op 18 april 2014 
 

 

 

Huwelijk 
 
Op 27 juni 2014 stapte Steven Mulier in het huwelijksbootje met zijn geliefde, Marjan Debel. 
Hartelijk gefeliciteerd! 

 

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 

 
Zoals in vorige editie al gemeld = te veel om op te volgen, laat staan om op te noemen   (of is het 
omgekeerd ?) 
Toch willen we melden dat we volgend magazine “verloren” terugvonden in de repetitiezaal, ergens 
tussen de rij van de saxen en van de fluiten (zie foto). 
 

 
 
Op onze vraag naar een reactie kregen we zowel van Benjamin als van Marieke het antwoord “géén 
commentaar”. 
Is dit nu “weinigzeggend” of juist “veelzeggend”? 
Ik weet het niet. Alleen weet ik dat in het voorwoord iets vermeld stond van zoutkorrels of zo ….  
En, … zolang Marieke maar niet “in positie” is, ben ik er eigenlijk vrij gerust in … 

 

Nieuwe leden e/o terug van weggeweest  
 
Astrid Houthoofd en Michelle Vandekerckhove (beiden op fluit) maakten in juni 2014 de overstap van 
het jeugdorkest naar de harmonie.  
 
 
 
 
 
 

 

Ontslag uit de vereniging 

 
Onze voorzitter Geert Bruneel nam begin 2014 ontslag uit de Congregatie, alwaar hij vele jaren het 
beste van zichzelf gegeven heeft. Bedankt Geert voor al het ‘positieve’ wat je voor onze vereniging 
hebt gedaan en betekent.  
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Bestuurswissels 
 
De bestuursploeg van de Congregatie beleeft woelige tijden. Het eerste trimester van 2014 bracht het 
ontslag van de voorzitter met zich mee. Tot op heden blijft zijn post onbezet en worden de taken 
verdeeld onder de overige bestuursleden. Gelukkig konden we ook wat nieuw bloed verwelkomen! 
Sanne Decoster ging van start als jeugdverantwoordelijke en neemt hierbij de fakkel over van Roel 
Maertens, onze webmaster en IT-experte Charlien Bossier werd lid van het algemeen bestuur. Twee 
trouwe leden – Johny Deklerk en Etienne Canniere – zwaaiden af, maar blijven wel verder de vereniging 
ondersteunen. Bedankt voor jullie jarenlange inzet als bestuurslid!! 
 
 
 

 
  

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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Verrassingsreis 2013 

 
Izegem, 22 september 2013 – In alle vroegte uit de veren. Het bleek een droge dag te worden, maar 
toch begaven we ons voorzien van allerhande regenkledij en een goed gevulde picknickzak naar het 
Kerkplein te Izegem. We bleken niet de enige vroege vogels te zijn, want eenmaal daar aangekomen, 
stonden al enkele andere vogels gezellig te keuvelen, de hemel te bekijken en verder te keuvelen. Het 
was een mistige dag. De toren van de Sint-Tillokerk zat met zijn top in de wolken. “Belooft het toch een 
mooie dag te blijven?” 
 
Roel en Frederiek, onze ‘duiveltjes doen al’, liepen er ook al rond. Roel had nog heel wat werk, want 
Siska had de bladen met de zelfklevers langs de verkeerde kant vol gepend, zodat de klevers maagdelijk 
wit waren en de tekst op het draagpapier stond. Alles herschrijven dus. Bleken die klevers dan ook nog 
voor ons bedoeld te zijn… 
 
De een na de andere medereiziger verscheen op het Kerkplein, gepakt en gezakt. 
 
Iedereen kreeg een andere naam, een verzonnen naam, opgekleefd. “Zouden die namen naar iets 
verwijzen? Zijn ze lukraak gekozen?” We zullen het misschien nooit te weten komen, maar de witte 
klever op onze borst bracht er wel de sfeer in. Iedereen giste, gokte, babbelde over zijn klever maar 
vooral over die van de anderen. 
 
Al gauw werd een nette rij gevormd om aan te schuiven aan het opstapje van de bus. Pakken en zakken 
verdwenen in de bagagerekken. Plaatsen werden ingenomen.   
 
De bus vertrok. Waar naartoe? Alle pogingen om iets te weten te komen, faalden en we hoopten met 
zijn allen dat God, de werkgroep verrassingsreis en vooral de buschauffeur het wisten ! 
 
Na een vermoeiende (?) reis stonden we met zijn allen (en met de bus natuurlijk) aan de oude vismijn 
te Zeebrugge op de eerder verlaten parking. We werden vriendelijk verzocht om de bus te verlaten.  
“Waar naartoe? Brengen we een bezoek aan de oude vismijn? Mogen we even onze benen strekken en 
dienen we dan weer de bus op te stappen? “ Alles blijft netjes geheim tot onze reisleiders niks anders 
meer konden dan ons de bestemming verklappen. 
 
‘Daar, daar moeten we zijn !’ verklapte Frederiek plots, wijzend naar het bord “Havenrondvaarten”.  
We snapten het. Hij wilde ons de boot op. De haven bezoeken. Een geleid bootbezoek aan de haven.  
Leuk! We liepen via een metalen steiger de boot op. Iedereen verkoos benedendeks plaats te nemen, 
want het was niet echt een stralend zonnig en warm weertje. Beetje mistig, weet je nog! Gelukkig was 
er beneden ook een mogelijkheid om de dorstigen te laven. Zodat iedereen al snel zat te  genieten van 
een kopje koffie, een frisdrank maar vooral van een frisse pint! 
 
De trossen werden losgegooid en de rondvaarder vertrok. We kregen allerhande uitleg over de haven 
en de belangrijkste bezienswaardigheden: de grootste kranen, de marinehaven, monumenten, 
cruiseschepen, enz… 
 
Naarmate we verder voeren begaven enkele dapperen onder de jongeren zich bovendeks en al snel 
volgden ook ouderen. De klikken van de fotoapparaten verstoorden zowaar op een bepaald ogenblik 
de rust van het havenleven. Ook een haven blijkt op zondag op een laag pitje te draaien.  
 
Niemand werd zeeziek. Op het rustige water was daar ook niet voor te vrezen. Enkelingen waren toch 
blij dat we na zowat anderhalf uur opnieuw vaste grond onder de voeten kregen. 
 
De steiger weer op. Richting bus. De werkgroep haastte zich zowat als eersten naar de bus en begonnen 
allerhande materiaal uit te laden. Ronde receptietafels werden opgesteld, een ‘Zwaantje’-tafeltje werd 
tot toog gebombardeerd, de wijnkartonnen werden geopend, een gelegenheidsaperitief werd in 
kannen klaargezet, salamiblokjes, kaasblokjes, chips … Op de parking werd in de windluwte van de bus 
zowaar een aperitiefreceptie gebouwd. Zoals geweten, zitten onze leden er niet om verlegen om een 
drankje naar binnen te gieten.  
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Alhoewel alles naar meer smaakte, besloten de werkgroep dat het genoeg was 
geweest. We moesten weer de bus op! Richting middagmaalplaats. 
 
We werden door de patron van een bowlingzaak opgewacht, die ons naar zijn spiksplinternieuwe 
zaaltje naast 2 bowlingbanen loodste.We haalden onze picknick boven en bestelden een kop warme 
soep. Het smaakte.  
 
Na de picknick kregen we allemaal een nummer toebedeeld en moesten we een eindje stappen richting 
kustdijk.  Wat stond er ons nu te wachten?...Go-carts. Ze hadden een heuse go-carts zoektocht in elkaar 
gestoken. We kregen een plannetje en vragen in de hand geduwd en mochten met onze ploeg 
vertrekken. Het werden soms ware nek-aan-nek races tussen de verschillende groepen om toch maar 
zo snel als mogelijk alle vragen te kunnen oplossen. Na een verfrissend drankje op de dijk vertrokken 
we richting Tillegembos. 
 
We werden de keuze gegeven om ofwel een lange wandeling te maken op eigen tempo en eigen 
richting, een spelletje Kubb te leren spelen of ons naar de cafetaria te begeven. Wie bleef hangen op 
de speelweide kon er genieten van een drankje in het ondertussen toch aangename september 
weertje. 
 
Alle jongeren kozen er voor om het spelletje Kubb onder de knie te krijgen. Maar het 
jongerenenthousiasme werkte ook aanstekelijk naar de ouderen toe, want al gauw stonden ook onze 
oudere leden op het veld te ‘kubben’. 
 
Zij die niet actief meespeelden, raakten al gauw aan de babbel. Allerhande onderwerpen werden 
aangesneden, zodat onze algemene kennis weer eens werd opgekrikt. 
 
De avond begon te vallen en aan alle mooie liedjes komt een eind. De buschauffeur keek op zijn klok 
en zag dat voor hem de werktijd er bijna opzat. Hij wisselde een vriendelijke blik met enkele leden van 
de werkgroep. De kubb-blokken verdwenen in de dozen en we mochten voor een laatste keer onze 
plaats op de bus opzoeken. 
 
Voldaan kwamen we in Izegem aan en zoals het een goed muzikant past, werd door menigen er voor 
gekozen om de dag toch nog af te sluiten met nog een privé-groepsuitstapje. Velen belanden in de 
Nieuwe Sint-Pieter (of was het de Oude St-Pieter ?) waar we nog gezellig bleven napraten, drinken en 
eten…Met liefde gemaakte bijkomende eigen kosten…. 
 
’t Was “verrassend” leuk ! Volgende jaar moet je je ook (weer) laten verrassen !!! 
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Inbraak in onze lokalen 

 
In de nacht van zondag 06/10/13 werd er ingebroken in de lokalen van het Parochiaal Centrum en dus 
ook in onze lokalen. Blijkbaar was (waren) de inbreker (s) enkel op zoek naar geld. 
Deuren werden geforceerd of zelfs gewoon ingestampt. Ook kasten werden open gebroken. Gelukkig 
werd er niets ontvreemd. 
De inbreker(s) verschafte(n) zich toegang via Nele en zetten de speurtocht verder via de trap naar de 
Conferentiezaal (waarvan de deur werd ingetrapt). Daarna werd er  ook een gat gemaakt in de 
verbindingsdeur naar het partiturenlokaal. 
Ook daar werden verschillende beschadigingen aangebracht. De deur van een metalen kast moest er 
aan geloven. De deur naar de repetitiezaal van de drumband werd met een koevoet geforceerd.  
Gelukkig werd er geen schade aangebracht aan onze trommels. Door de deur naar de trappenhal met 
een koevoet te openen werd toegang verschaft naar de trappenhal. De repetitiezaal werd ongemoeid 
gelaten. Beneden werd geprobeerd ’t Zwaantje binnen te geraken. Gelukkig was die poging 
vruchteloos. Tenslotte werd een poging gedaan om de deur van het lokaaltje waar het poetsgerief staat 
te forceren, wat ook niet gelukt is.  
Hieronder enkele foto’s betreffende deze inbraak. De laatste foto is die van de inbreker. Ondanks een 
verwoede zoekactie tijdens ons laatste Ceciliafeest, is deze tot op heden nog steeds niet gevat. 
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Cecilia 2013 

 
Op 23 november 2013 (een week voor ons optreden met Wim Opbrouck) vierden we met onze 
maatschappij ons jaarlijks Ceciliafeest. Ook dit jaar stond de misviering weer in het teken van “Christus 
Koning”.  Ook dit jaar werd er “gemarcheerd” in onze stad en werd een “laureaat” gehuldigd (Mathilde 
Gevaert) en opgehaald. Ook dit jaar waren er verschillende gedecoreerden, die hun medaille opgespeld 
kregen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wim Opbrouck Singalong 

 
Op 30 november 2013 was het eindelijk zover. Toen stond onze lang voorbereide “tweedaagse 
optreden” met Wim Opbrouck op het programma. Akkoord, het is ondertussen al een tijdje geleden, 
maar we herinneren ongetwijfeld nog de vele voorbereidingen zowel op muzikaal als op niet-muzikaal 
vlak die daaraan voorafgingen. Ook de bij momenten saaie repetities zijn we nog niet vergeten, maar 
dat geraakte plots veel leuker ingekleurd toen we het geheel aan elkaar breiden in de gezamenlijke 
repetities met Wim Opbrouck. Uiteindelijk resulteerde dit alles in een zeer geslaagde tweedaags 
evenement in CC De Leest, alwaar Wim Opbrouck de vrijdag eerder nog wat onwennig zijn ding deed, 
maar ’s anderendaags op zaterdag zich al heel wat meer op zijn gemak voelde, en zich volledig liet gaan. 
De aanwezigen beleefden een onvergetelijke en vooral erg plezante avond, en wij konden een nieuwe 
regel in onze Congregatiehistorie inkleuren met gele fluostift.  Bedankt aan iedereen die zijn steentje 
bijgedragen heeft tot het welslagen van dit evenement. 
 

 



 

 

Nieuwsbrief Koninklijke Harmonie van de Congregatie Izegem 

 

PAGINA 9 

  

 

 

 

Kerstmarkt 2013 
 
Op 15 december 2013 baatten we met onze Congregatievereniging opnieuw een drankstandje uit op 
de kerstmarkt in Izegem, die opnieuw gehouden werd rond de grote (Sint-Tillo) kerk.  Dit keer “werkten 
we samen” met onze (Gilde-)vrienden van harmonie Leo-XIII.   Het weer was heel wat aangenamer en 
vooral minder koud dan de vorige editie, maar toch was ook de sneeuwman weer van de partij.  Een 
ondertussen jaarlijkse traditie kende aldus een goed verloop en bracht naar we vernamen ook een 
leuke bijdrage aan de kas. 
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Happy Hapkes goes Valentine 

 
Aangezien het feest van de liefde deze keer op een vrijdag viel, konden we dit niet onopgemerkt laten 
passeren. De “Ladies” van de Congregatie sloegen opnieuw de handen in elkaar en organiseerden een 
romantische Valentijnseditie van de Happy Hapkesavond. Begeleid door de zoete tonen van “De 
Cupidootjes” werden massaal veel liefdespijlen afgeschoten en gingen de hapjes en liefdesdrankjes vlot 
over de toonbank. Nogmaals een bewijs dat liefde wel degelijk door de maag gaat! 

 

 
 

 

Koperdag 

 
Op zondag 9 maart waren onze koperblazers present voor de langverwachte “Koperdag”. Het was voor 
hen de ultieme gelegenheid om hun instrument op een andere manier te leren kennen en nog beter 
onder controle te krijgen. Onder impuls van onze dirigent werden 4 experts uitgenodigd om de 
workshops te leiden, waarbij elk instrument uitgebreid in the picture werd gezet.  
Het initiatief werd enthousiast onthaald door alle deelnemers. Ook de andere instrumentengroepen 
zullen de kans krijgen om een dergelijke masterclass te volgen. Er is alvast een “Houtdag” gepland op 
zondag 12 oktober 2014. 
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Muziekclub ging bowlen 

 
Op 5 april 2014, met de start van de Paasvakantie, zijn ze met “de jeugdigste jeugd” (de muziekclub 
dus) gaan bowlen.   Hoeveel “strikes” er werden gescoord, konden we niet achterhalen, maar deze foto 
laat alvast blijken dat het een gezellige bedoening is geweest. 

 
 

 

Dubbel Lenteconcert 

 
Ons jaarlijks lenteconcert was er deze keer eentje in het dubbel en vereiste dan ook iets meer 
organisatie dan vorige edities. We moesten immers een 100-tal muzikanten op het podium van het 
auditorium zien te krijgen! Het werd een zweterige bedoening, maar het resultaat op 26 april mocht er 
wezen! 
De uitvoering in De Spil in Roeselare op 10 mei 2014 bood wat meer ademruimte. We voelden ons plots 
wel heel klein op dat gigantische podium, maar geef toe, zo’n concertzaal zouden we toch wel gewoon 
kunnen worden! 
 

 

Orkest in nesten 

 
Alle Izegemse leerlingen uit 1ste en 2de leerjaar konden zich op vrijdag 23 mei opnieuw een avond 
amuseren tijdens Orkest in Nesten, waar we proberen de muzikale microbe over te brengen en nieuwe 
muzikantjes aan te trekken. Thema dit jaar was “Muziekclub zoekt sterartiest”.  Jongens toch, gewoon 
een belleke naar mij en ze hadden er een gevonden, maar neen hé, men moet daar persé  al die klein 
gasten gaan lastigvallen en ze moeten dan nog allerlei proeven afleggen en zo. Bestaat er daar geen 
GAS-boete voor? Ik snap de bedoeling niet goed. Of is het de bedoeling om nieuwe muzikantjes aan te 
trekken? Ik dacht nochtans begrepen te hebben dat men vorig jaar beslist had om het via een “andere 
insteek” te doen en dat dit geresulteerd had in het programma “eigen kweek”. Waarvoor trouwens 
dank aan Siska, Lies en Brecht voor hun bijdrage aan dit “kweek”-programma.   Al geef ik toe, het is een 
goeie visie op lange termijn, maar op korte termijn rekruteren we misschien toch nog best een tijdje in 
de lagere scholen van Izegem. 
 
Nvdr: Er worden nog muzikanten gezocht om deel te nemen aan het “eigen kweek”-programma. Voor 
inschrijving aan het toegangsexamen, neem contact op met Johny Deklerk. 
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Nvdr2: Ik wist niet dat klarinetta een meisjesnaam bleek te zijn. Wel heb ik vernomen 
dat Tom Degezelle zich liefst laat aanspreken als klarinettoooooooo ! 
 
Nvdr3: Dat we financieel geen duizenden euro’s op overschot hebben, dat kan ik nog wel begrijpen, 
maar dat de jeugd nu al zijn instrumenten zelf moet beginnen te maken, mohowzeg, waar zijn we mee 
bezig ! Neen, serieus nu; ik vond dat alvast schitterend en ’t strafste van al is dat je daar ook effectief 
kon op spelen. 
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Patersmarkt en Batjes 

 
Voor de 3de keer al, namen we ook in 2014 deel aan de Patersmarkt (1/6/14) met ons – intussen alom 
gekende – gelegenheidscafé. In de namiddag gaf een gelegenheidsensemble het beste van zichzelf, 
Benjamin had samen met zijn Compagniemuzikanten alvast voldoende gerepeteerd in voorbereiding 
hiervan. Naar we konden vernemen (ikzelf was op reis) bracht onze Compagnie alweer een gesmaakt 
optreden en werd er een goeie verkoop gerealiseerd aan onze dranktent. Alweer kassa kassa dus, man 
man man, onze penningmeester zal waarschijnlijk weer een tijdje bezig geweest zijn om dat allemaal 
op te tellen en naar de bank te dragen.   
 
 

 
 
 
Diezelfde Compagnie hadden hun instrument nog niet helemaal afgedroogd en weggeborgen, of ze 
mochten alweer “present tekenen” op de jaarlijkse “Batjes” in Izegem, alwaar ze de pannen van het 
dak speelden op het Bad Zwischenahn plein naast het borstelmuseum.   Nu, die pannen, die moesten 
er toch af, want het schijnt dat ze vol putten zaten van de ferme hagelbuien van de week voordien. 
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Mijmeringen van een dirigent 
 

Na meermaals te zijn aangesproken door een hoofdredacteur van Crescendo om een artikel te leveren, 

kruip ik (momenteel) zo ziek als een hond achter mijn pc om mijn mijmeringen over het afgelopen jaar 

te schrijven. 

Eerst en vooral kijk ik zeer tevreden terug naar de samenwerking met Wim Opbrouck. Toen het bestuur 

me vroeg om eens iets “groots” te gaan doen met de Congregatie, was mijn eerste reactie “Toch gene 

proms hé”  (nvdr: Bert is niet zo popmuziekachtig aangelegd …).   Het werd een uniek project met een 

enthousiaste Wim en de Congregatie. De repetities vooraf waren niet altijd even aangenaam om te 

doen maar de 2 schitterende optredens deden die “saaie” repetities snel vergeten. Het moest een 

groots project worden en daar zijn we met de vele hulp van de werkgroepen, muzikanten, drumband 

en bestuur wel goed in geslaagd. De reacties waren unaniem lovend. 

Een vroege zondag in maart. Om 8u45 komen de eerste docenten en muzikanten toe voor onze eerste 

kopervoormiddag. Vijf enthousiaste docenten en de bijna voltallige kopersectie komen samen om hun 

instrument op een andere manier te herontdekken. Een soort masterclass waar gesproken werd over 

de “embouchure” den “doigté”, ademhaling, intonatie, geschiedenis van het instrument en nog veel 

meer. Veel gelukkige gezichten al was het maar dat er geen “trekskes” moesten ingestudeerd worden. 

Wat werd waargenomen door de reporter ter plaatse: Uw ademhaling moet ge oefenen in bed – Luk 

zal met een nieuw mondstuk (blijkbaar een C-cup) vanaf nu de solo’s spelen – Willy zal zijn tanden 

uithalen om te spelen – De handmuis van de hoornist, René begreep dat onmiddellijk – Uw armen zijn 

te kort om die positie te nemen – Tijdens de inzet moet je denken aan de F van foef waarna de Johans 

ventielen plots haperden. 

Honderd man op een podium deed wellicht menig muzikant denken aan “den tijd van Waignein”, maar 

in Izegem hebben we in het eerste deel toch bewezen dat we met een zestigtal muzikanten ook ons 

vrouwke en manneke kunnen staan. “Ratty and mole” was hier en daar wat spannend maar hebben we 

al bij al goed gebracht. De zusjes Gevaert hebben de tarantella op een puike wijze “gedanst” en Pilatus, 

met het liefdesduet van Marieke en Benjamin was vuurwerk!! Een dikke proficiat ook aan de 

drumbands! Zeer mooie werken die de tijd van parampapla doen vergeten. Het gezamenlijk optreden 

na de pauze was meer dan geslaagd! Veel “kiekevelmomenten” (wel die met de haartjes naar boven) 

hebben we het publiek, menig muzikant en mezelf bezorgd. Een zeer aangrijpende Nimrod die veel 

mensen ontroerde, Gandalf die door de meeste mensen als mooiste werd bevonden en de duivels 

mooie solo’s van Katelijn en Jef. 

Het verschil tussen Roeselare en Izegem, Izegem heeft de mooiste vrouwen, cfr Johnny. 

Last but not least, wil ik het nog even over de toekomstplannen hebben.  In november hebben we terug 

ons winterconcert waarvoor het programma bijna vast staat. Drie werken, Xenia Sarda, Velocity en 

eventueel Tulsa, die aan de “rebben” hangen, aangevuld met een aantal lichtere nummers o.a. Skyfall, 

het klarinetconcerto van Artie Shaw  en Cacak een balkanwerkje samen met de drumband.  Ook aan de 

liefhebbers van een marske heb ik gedacht, Semper Fidelis. Volgend jaar doen we zeker terug een 

themaconcert en dit met alle geledingen van de Congregatie en eventueel een tornooi. Ook heeft 

iemand mij onlangs aangesproken met de vraag of ik het zou zien zitten om samen met de Congregatie 

de finale uit de orgelsymfonie van Saint-Saëns uit te voeren.  

Muzikale groeten,  

Uw rompiscatola 

Nvdr: beter Johans ventielen die haperen dan die van Siska 
Nvdr2: kan iemand me uitleggen wat een rompiscatola is ?  Is dit gevaarlijk ?   Is dit eetbaar ? … 
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Zwaneklap (de “Story” van de Congregatie)  

 
- Wist je dat ...  wanneer Bert zegt “we spelen vanaf R”, dan bedoelt hij eigenlijk B;  Q wordt dan 

O en E is 8 maten voor C. 
- Wist je dat … de volwassenen ook nog graag knutselen. Het resultaat kan je bewonderen in de 

vorm van een prachtige fotomuur in het Zwaantje ! 
- Wist je dat ... de trompetten gestemd krijgen een moeilijke klus kan worden. Volgens Bert 

moeten ze daarom meer leren met hun buizeke te spelen. Naar we konden vaststellen,  is 
Lukske Geldof daar heel goed in.   Amaai, dat hadden we nu ook niet direct gedacht…  Een paar 
weken later moest Luk Geldof echter “oeoeoe veel trekken en zijn water aflaten”. Amaai, ik 
begin meer en meer te begrijpen waarom ze niet te vlug mogen overkomen naar “het groot 
muziek” 

- Wist je dat … Johny en Herman samen op reis zijn geweest naar Turkije.  Voor alle 
duidelijkheid, hun respectievelijke partners waren ook mee , ja maar how, we willen duidelijk 
en correct zijn in onze reportages. Maar Johny heeft naar het schijnt serieus afgezien, met 
wat later reuma zou blijken te zijn. Hij had moeite om de deurklink te openen. We wisten dat 
Johny vroeger al eens moeite had om de deurklink te “vinden”, maar het gaat blijkbaar van 
kwaad naar erger ... 

- Wist je dat … het ergste wat je als vader kan tegenkomen is dat je dochter thuiskomt met een 
vrijer die 20 jaar ouder blijkt te zijn, van Turkse origine is, transsexueel en hard drugs gebruikt 
en dealt en een strafblad van 3 bladzijden heeft. Tja, is dat nu zo erg ? zolang ze maar niet 
blijven plakken in het Zwaantje ... 

- Wist je dat … we graag wat weetjes toegestuurd zouden krijgen vanuit de drumband. Mailen 
kan nog steeds naar crescendo@congregatie.be  

- Wist je dat … groeps-sax wel degelijk blijkt te bestaan. Of het gebeurt in onze 
Congregatiefamilie durven we niet te zeggen, maar het schijnt alleszins plezant te zijn en géén 
18+, en = met veel saxen samen spelen (= luid) 

- Wist je dat … kledijverantwoordelijke Livine momenteel een “opleiding” volgt bij een heel 
beroemde kleermaker, namelijk de modebewuste Firmin  uit Izegem ; deze was onlangs te gast 
in het één-programma "iedereen beroemd". Zie deze internetlink: 
http://www.een.be/programmas/iedereen-beroemd/ter-plekke-izegem 

- Wist je dat … de bekende Bicky Burger dan toch in Nederlandse handen blijft. De snack van het 
merk Beckers stond te koop. Even zag het ernaar uit dat een Belgische snackproducent met de 
gekende hamburger aan de haal zou gaan, maar dat gebeurt nu dus toch niet. Een Nederlandse 
investeerder zou 68 miljoen euro op tafel gelegd hebben. Toen we aan Annemie vroegen of ze 
daarvan iets wist, zei ze van niet, maar ze verkleurde wel een beetje. Enfin, ‘t is toch raar, en 
nog raarder is dat wanneer je in Google “Spanjers” intikt, je terecht komt bij bicky.com. Straf 
hé 

- Wist je dat … Kenny kun’kaken, een van de deelnemers aan de verrassingsreis, momenteel 
zwaar sukkelt met een acute diarree. ’t Is te zeggen, ’t is al een half jaar acuut, en hij geraakt 
er maar niet vanaf. “Alles is begonnen nadat ik 10 dozen koeken en 20 kg truffels van de 
Congregatie had gegeten” wist hij ons te vertellen. 

- Wist je dat … als je puree wil hebben, dat je dan de kroketten moet schillen (alvast volgens een 
recept van Tom DGZ) 

- Wist je dat … Rik Monserez kleiner is dan zijn broer Geert. Ze noemen hem dan ook thuis “de 
kleinen” 

- Wist je dat de zwaantjes ook voorkomen in het logo van de stad Izegem. Kan iemand de 
betekenis daarvan uitleggen? 

- Wist je dat Johny Deklerk zich ook laat aanspreken als “de Joeri”, ge weet wel, die gast van op 
TV die instaat voor ons aller veiligheid.  Pas op, ge moet daarmee niet lachen, want JD heeft 
“hele kogelregens” moeten ontwijken in zijn politiecarrière.   En ’t zal wel waar zijn, want Johny 
heeft het zelf gezegd (en ik heb Johny nog nooit weten liegen). 

- Wist je dat … Herwig Vandenbroucke in zijn vrije tijd nogal vaak bezig is met “computeren” 
zoals dat heet. Het schijnt dat hij nu een “app” (= klein programmaatje dat ook draait op een 
smartphone) zou ontwikkeld hebben waarmee je gemakkelijk een taxi kunt bestellen (of toch 
iets in die aard). Het programma zou “Uber” heten, en is momenteel bezig aan een verovering 

mailto:crescendo@congregatie.be
http://www.een.be/programmas/iedereen-beroemd/ter-plekke-izegem
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over heel de wereld. Wij testten het alvast eens uit en waren onder de indruk 
van het gemak, de service en de prijs. 

- Wist je dat … Willy Debeyne een goeie partiële repetitie heeft gehad … bij de koperblazers. Hij 
zei “potverblomme, dat was nog een keer interessant” 

- Wist je dat … Bert een nieuwe “boekentas”, enfin, eigenlijk “partiturentas” heeft gekocht, 
schone weh, met een blauw “accentje”. En de mapkes voor in het tasje zijn “assortie”.  
Allemaal toevallig, dat wel ….. 

- Wist je dat … Siska een boek heeft uitgebracht “kotsen met Siska”. We weten allemaal hoe 
moeilijk de zwangerschap was van Siska, maar Siska wou die lijdensweg een “positieve 
wending” geven, door “tips en tricks” te geven, als ervaringsdeskundige eigenlijk dus. Schoon 
initiatief, Siska, maar we hopen toch dat je niet al te veel foto’s hebt opgenomen in je boek 
(wat à propos volgens ons ongetwijfeld een bestseller zal worden) 

- Wist je dat er het voorbije jaar een nieuwe werkgroep werd opgericht, namelijk de “werkgroep 
zwangerschappen”  (die zoals je al kon lezen door het leven gaat onder de noemer “eigen 
kweek”, en als doelstelling heeft nieuw jong bloed aan te brengen voor onze Congregatie.    En 
Fredje is bij mijn weten nog altijd “coördinator” van alle werkgroepen ….. (alsjemenou !) 

- Wist je dat … Bert in een van de voorbije repetities goeie raad gaf aan Benjamin en aan 
Marieke. Enfin, wij hoorden Bert zeggen “een beetje meer trekken” toen hij B’s sax stemde 
(maar hij keek volgens mij naar M) en hij riep “oee, veel steken die fluit” naar M (maar hij keek 
naar B). How, allemaal toch nogal verwarrend, en toen hij zei “je moet ook leren toch nog meer 
het middenrif te gebruiken” geraakte ik helemaal mijn kluts kwijt. Om maar te zeggen, Bert, ’t 
is soms niet allemaal zo duidelijk voor ons hoor.  

- Wist je dat … uw redacteur van alles in “notities” in zijn GSM had opgeslagen om te gebruiken 
in de volgende Crescendo, om plots vast te stellen dat dit bestandje “verdwenen” was (allicht 
door een niet-geblokkeerd scherm toen hij zijn GSM in zijn broekzak stak waardoor dat 
bestand per accident werd verwijderd). Misschien nog een geluk bij een ongeluk, anders was 
deze Crescendo nog veel langer geworden. 

- Wist je dat … een muzikant, wiens naam we niet durven publiceren naar een brillenwinkel ging 
om zijn bril een beetje te laten bijregelen zodat die weer mooi recht op zijn neus zou staan, 
maar echter een neuscorrectie aanbevolen werd 

- Wist je dat … Siska borstvoeding geeft aan kleine Semke maar al flesvoeding heeft moeten 
bijgeven 
nvdr: we hadden al lang gezien dat haar ---censuur--- onvoldoende gegroeid waren … 
nvdr2: bij L.D. voorzien we geen problemen als ze “ook Semke” eten moet geven 

- Wist je dat … Bert een eigenaardige manier van partituur lezen heeft : 
o Als Bert zegt “we starten vanaf ZJEE bedoelt hij eigenlijk vanaf G 
o Zegt hij “we gaan verder vanaf KHUUUH, dan zoek je naar de letter K 
o Wil hij nog eens herhalen “10 maten na 52” dan is het gemakkelijkst als je start 2 

maten voor 64 
 

 

 
 
 
 
 

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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Te koop  

 
In deze rubriek hebben we eigenlijk deze keer niets te melden. Alhoewel, het 
volgende is niet te koop maar wel “over te nemen”.   
OVER TE NEMEN 
Croque-handel  -  ooit bloeiende zaak in het bakken van croques voor 
uitgehongerde muzikanten. Vast cliënteel; stevige zulle; prijs: O.T.K.  
 

  

Humor  
 
Een prof neemt het middagmaal in de kantine van de unief. 
Een student zet zich tegenover hem aan dezelfde tafel…. 
De prof ergert zich hieraan en zegt 
"een varken en een vogel lunchen niet samen” 
Zegt de student: 
Oké, ik vlieg wel naar een andere tafel ... 
 
De prof is razend om dit antwoord en besluit om de student bij zijn volgend examen te buizen…. 
Op het volgende examen kan de student echter perfect op alle vragen antwoorden en de prof besluit 
om een meerkeuze vraag te stellen 
Hij vraagt: 
Op straat tref je twee zakken aan, in de ene steekt een stapel bankbiljetten en in de andere steekt 
verstand, welke kies je? 
De zak met het geld zegt de student… 
waarop de prof zegt 
"in Uw plaats zou ik die met verstand genomen hebben ..." 
waarop de student zegt: 
"De mensen nemen meestal datgene wat ze niet hebben …" 
 
De prof is razend om dit antwoord, neemt het examenblad van de student en schrijft er “onnozelaar” 
op. 
De student gaat weg, doch keert terug op zijn stappen 
Hij geeft het blad terug aan de prof, en zegt: 
"Meneer, … u hebt mijn examen wel ondertekend, maar vergat er de punten op te vermelden !!!" 
 
Baziel ging eens naar den Opera. 
 Aan het loket vroeg hij "een half ticket" 
 "Waarom een half?", vroeg de kassier. 
 Baziel: "Omda 'k ik doof zien ip mijn één ore". 
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Een man vraagt op de groentenafdeling van een supermarkt om een half 
kropje sla. Een jonge bediende zegt hem dat ze alleen hele kroppen sla 
verkopen. Maar de man blijft maar aandringen en dus zegt de bediende 
dat hij het even aan de filiaalchef zal vragen. Hij loopt het 
kantoortje van de filiaalchef binnen en zegt: "Een of andere idioot 
wil een halve krop sla kopen." Terwijl hij zijn zin afmaakt, draait 
hij zich om en ziet hij de man achter zich in de deuropening staan, 
dus voegt hij er snel aan  toe: "en deze meneer wil de 
andere helft." 
 
De chef complimenteert hem even later met zijn tact: "Ik was onder de 
indruk van de manier waarop je je daar uit redde. We houden wel van 
mensen die kunnen improviseren hier. Waar kom je eigenlijk 
vandaan?" 
"Sint-Truiden, meneer." 
"O, en waarom ben je daar weggegaan?" 
"Je hebt er alleen maar hoeren en ex-voetballers." 
"Zo. Mijn vrouw komt ook uit Sint-Truiden." 
"Echt?" antwoordt de bediende. "Voor welke club heeft ze gevoetbald?" 
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www  
 
Zegt de naam Burt Bacharach u niets.  Zou kunnen, maar zijn melodieën klinken u alvast bekend in de 
oren  (en voor de jeugd, jammer maar is dan wel een gat in jullie cultuur (= vlug eens verder opzoeken 
op TINTERNET) 

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.27993?vid

eo=1.1622193  
 

 

AA – Actueel Algemeen 
 
In mei hadden we de verkiezing der verkiezingen (of zo iets). Ook al was je er eventueel niet in 
geïnteresseerd, je kon niet ontkomen aan een dagelijkse portie peilingen en beloftes en geruzie en 
leugens en wat nog allemaal. Enfin, ook voor Baziel was het een moeilijke tijd (en dat is het nog steeds 
blijkbaar …) 
 

 
 
 
Wat ons ook is opgevallen in het nieuws van de voorbije maanden op TV, was het feit dat men nu 
blijkbaar van plan zou zijn om bij “De Post” nieuwe taken te zoeken voor hun postbodes (want er 
worden minder brieven verstuurd wegens het gebruik van e-mail enz…) 
Oeieoei, als dat maar goed komt. 
 

 
 

 
 

 

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.27993?video=1.1622193
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.27993?video=1.1622193
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Wedstrijd 
 
Wat is een rompiscatola ? 
 
A = een dirigent met veel alter ego’s maar vooral een grote liefde voor al wat Italiaans is 
B = een lekker gerechje 
C = zeer besmettelijke ziekte uit de tropen afkomstig 
D = andere 
 
Stuur uw antwoord naar crescendo@congregatie.be  Dit keer is er een bedrijfsbezoek te winnen naar 
een fabriek van stembakjes. 
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