
 

  

Het is nog alsof het gisteren was dat we onze vorige Crescendo samenstelden.   
Maar niets is minder waar, ondertussen is het al zo’n half jaar geleden. 
 
In de jaarlijkse ledenvergadering kregen we al een overzicht van de voorbije 
activiteiten, en blikten we vooruit op het komende jaar. In deze Crescendo 
worden naar goede gewoonte opnieuw enkele van de voorbije activiteiten 
wat nader toegelicht, al of niet vergezeld van enkele foto’s of leuke 
anekdotes. 
 
Maar daarnaast reilt en zeilt er natuurlijk nog veel meer in een grote 
vereniging zoals onze Congregatie. 
Zo vind je naar goeie gewoonte niet alleen opnieuw de rubriek “Zwaneklap” 
terug, maar lanceren we ook een nieuwe rubriek “Crescendo weet raad”. 
We hebben namelijk vastgesteld dat sommige muzikanten soms worstelen 
met een of andere vraag of met een groot dan wel klein probleempje, maar 
daar niet altijd mee naar buiten durven komen. Dan kan het wel handig zijn, 
als je “geheel anoniem” je vraag kan stellen aan een zo goed als professionele 
huispsycholoog-sexuoloog-priester-jeugdconsulent-bejaardenhelper-
luisterendoor-filosoof, een alles-in-een persoon dus. 
Iemand van de redactie is akkoord gegaan om deze taak op zich te nemen.  
Zoals het hoort in deze rubriek, zal hij reageren onder zijn “nickname” zoals 
men dat noemt. We wensen “vlijtige-dunne-darm” alvast veel succes toe met 
zijn nieuwe taak. 
 
Ook de nieuwe pas opgerichte vakbond doet in dit nummer een oproep. Lees 
meer erover wat verderop in dit nummer. 
 
Cupido is blijkbaar ook nogal serieus actief geweest het voorbije halfjaar in 
onze geledingen. Verder volgt meer daarover. 
 
Maar genoeg getreuzeld nu, ga maar vlug naar de volgende bladzijde en 
beleef hopelijk opnieuw veel “leesplezier” aan deze nieuwe Crescendo, die 
zoals je ondertussen al lang weet “niets dan de waarheid” brengt (op 
voorwaarde dat je af en toe dat kleine vat met grote dikke zoutkorrels bij de 
hand houdt  ) 
 
Alvast ook bedankt aan al diegenen die op een of andere manier hun bijdrage 
hebben geleverd aan deze Crescendo-editie. 
 

 

 

Voorwoord van de redactie 
 

In dit nummer 

 1 Voorwoord van de redactie 
 2 geboortes – overlijdens - enz 

7  4 Uit het dagelijks bestuur  
 5  Jeugdweekend 
 6 Compagnie versus De Leest 
 7 De Duitsers kwamen (opnieuw) 
 9 Cecilia 
10 Kerstmarkt 
10 Jaarlijkse alg. ledenvergadering  
13 Mijmeringen van een dirigent 
14 Cupido besmet Congregatie 
15 Dirigent met vuile manieren 
18 Terreurdreiging in ‘t muziek 
18 Vakbond voor Blaas-Orkesten 
19 Je suis Annemie 
21 Via Annemie : inburgering 
22 Levensvragen 
23 Zwaneklap 
25 Humor 
 

 
LE NOUVEAU CRESCENDO  

JAARGANG 2014  NUMMER 8  

februari 2015 

Activiteitenkalender 

 

21/02/15  Carnavalsactiviteit (J+M+LD) 

01/03/15  Partiële repetitie trompet en 

trombone (H) 

08/03/15  Partiële repetitie 

koperblazers (H) 

15/03/15  Partiële repetitie houtblazers 

(H) 

08 en 15/03/15 Jeugsolistentornooi Vlamo 

21/03/15  Mosselsouper (D+LD) 

10/04/15  Happy Hapkesavond #3 

18-19/04/15 Sleep-in (J) 

25/04/15   Lenteconcert (ALLEN) 

08/05/15  Orkest in Nesten 

(J+M+D+LD) 

17/05/15  mist St-Jozefskliniek (J) 

31/05/15  Patersmarkt (H+D) 

07/06/15  Houtblazersdag (H) 

27/06/15  Carwash (M+J+LD) 

21-23/08/15 Jeugdweekend (J+M+LD) 

13/09/15  Aperitiefconcert (J+M+D+LD) 

10-11/10/15 Repetitieweekend (H) 

18/10/15  Tornooi Drumband (D) 

25/10/15  Evaluatiewedstrijd Vlamo (H) 

11/11/15  Herfstconcert (ALLEN) 

13/11/15  Nachtridders harmonie (H) 

14/11/15  Nachtridders drumband (D) 

21/11/15  St-Ceciliafeest (ALLEN) 
20/12/15  Kerstmarkt Izegem (ALLEN) 

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 
 
Er zijn geen geboortes te melden sedert de vorige editie van de Crescendo nieuwsbrief.  Of we zouden 
het moeten hebben over de hondjes die verschillende muzikanten opnamen in hun familiaal nest. En 
dat waren er wel wat. Maar enfin, geen “echte” geboortes dus van “mensenkindjes”.   Volgende keer 
beter zou ik zeggen… 

  

 

Overlijdens 

 
 Etienne Lechat, grootvader van Gwendolyn Haest (vriendin van David Vandenbroucke en lid van de 
Muziekclub) , op 9 oktober 2014 
 
 Paula Porteman, moeder van Etienne Canniere, op 12 juli 2014 
 
 Yvan Barbry, vader van de vriend van Delphine Vervaecke op 2 december 2014 
 
 Albert Varrewaere, schoonvader van Herman Bourgeois op 6 februari 2015. 
 

 

 

 

 

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 ?) 
Meer daarover leest u meer in deze Crescendo nieuwsbrief.  Gaande van schattige weetjes tot 
schokkende feiten, informeren we u verderop in enkele “bewaardossiers”. 

 

  

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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Nieuwe leden e/o terug van weggeweest  

& ontslag uit de vereniging 
 

 
Eind 2014 mochten we Danny Strynck verwelkomen als nieuw lid van de harmonie. Isabelle Gardyn 
verliet onze vereniging en Nathalie Cornillie week eventjes uit naar het buitenland. 
 
Vier leden van de Muziekclub maakten in september de overstap naar het jeugdorkest: Nell 
Beeuwsaert, Jitske Verhelst, Lotte Quartier en Siel Vandommele. Het voltallige jeugdorkest bestaat 
momenteel uit 24 leden. 
 
In september breidde de Muziekclub opnieuw uit met twee leden: Lore Quartier en Gwendolyn Haest. 
Helaas gaven ook drie jongeren hun ontslag: Iene Callens, Gilles Vandekerckhove en Ferre Vankeirsbilck. 
De Muziekclub telt momenteel 12 leden. 
 
Maar liefst 4 nieuwe leerling-tamboers sloten zich aan in 2014: Nore Bral, Maxim Degrendele, Artuur 
Denys en Niels Bossuyt. Evenveel leerlingen maakten de overstap naar de drumband: Miel Clinckemalie, 
Elke Clinckemalie, Aagje Denys, Soo Denys en Maxim Lervant. 
Sietske Denys, Arnaud Braem, Brecht Corteville en Andrzej gaven hun ontslag als tamboer. 
 
Piet Bossuyt is in december 2014 lid geworden van de Harmonie (slagwerk). 
 
In september nam Brecht D’Heere ontslag als dirigent van het jeugdorkest. Bert Soete nam tijdelijk zijn 
taak over, maar sinds kort zwaait kersvers dirigent Benjamin Poppe het dirigeerstokje bij de jeugd.  
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Bestuurswissels 
 
Er waren, zoals we al konden horen tijdens de presentatie van het jaarverslag 2014 door Delphine op 
de jaarvergadering, sedert het uitbrengen van de vorige Crescendo nieuwsbrief géén wissels te melden 
in het bestuur van onze vereniging. De vacature van “voorzitter” blijkt nog steeds open te staan. Ik denk 
dat dit komt omdat goeie CEO’s heel veel geld blijken te vragen vooraleer ze eraan willen beginnen en 
we hoorden tijdens diezelfde jaarvergadering dat ’t muziek nu ook weer niet zo’n grote fortuinen in kas 
heeft, dus ja, je moet eigenlijk niet ver zoeken hé. Nu, pas op, op het moment van schrijven horen we 
in het nieuws dat Steven Martens zijn ontslag heeft ingediend als CEO van de Belgische voetbalbond.   
Die gast is ook al actief geweest in het tennis, waarom nu niet eens in “muzikale middens” een en ander 
sturen en reorganiseren? Hij kreeg alvast veel lof over wat hij gerealiseerd heeft binnen het Belgische 
voetbalgebeuren, alleen, met geldelijke zaken kon hij blijkbaar minder goed overweg.   Enfin, ’t was 
maar eens luid redeneren hé. 
 
 

Vergaderingen 
 
Er is weinig tot niets speciaals te melden uit de vergaderingen van het bestuur. Enfin, toch niet echt iets 
wat we nog niet wisten zeker? Tijdens de jaarvergadering in februari 2015 kregen we te horen dat er 
blijkbaar 12 keer werd vergaderd door het dagelijks bestuur in 2014 en 5 keer door het algemeen 
bestuur. Er was 2 keer een algemene ledenvergadering ( 1 keer op 2/2/14 en een zogenaamde 
“bijzondere” ledenvergadering op 30/5/14). 
 
 

 
  

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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Jeugdweekend 2014 

 
In augustus 2014 ging “de jeugd” opnieuw “op weekend”, een traditie die in 2012 opnieuw in ere werd 
hersteld.  Dit keer trokken ze naar Alveringem. Het werd een plezant en blijkbaar ook een avontuurlijk 
weekend. 
 
Hieronder het artikel dat de jeugd schreef over het jeugdweekend in augustus 2014. Seppe 
Vandommele licht het deel van de vrijdag toe, Viktor Renier de zaterdag en Kasper Verhelst brengt ons 
verslag uit over het programma op zondag. 
  
Vrijdagnamiddag kwamen we toe op jeugdweekend. We maakten onze bedden op en maakten alles 
klaar om te slapen. Nadat we klaar waren, verkenden we het terrein en speelden een beetje. Daarna 
aten we spaghetti. Iedereen vond hem heerlijk. En als avondactiviteit van de eerste dag op weekend 
deden we casino.  Er waren spelletjes zoals Russische roulette, poker, hoger lager, enz …  Na de afloop 
telden we ons geld en zagen we dat Lotte met voorsprong had gewonnen. Daarna moesten we gaan 
slapen om uit te rusten voor de volgende dag want er stond iets heel speciaals op het programma.  
 
Op zaterdag werden we, na het ontbijten, naar een geheime locatie gebracht. Toen we op de geheime 
locatie aankwamen, zagen we dat het een avonturenkamp was. In de voormiddag deden we allemaal 
kleine spelletjes in twee groepen tegen elkaar. Als het middag was, hebben we hotdogs gegeten en 
daarna hebben we de speleoboxen verkend. Na het eten hebben we een deathride gedaan. Daar was 
er ook een beekje met speeltoestellen en raad eens: één van de muzikanten is erin gevallen! 
 
Na de deathride hebben we op een klimmuur geklommen. Als laatste die dag hebben we een race 
gedaan tussen twee teams. We moesten eerst een vlot bouwen en daarna met de twee vlotten tegen 
elkaar een wedstrijd doen. Toen iedereen droog was en andere kleren aan had, zaten we terug in de 
auto op weg naar onze verblijfplaats. Toen we toekwamen, stond de barbecue al te gloeien. Die avond 
hebben we worsten en ribbetjes gegeten. Toen iedereen klaar was met eten, ging iedereen doen waar 
hij zin in had en daarna gingen we slapen. 
 
Zondag, het weekend zit er bijna op, maar dat wil niet zeggen dat het niet tof zal worden.  s' Morgens 
aten we broodjes en na het ontbijt gingen we terug gaan repeteren. s' Middags aten we rijst met kip en 
ananas. En dan de “highland games”. De tofste opdracht was met de borstel in de lucht en rond  
draaien. En dan terug naar huis. Oost west thuis best. 
 
Nvdr: Ik denk dat Kasper goed heeft gegeten tijdens het weekend  
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Compagnie versus De Leest 

 
In augustus 2014 speelden onze beruchte “Compagnie” een optredentje in De Leest.   Jawel, het 
roemrijke cultuurcentrum van Izegem. Ik zeg het u, die gasten gaan “’t groot muziek” nog 
voorbijsteken, let op mijn woorden … 
 
Marieke Vercamer schreef hierover een tekstje voor ons. Enfin, een gedichtje blijkbaar.  
 
 
 
 

Compagnie versus de Leest 
Zaterdag 30 augustus 2014 

Om te vermijden dat de lezer in slaap zou vallen na het lezen van een saai opstel over een niet al te 
boeiend optreden nabij de Leest, werd gekozen om een geanimeerd gedicht in elkaar te verzen… 

Voor het optreden met de Compagnie nabij de Leest 
waren de muzikanten enthousiast, om ter meest. 

Eens buiten opgesteld, dreigde een grote grijze donkerwolk, 
vandaar al het afwezige nieuwsgierige volk. 

Een onoverzienbare massa van wel dertig mensen, 
kwamen ons het allerbeste wensen. 

Ze riepen ons toe ‘hoe meer, hoe liever’, 
een logisch muzikaal gevolg was dan ook spanish fever. 

De klarinettisten zwoegden op tico-tico, 
het was dan ook een muziekstuk gespeeld op eigen risico. 

We boden hen aan ‘lemon tree’ 
dan nog helemaal for free.  

Op de klanken van Abba Gold, 
werd de rode loper bijna weggerold. 

Gelukkig werden ons twee drankbonnen beloofd, 
de drank steeg direct naar ons hoofd. 

Door de overvloed aan sympathisanten, 
trakteerden de aanwezige kraampjes op de leermarkt alle muzikanten. 

Een glaasje sangria, een worstje Zwan en een toastje Brie 
toen waren alle muzikanten snel parti! 

 
Onder lichte dwang van B. 
Gerealiseerd door M. 
Met vriendelijke groet! 
 
 
 
Nvdr: Schoon gedichtje Marieke, proficiat. Dat dichten, is dat een van uw vele talenten? 
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De Duitsers kwamen (opnieuw) 

 
Naar aanleiding van het aperitiefconcert in 2014 kwamen de Duitsers opnieuw naar België.   Let wel, 
voor alle duidelijkheid, we hadden ze zelf uitgenodigd. Het werd een leuk weerzien, en die gasten 
werden te slapen gelegd in gastgezinnen. Dat het niet zo gemakkelijk is om voldoende slaapplaatsen te 
vinden, daar kan Livine ongetwijfeld over meepraten.  Nogmaals bedankt voor de vele moeite Livine, 
alsook aan de ganse werkgroep die dit allemaal hebben mogelijk gemaakt. 
De Duitse vrienden waren vol lof over hun ontvangst. Nadien verscheen ook nog in Lauterbach een 
artikel hierover in de pers en Herwig Vandenbroucke wist dit ons te bezorgen.  Waarvoor dank Herwig. 
Het artikel kan je hieronder lezen  (pas op ’t is in het “Doits”, voor vertaling kan je steeds beroep doen 
op Cathy (niet meer) Croque, want zij spreekt zoals geweten vloeiend alle wereldtalen). 

Uit de krant in Lauterbach 

35 Jahre gelebte Freundschaft 

Bekamen viel Aufmerksamkeit und Applaus: Die Mitglieder der Trachtengilde in Izegem.  
 
Foto: privat 

LAUTERBACH - (red). Mitglieder der Lauterbacher Trachtengilde (LTG) besuchten die „Koninklijke 
Harmonie van de Congregatie Izegem“ bereits zum vierten Mal in der belgischen Stadt in der Provinz 
Ostflandern. Die Fahrt war bereits seit langem geplant, um nach dem vereinseigenen Jubiläum und der 
kurzen Sommerpause das belgische Königreich zu besuchen. Mit „Kind und Kegel“ ging es Richtung 
Belgien, um das befreundete Orchester zu besuchen. Einige Mitglieder der Kinder- und Jugendgruppe 
begaben sich dabei erstmals auf große Fahrt zu ausländischen Freunden. 

Bereits in 2011 beim letzten Besuch der Izegemer in Lauterbach war ein Gegenbesuch vereinbart 
worden. Kennengelernt hatten sich die beiden Gruppen bereits 1979, als die Belgier zunächst die 
Volkstanz- und Trachtengruppe Angersbach besuchen wollten und aufgrund verschiedener Gründe 
kurzfristig nach einer Alternative suchen mussten. Aus diesem Zufall entstand die nun 35 Jahre 
andauernde Freundschaft. In beiden Gruppen sind noch Mitglieder aktiv, die die ersten Besuche 
miterlebt haben. Bei ihnen war die Wiedersehensfreude beim achten Treffen besonders groß. 

Am ersten Tag machten sich die Gildetänzer auf, die Hauptstadt der Provinz Ostflandern, Gent, zu 
besuchen. Neben der Besichtigung der innerstädtischen Burg Gravensteen, einer der größten 
Wasserburgen Europas, standen hier noch zwei kurze Auftritte der Gilde in der sehr ansehnlichen, gut 
erhaltenen historischen Innenstadt von Gent auf dem Programm. Die schwungvollen Tänze der 
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Lauterbacher fanden bei den Besuchern eines Kulturfestivals der 250 000 Einwohner-Stadt sehr großen 
Anklang.  

Auch wurden die Vogelsberger Brauchtumspfleger beim individuellen Stadtrundgang in ihrer 
Lauterbacher Sonntagstracht von vielen Touristen als interessantes Motiv genutzt.  

Am Abend gab es bei einem Verbrüderungsabend Gelegenheit, die Freundschaften zwischen Gästen 
und Gastgebern zu vertiefen. Hierzu hatte eine kleine Musikgruppe der Congregatie, die im großen 
Orchester rund 60 Musikanten zählt, extra neben einer internationalen Musikauswahl auch einige 
deutsche Schunkellieder einstudiert. Dieser Abend bot auch Gelegenheit, eine kleine Auswahl der rund 
1 000 Biere Belgiens zu probieren. 

Der nächste Tag stand ganz im Zeichen des „Aperitiefconcerts“ im Rahmen der örtlichen Kirmes. Rund 
100 Besucher lauschten den Vorführungen der unterschiedlichen Gruppen des Orchesters: 
Jugendorchester, Musikclub und Drumband. Hier konnten alle Altersgruppen ihr Können zeigen. 
Verabschiedet haben sich die Lauterbacher zum 35-jährigen Freundschaftsjubiläum mit einem Auftritt, 
bei dem die kleinen und großen Tänzerinnen und Tänzer auch einige gemeinsam eingeübte Volkstänze 
aus ihrem vielseitigen Repertoire zeigten.  

Ein Bild aus 1979 anlässlich des ersten Auftritts der „Koninklijke Harmonie van de Congregatie Izegem“ 
am Strolchdenkmal vor der Stadtmühle sowie zwei Kisten des guten Strolchbieres der Lauterbacher 
Burgbrauerei für die Gruppenstunde der belgischen Gruppe wurden als Gastgeschenk und Symbol der 
Freundschaft überreicht. 

Hieronder enkele sfeerfoto’s van het aperitiefconcert, want dit was de gelegenheid waarnaar we onze 
Duitse vrienden hadden uitgenodigd. 
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Cecilia 2014 

 
Op 22/11/2014 vierden we naar jaarlijkse gewoonte opnieuw onze patrones Cecilia. We hadden goed 
weer om op te stappen, het was zelfs warm bij momenten. Het avondfeest liep enigszins wat uit de 
hand, daar zorgden Bert en Lien althans voor, maar daarover lees je verder meer. 
 
Niet onbelangrijk is om te melden dat opnieuw enkele leden een ereteken van Vlamo kregen opgespeld 
voor hun jarenlange trouw aan de Congregatie. 
 

Birgit Corteville   15 jaar muzikant 
Shalini De Muynck  15 jaar muzikant 
Stijn Devaere   15 jaar muzikant 
Tim Vandenberghe  15 jaar muzikant 
Patrick Vankeirsbilck  15 jaar muzikant 
Piet Bossuyt   25 jaar muzikant 
Hans Thibau   35 jaar muzikant 
Peter Glas   35 jaar muzikant 
Lucien Vandenbroucke  50 jaar muzikant 
René Vandenbussche  50 jaar muzikant (staatsmedaille zilveren kroonorde) 
 

Fien Vandenberghe studeerde af in de richting saxofoon en werd laureaat. Zij werd gevierd op Cecilia 
en “ten huize” (op de Bosmolens) afgehaald tijdens het opstappen. Fien zal het komende lenteconcert 

een solostuk spelen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nieuwsbrief Koninklijke Harmonie van de Congregatie Izegem 

 

PAGINA 10 

Kerstmarkt 2014 

 
Op 21 december 2014 baatten we met onze Congregatievereniging opnieuw een drankstandje uit op 
de kerstmarkt in Izegem, die opnieuw gehouden werd rond de grote (Sint-Tillo) kerk. We werkten 
opnieuw samen met onze (Gilde-)vrienden van harmonie Leo-XIII.    
We leerden uit het financieel verslag tijdens de jaarvergadering dat de opbrengst heel goed was, 
ondanks het minder goede weer in de namiddag, maar vanaf de vooravond kwam het dan toch “op 
gang” gelijk ze zeggen. Zou het feit dat er dit keer ook cava te verkrijgen was er voor iets tussen zitten 
dat de opbrengst zo goed was? Cathy drinkt dat alvast graag. Maar Stefaan zou dat minder leuk vinden, 
naar het schijnt, want hij heeft “ ‘t wuuf dan niet meer onder controle”.  Getuigen bevestigden ons dat 
dit wel eens zou kunnen kloppen. 
 

 
 
 
 

Jaarlijkse algemene 

ledenvergadering 

(1/2/15)  

 
Naar goede gewoonte moesten we aan het begin 
van dit nieuwe kalenderjaar opnieuw een 
zondagvoormiddag vrij houden in onze agenda. 
Begin februari komen we dan samen voor enkele 
korte speeches, hopelijk zo min mogelijk vragen en 
daarna een wel gesmaakt aperitiefje in het 
Zwaantje. 
 
Naar goede gewoonte begon de jaarlijkse vergadering niet exact op tijd maar op “Izegems ure”, zijnde 
een kwartiertje “in retard”. 
 
Nadat Fredje een korte inleiding had gegeven, mocht secretaris Delphine de spits afbijten met een 
overzicht van de voorbije activiteiten van 2014 en met een overzichtje van de “ledenbewegingen” in 
2014, ofwel: wie nam uitslag uit de vereniging, wie kwam erbij, werden er kleine muzikantjes geboren, 
enz… 
Eveneens kregen we nog eens een overzichtje van muzikanten die deelnamen aan diverse tornooien, 
en daar telkens goede tot heel goede resultaten behaalden. Een warm applaus volgde. 
In 2014 waren er geen trouwfeestjes, maar we hebben er goede hoop op dat 2015 verbetering brengt 
op dat vlak. 
René Vandenbussche kreeg de stadsmedaille in de zilveren kroonorde voor 50 jaar muzikant (jawel, je 
leest het goed !). In Frankrijk of Wallonië is het een gewoonte dat “4 piepers” worden gegeven, maar 
het ging allemaal zo snel, we konden niet controleren of Delphine daaraan gedacht had.   Maar ja, 
momenteel schijnt ze geen “piepers” meer tekort te komen.  Maar meer daarover lees je wel verder in 
dit nummer. 
 
Dit jaar had ik mij voorgenomen om eens enkele notities te nemen op mijn kleine netbook computertje.   
Ik mag gerust zeggen, de speeches gingen “goed vooruit”. Tegen dat mijn supercomputer goed en wel 
opgestart was, was Delphine al zowat halverwege met haar voordracht. 
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Daarna kwam onze penningmeester aan de beurt om het spreekgestoelte te bestijgen.  Hij was nog niet 
goed begonnen of iemand achteraan in de zaal riep al “we willen cijfers ; niets dan cijfers”.   Beetje zoals 
in de Federale Kamer of het Vlaams parlement. Maar in de politiek heb je daarvoor dan security-
personeel die amokmakers direct kunnen buitenzetten. Wij zijn nog niet zo geëquipeerd, maar wat niet 
is, kan misschien nog komen. Misschien zou Yves Martin die taak op zich kunnen nemen ? 
Enfin, we wijken af, ik was dus aan het zeggen dat Peter Denys ook een en ander te vertellen had. Het 
ging ook weer dermate vlotjes, dat ik niet rap genoeg kon volgen om alles te noteren.   Maar dat hoeft 
misschien ook niet. Het belangrijkste meen ik te hebben onthouden.  Zo zouden de rekeningen zijn 
gedaald met zo’n 9.500 EUR t.o.v. vorig jaar. Peter zag daar verschillende redenen voor, maar een ervan 
is allicht de inkomsten uit “steunende leden” die jaar na jaar dalen.   Er moet eens nagedacht worden 
hoe we nieuwe steunende leden kunnen vinden en/of we een alternatieve methode van inkomsten 
kunnen vinden. Nadien vernamen we dat Siska eventueel bereid zou zijn om, nu ze toch een tijdje niet 
naar de repetities kan komen, vanwege haar (weeral) zwangerschap, dat ze dus “voor het goede doel” 
de vrijdagavond traagjes hare pyjama zou willen aandoen voor de webcam, dit alles te volgen op een 
speciale bladzijde van onze website.  Charlien zou kijken of dit technisch haalbaar is. We wensen Siska 
alvast veel succes en plezier toe en danken haar op voorhand, maar zouden toch willen vragen dat er 
onderaan het beeld een balkje komt met de melding “gelieve geluid uit te zetten” (hehe) kwestie van 
onze toekomstige “klanten” toch al niet weg te jagen alvorens ze lang genoeg zijn ingelogd op onze site 
(en dus voldoende hebben opgebracht voor de kassa-kassa) 
 
Ook bleken blijkbaar in 2014 (opnieuw) de inkomsten van het Zwaantje serieus gedaald te zijn. 
Daar moet toch iets aan kunnen gedaan worden, vind ik. 
Vroeger hebben we nog een “sluitingsuur” gehad. Misschien moeten we iets “omgekeerds” voorzien, 
ergens ervoor zorgen dat men wat langer (moet) blijven plakken. 
 
Ook in 2014 werden er naar jaarlijkse gewoonte opnieuw koekjes verkocht. Willy Debeyne was 
topverkoper. Ik ben vergeten hoeveel dozen het precies waren, maar het waren er alleszins veel.   
Proficiat Willy, en bedankt, ook aan iedereen die een serieuze inspanning heeft geleverd om langs die 
kant wat geld in het laatje te brengen. 
 
De kerstmarkt bleek dan onverwacht meer opgebracht te hebben dan vorig jaar, ondanks het minder 
goede weer (het kwam moeilijk op gang, maar later in de namiddag bleek het volk dan toch in grote 
getale toe te komen). 
 
Er is eindelijk vanuit de kerkfabriek beslist een andere en goedkopere energieleverancier te zoeken, 
tevens zal er in 2015 gekeken worden om de ramen te vernieuwen. 
 
4 klarinetten en 1 sax werden aangekocht. Die zouden door een paar muzikanten kunnen “verworven” 
worden door een of ander systeem van “huurkoop”. 
Tevens werd een vrij dure reparatie van een fagot gedaan. Dat laatste bleek geen goedkope “tuning” 
te zijn geweest, maar ’t was dan ook meer dan nodig schijnt het. 
 
Aangezien Roel nog in de “lichtmis” zat voor de baby’s die in 2014 werden geboren, heeft Frederik de 
speech van onze ondervoorzittter Roel voorgelezen. 
We onthouden daarbij onder andere het volgende: de tarieven voor het lidgeld 2015 zijn niet gestegen.   
Als dit geen goed nieuws is ! 
Er wordt eveneens (opnieuw) een oproep gedaan om steunende leden te werven: eigenlijk krijgen die 
veel “ware voor hun geld”, met 9 euro extra te betalen (bovenop de prijs van een toegangskaart die 
inbegrepen is) zijn ze steunend lid, kan dus interessant zijn om eens te vragen aan familie of vrienden 
die anders toch altijd komen naar de concerten. Meer info bij Geert Maertens. 
 
Hieronder vind u de (ahum) speech van onze ondervoorzitter Roel: 
 
Beste muzikanten, eremuzikanten, erebestuursleden en bestuursleden. 
 
Het 161ste jaar van de vereniging kunnen we gerust een bewogen jaar noemen. 
Niet alleen muzikaal maar ook sociaal was er heel wat beweging… 
 
Het ontslag van de voorzitter en de zoektocht naar een nieuwe is er maar één voorbeeld van. 
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De vele activiteiten uit het jaarverslag van Delphine tonen aan dat we niet hebben stil gezeten 
afgelopen jaar. 
Ik wil dan ook iedereen bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen bij de verschillende activiteiten in 
het voorbije jaar. 
Het eeuwenoude spreekwoord ‘vele handen maken licht werk’ zal ook het komende jaar van toepassing 
zijn. We rekenen er dan ook op dat jullie inzet voor de Congregatie  blijft groeien. 
Ik geef hieronder een bloemlezing van wat ons allemaal te doen staat: 
 
Het eerste muzikale hoogtepunt voor 2015 zal ongetwijfeld het themaconcert “Musika cultura Italiana” 
zijn. 
We nemen het publiek op sleeptouw doorheen Italië. Ook culinaire verwennerij zal er niet ontbreken. 
Ik wil de werkgroep, onder leiding van Bert, dan ook bedanken voor hun inzet in de voorbereiding naar 
het concert. 
Ook van de muzikanten verwachten we een extra inspanning om de repetities en in het bijzonder de 
partiële repetities bij te wonen. 
We stellen het nog altijd op prijs dat wie niet kan aanwezig zijn op een repetitie zich verontschuldigt. 
Dit kan nog steeds via mail of sms of telefonisch bij mezelf of bij de verantwoordelijke. 
 
Om nieuwe muzikantjes warm te maken voor de vereniging is er op vrijdag 8 mei opnieuw OIN. Met 
leuke muzikale spelletjes laten we kindjes van eerste, tweede en derde leerjaar proeven van onze 
vereniging. De optocht met de drumband en de frietjes mogen ook dit jaar niet ontbreken. 
 
Op het einde van de zomervakantie is er het jeugdweekend. Dit jaar verblijven we op het domein 
Merkenveld te Zedelgem. 
 
Niet alleen de jeugd gaat er dit jaar op uit. Ter voorbereiding van het evaluatieconcert op 25 oktober in 
Lichtervelde voor de harmonie en de wedstrijd voor de drumband op 18 oktober te Lommel, gaan beide 
geledingen op repetitieweekend. 
 
Voor de drumband ligt nog niet alles vast, maar voor de harmonie gaat dit door op 10 en 11 oktober 
vermoedelijk in Zedelgem, op hetzelfde domein waar dit jaar het jeugdweekend doorging. 
 
Aangezien er heel wat repetities in functie van het evaluatieconcert zullen zijn, gaan we op het 
herfstconcert het eerste deel overlaten aan het jeugdorkest en de Muziekclub. 
 
Traditioneel sluiten we het muzikale jaar af met de nachtridders en Cecilia. 
 
Je hoort het, een goed gevuld programma met nog wat ruimte voor wat ontspannende activiteiten 
zoals Patersmarkt, Kerstmarkt of een happy hapjesavond of een nog uit te vinden activiteit. De volledige 
kalender kan je vinden in de envelop die je straks meekrijgt naar huis. 
 
Ook een brief i.v.m. het lidgeld steekt in de envelop. Gezien de huidige economische crisis zijn de 
tarieven niet gestegen al wordt een hoger bedrag met een grote dank je wel aanvaard. 
 
Om nog even bij het financiële te blijven, wil ik het nog even hebben over onze steunende leden. 
Het is zo dat we met vrijwilligers uit de Congregatie jaarlijks mensen aanspreken via een brief of een 
thuisbezoek met de vraag om de vereniging financieel te steunen. 
Bij 25 euro of meer krijgen ze een gratis kaart voor het Lente- en Herfstconcert. 
Nu is het zo dat het aantal steunende leden de laatste jaren ferm is gedaald. Mochten jullie mensen 
kennen die interesse hebben om steunend lid te worden, mag je hun gegevens doorgeven aan iemand 
van het dagelijks bestuur. 
 
Ik ben aan het einde van mijn Latijn. Wie vragen of opmerkingen geeft stel ze gerust… 
 
Als er geen vragen meer zijn, nodig ik jullie uit voor een drink in het Zwaantje. Vergeet jullie envelop 
niet voor je naar beneden gaat. 
 
 
Nvdr: Er waren géén vragen meer, en tegen dat ik buitenkwam uit het Zwaantje was (h)ik ook aan het 
einde van mijn Latijn. 



 

 

Nieuwsbrief Koninklijke Harmonie van de Congregatie Izegem 

 

PAGINA 13 

Mijmeringen van een dirigent 

 
Op een druilerige zondag in februari zit uw rompiscatola met een Chianti bij de hand, terug aan het 
klavier om voor jullie, lezers van Crescendo, een  mijmering te typen.  De hoofdredacteur (priester in 
bijberoep) van dit exclusieve blad heeft me er terug meermaals op gewezen dat de deadline voor het 
binnenbrengen van artikels al weer lang is verlopen waardoor ik na dit artikel hoogstwaarschijnlijk zal 
worden gedegradeerd tot journalist van Kerk en Leven. 
Eerst en vooral wil ik nog eens alle muzikanten van de Congregatieharmonie en de drumband bedanken 
voor hun inzet tijdens de voorbereiding naar het afgelopen herfstconcert. Drumband en harmonie 
hebben terug bewezen dat we met eigen muzikanten op een aardig niveau kunnen musiceren.  
De klarinetsolo van “jazzy” Thomas was verbluffend en deed zeker menig (vrouwen)hartje sneller slaan. 
Velocity en Xenia Sarda waren weer de serieuze uitdagingen van dit concert. Deze werken, waarvan 
een aantal muzikanten tijdens de eerste repetitie hoopten dat het maar een bevlieging van de dirigent 
was en dat ze naar de kelders van de Congregatie zou verbannen worden, werden door het publiek zeer 
gewaardeerd. Na het concert kreeg ik van het publiek, waaronder ook heel wat kenners, opnieuw de 
reactie dat het niveau van de Congregatie beetje bij beetje blijft stijgen. Voor mij een belangrijke 
stimulans om het nog beter te doen en verder te gaan. In het Italiaans bestaat er een mooi passend 
spreekwoord die zegt: “Chi va piano va sano e lontano”. Dit spreekwoord is voor alle duidelijkheid niet 
van toepassing op wat gebeurt na de repetitie in het Zwaantje… 
Een volgende grote uitdaging op de kalender wordt het evaluatieconcert (tornooi) in oktober!  Na 2 
jaar is het terug tijd om ons door een professionele jury te laten beoordelen. Het spreekt voor zich dat 
dit tornooi zal voorafgegaan worden door een terug uniek repetitieweekend op 10 en 11 oktober! Niet 
alleen muzikaal maar ook sociaal iets om naar uit te kijken. (Eerwaarde pater Stefaan zal o.a. 
zondagmorgen 11/10 om 8u30 de repetitieliturgie voorgaan)  
 
Beste muzikanten, het was voor mij terug een genoegen jullie te mogen dienen. 
Uw rompiscatola, 
Bert 
 
 
Nvdr:  We hebben nog eens nagevraagd, en inderdaad, het is wel degelijk zo dat pater Stefaan de 
zondagmorgen 11/10 ’s ochtends zal voorgaan in een liturgie. We zijn en blijven nog steeds een zuiver 
christelijke vereniging en vinden het dan ook geen slecht idee om, nu we dat weekend toch met zijn 
allen samen zijn, een moment van bezinning en dank in te lassen.   Ter voorbereiding daarvan raden we 
u allen aan om alvast de nummers 210 (Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw) en 430 (U zijt 
wellekome, Jesoezzz lieve heer) uit het gezangenboekje wat in te studeren (stembakske instellen op 
442, zoals gewoonlijk dus).   Na de viering is er ook nog mogelijkheid voorzien om te biechten. Johnny 
Decklerck wordt wel gevraagd om daarbij eerst de anderen te laten voorgaan (kwestie van de wachtrij 
niet te lang te laten worden). 
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Cupido besmet Congregatie 

 
Het is ons eigenlijk opgevallen tijdens het Ceciliafeest eind vorig jaar dat er potverdorie 
wel erg veel nieuwe koppeltjes gevormd waren het laatste jaar. En toen hadden we het 
ergste nog niet gehad.  Maar enfin, we willen niet vooruitlopen en hier toch eens enkele 
koppeltjes die we er zagen hun verhaal laten doen. We interviewden hen en dit is wat 
ze ons wisten te vertellen: 
 
Delphine – dienstdoend secretaris van ’t muziek 
Sind kort “in gang” met een gast van “Poperinge”, een soorte hoppescheute dus. 
 
Charlien Bossier – dienstdoend webmaster van ’t muziek. 
Sinds kort “twoppe” met een oud–leraar van haar,’t was al lang dat ze eens had gezegd “meester, mag 
ik eens nablijven na de les?” 
 
Stefanie Christiaens - Houdt bij momenten de solo-klarinet pupiter recht. Is meer in Leuven dan in 
Izegem en heeft daar blijkbaar een Limburger aan de haak geslagen.   We hebben altijd al gedacht dat 
daar wat aan scheelde aan dat meiske, maar nooit daar aan gedacht en nooit gedacht dat het zo erg 
was.  Enfin, met een Limburger, how, zeit a kjeir serieus hé. 
 
Verder willen we ook nog melden dat bijvoorbeeld ook Jef Desimpelaere een nieuwe mokke zou 
hebben. Zelf hebben we ze nog niet gezien. Toen we Jef vroegen of hij ons een (pas)fotootje kon 
bezorgen, kon hij dat niet ; Hij had alleen een röntgenfoto van haar in zijne portemonnee zitten.  Amaai, 
nonkel Jef, ’t is toch ook al altijd een specialleke geweest hé ! 
 
Aangezien deze Crescendo al meer dan dik genoeg zal zijn, verschuiven we het interview met Stefanie 
en hare zingende Limburger en dat van Charlien en haar “ja, geef me een tik met je regel” 
schoolmeester naar de volgende editie van Le Nouveau Crescendo.   Hieronder publiceren we wel een 
kort interview dat we hadden met Delphine : 
Bemerk :  

- LNC = Le Nouveau Crescendo (onze reporter dus) 

- DVV = Delphine VerVaecke  

LNC : En vertel eens Delphine, we hebben gehoord en gezien dat je “weer van stroate” bent.  Hoe noemt 
dat gastje dat we gezien hebben op het laatste Ceciliafeest ? 
DVV : Mijne Chérie, je noemt ie hem Wouter Barbry.  Hi Hi, en dat rijmt dan nog, is’t nie ? 
LNC : Ja hallo zeg, die heeft dat hier goed te pakken geloof ik.   Maar zeg eens Delphine, waar woont 
dat kereltje, of van waar is ie afkomstig ? 
DVV : Hij woont in Poperinge, maar is afkomstig van Reningelst (de Westhoek dus, oftewel de mooiste 
plaats van Vlaanderen, in zijn ogen alleszins...). 
LNC: Zeg, is dat niet van langs die kanten dat diene wietboer afkomstig is, diene Lagrou, ge weet wel, 
met zijn “grootste wietplantage ooit”, ge hebt daar nog wel van gehoord ? 
DVV : Ewel ja, ’t is inderdaad van die streek.  ‘K Peize zelfs dat Wouterke hem kent, als ik het goed voor 
heb van af en toe eens een sigaretje mee te smoren. 
LNC : Wuk horen we doar ?    Is uw ventje aan den drugs ? 
DVV : Maar nee, dat is van op café of restaurant die kerel te hebben tegengekomen, en ge kent dat hé, 
ze moeten nu buiten om ene te gaan paffen.   Alhoewel, ge doet mij nu toch wel een beetje twijfelen, 
’t is mij ook al opgevallen dat hij er soms niet met zijn gedachten 100% bij is, maar ja, ik hebbe kik dat 
ook, maar als je dan verder denkt moet ik ook zeggen dat zijn ogen soms raar staan, dus ja, ik zal het 
hem toch eens vragen… 
LNC : Doet hij eigenlijk een serieuze job in ’t leven, of is ’t gewoon een “dealer” ? 
DVV :  Hij werkt in een drukkerij in Komen en is daar verantwoordelijk voor de offertes, facturatie e.d. 
LNC : En heeft dat ventje ook hobby’s, of vergaat al zijn vrije tijd tegenwoordig in pieperen en lekken 
met zijn prente ? 
DVV : Voetbal is zijn belangrijkste hobby (zowel actief als passief), maar de gazet lezen en plaatjes 
opleggen op zijn platenspeler doet ie ook graag. 
LNC : Een platenspeler ?  Jawadde, ze zijn daar nog serieus achterlijk bezig in de Westhoek geloof ik. 
Allez how, eigenlijk een vrij saaie gast dus, als ik dat zo hoor. Maar enfin, ge zijt toch eindelijk “van 
stroate” gelijk ze zeggen, en ‘k hoop voor u Delphine dat het een beetje een welgestelden (rijken) is, 
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want ge weet gij ook, ’t leven als alleenstaande, ‘k moet het u niet uitleggen, ’t is niet goedkoop hé.   
Maar allez, stel het wel, ’t amusement in de liefde, ik raad u misschien toch aan van niet naar die nieuwe 
film in de cinema te gaan kijken, hoe noemt die ook alweer, “fifty shades of dinges”, en voor de rest, 
wacht misschien nog maar wat van kinnekes te kopen, we hebben het recent nog gezien bij Siska en 
Lies, ’t is niet altijd even proper wat er daar uit komt gefabriceerd. En met een hoppefretter, ‘k zou toch 
maar afwachten als ik van u was. 
DVV : Bedankt Stefaan omdat je dit waarheidsgetrouw interview van ons in de nieuwe Crescendo wou 
publiceren. 
LNC : Geerne gedaan ! 

 

 
 

Dirigent met vuile manieren: opnieuw schandaal 

binnen Congregatiefamilie 

 
Je kon het al lezen in het artikel van Cupido. Ja, onze dirigent van de “grote harmonie” heeft een (nieuw) 
lief.  Sedert enige tijd, het moet zowat van rond het Ceciliafeest zijn, vormen “zot zijn doet geen zeer” 
Bert Soete en “houten pupiterverantwoordelijke” Lien Surmont een koppel.   Ook wij wisten niet goed 
hoe we moesten reageren toen we het nieuws vernamen. Moesten we lachen (uiteraard, dat zeker), 
maar allez, was dit wel serieus nieuws of eerder een of andere stunt “om weer maar eens in de picture 
te komen” van onze dirigent. 
Wij van Crescendo wilden uiteraard weten hoe de vork aan de steel zat, dat zijn we onze trouwe lezers 
verplicht vinden we. Daarom belden we eerst eens naar Bert. We kregen hem aan de lijn, maar toen 
we hem vroegen of “de geruchten klopten antwoordde hij “ja, ik vind samenspel belangrijk” en voor 
we het goed en wel beseften lag de telefoon alweer neer.   Dan maar eens proberen bij Lien, dachten 
we, en ja, we kregen haar ook onmiddellijk aan de lijn.   Lien was spraakzamer, en bereid tot een openlijk 
gesprek met Crescendo. Hieronder leest u (een ingekorte versie van) haar verhaal: 
Bemerk :  

- LNC = Le Nouveau Crescendo (onze reporter dus) 

- LSD = Lien Surmont Doet het vanaf nu met den dirigent, die vuile kiesak. 

LNC: En vertel eens, Lien, kloppen de geruchten?   Vormen jij en Bert onze dirigent nu waarlijks een 
liefdeskoppel ? 
LSD: Ja ja, he he, en ’t is toch zo’n schatje hé ! 
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LNC :Rustig Lien, spreekt voor u zelven, maar dringt uw mening niet op aan onze lezer hé. Vertel eens, 
waar is de vonk precies overgesprongen ? 
LSD: Ewel, ik moet zeggen, ik had mijn kletsebolleke al een tijdje in de mot, maar ja, ik heb zelf nog 
maar pas een relationele breuk achter de rug (nvdr: met onze penningmeester ; Lien heeft het dus al 
altijd gezocht binnen de Congregatie …) en daarom stond ik niet zo direct open voor een nieuwe liefde 
in mijn leven. Maar ja, wat moet zijn moet zo zijn, en blijkbaar had Bert mij ook al een tijdje in het 
snotje. En ja, van het een komt het ander, en voor je het weet …  
LNC: Stop Lien, we willen het niet àl weten ook, er lezen hier ook jongere lezertjes mee hé, rustig hé. 
LNC: Maar zeg eens Lien, klopt het gerucht dat jullie voor het eerst gezoend hebben op het Ceciliafeest 
? 
LSD: Ja inderdaad. Bert was al gans de avond aan het loeren naar mij, ik had dat natuurlijk direct gezien, 
maar deed alsof mijn neus bloedde. Maar tegen het einde van de avond (nvdr: als Bert dus al 36 
Rodenbachs “courage” had achterovergekieperd”) hebben Bert en ik “een tragen” gedanst”, en ja, toen 
is het gebeurd. 
LNC: Ah, interessant ; vertel ; smijt het in de groep van ons trouwe lezerspubliek, die, zo zeg ik altijd, 
recht hebben de waarheid te kennen. 
LSD: Ewel, Het gebeurde eigenlijk nogal dom hoor. 
LNC: Hoezo ? 
LSD: Ik vroeg aan Bert, die dus al geruime tijd “alleen” woont, of het hem goed lukt om “een 
wasmachientje te draaien”.  Allez, ik wilde gewoon weten, een vent alleen, die moet zijn eigen kleren 
wassen en strijken, dat is toch eigenlijk niet zo evident, maar ik dacht wel dat hij daar zijn plan mee kon 
trekken, enfin, ik wou dus gewoon even polsen of hij eigenlijk ’s anderendaags nog moest strijken of 
zo. 
LNC: En wat antwoordde Bert daarop. 
LSD: Ewel,  dat is het hem juist ; Bert had de vraag volledig verkeerd begrepen. Hij had totaal niet door 
dat ik eigenlijk alleen geïnteresseerd was in het feit of hij veel strijk had en zo. 
LNC: Hoe bedoel je ? 
LSD: Blijkbaar, maar dat wist ik ook niet, betekent “een wasmachientje draaien” ook dat je iemand 
hevig tongzoent. Enfin, zo had Bert het dus begrepen, en voor ik het goed en wel wist begon die me 
daar af te lebberen. Jongens toch, ik ben er nog niet goed van als ik eraan terugdenk. 
LNC: (geschokt) : Mohowzeg, is dat waarlijks zulk enen onze Bert ? 
LSD: Zwijgt, ’t was slechter of een hond die zijn baaske aflikt van contentement. Efkes ben ik het 
bewustzijn verloren, maar toen ik weer bijkwam, zag ik nog net hoe Bert met zijn rechterarm zijn mond 
afveegde, en voelde ik dat mijn ganse gezicht vol speeksel hing.  Het sijpelde er als het ware van af. 
LNC: Allez, joeng, moa Lien toch, en wat heb je toen gedaan?  Onmiddellijk de politie verwittigd en een 
aanklacht ingediend voor verkrachting ? 
LSD: Ah neen, hé, want zoals ik al zei, ik viel zelf ook al een tijdje voor zijn charmes. 
LNC: Charmes ?  Bert ?   Ge moet niet overdrijven hé.  Maar enfin, en toen, hoe liep dat dan af die avond 
op het Ceciliafeest? 
LSD: Ewel, nadat ik dus was bijgekomen, liep ik onmiddellijk naar het toilet om me wat te verfrissen 
(nvdr: lees dus: af te drogen), maar tegen dat ik terug kwam was Bert al verdwenen.   Later hoorde ik 
dat de weinige muzikanten die er nog waren hem ondertussen hadden overmeesterd, en in een taxi 
geduwd hadden naar huis.    ’t Schijnt dat hij dan ook wou uitstappen toen de taxi stopte bij Annemie 
Spanjers haar huis, maar je moet daar niets meer achter zoeken, dat is gewoon omdat hij geen zo’n 
goed oriëntatievermogen heeft  (nvdr: lees: typisch fenomeen dat zich bij Bert vooral voordoet na 36 
Rodenbachskes) 
LNC: Ondertussen zijn we al een hele poos verder in de tijd. Hoe gaat het nu met jullie beiden ? 
LSD: Mo goed hé zeg, we leven allebei in de wolken, en het is echt plezant. We hebben beiden echt 
plezier in het leven gevonden. 
LNC: Ja Lien, ik denk dat dit bij Bert voordien toch ook al het geval was. Die heeft zich al altijd gejeund 
in het leven. Maar het is ons ook opgevallen dat zijn oogskes ook serieus kunnen fonkelen, en dat 
hadden we voorheen nog nooit opgemerkt. Maar goed, vertel eens Lien, zijn jullie ondertussen al 
“verder” geweest ? 
LSD: Verder, hoe bedoel je? Ja, we gaan regelmatig eens een concertje gaan doen, en het verste was 
tot nu toe het concertgebouw in Brugge. 
LNC: Moa allezhow, ge weet wel Lien wat ik bedoel hé. 
LSD: Oh ja, natuurlijk.  En ik moet zeggen, dat was echt speciaal hoor. 
LNC: Ja, we hadden van Bert niets anders verwacht.  Vertel ons, hoe was “de eerste keer” ! ? 
LSD: Ik zie het nog voor me alsof het gisteren was. We waren net een concertje gaan doen, en nadien 
vroeg Bert me of ik nog eens binnenkwam “voor een koffietje”. 
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LNC: Oe, ik dacht dat jij thee dronk ? 
LSD: ja how, begint nu ook niet hé.   Ge weet wel.   En toen is het gebeurd. Eerst draaide Bert er nog 
een wasmachientje door, en toen vroeg hij me stilletjes of ik mijn bloesje wou uitdoen.   Uiteraard liet 
ik hem dat mij geen twee keer vragen. Toen vroeg hij ook of ik mijn behaatje wou losmaken en uiteraard 
gaf ik onmiddellijk gevolg aan zijn bevel.   Nadat ik ook mijn schoenen en mijn kousen, mijn Damart-
onderbroekske en mijn sjerp en muts in de verste hoek van de kamer had gegooid, stond ik dus 
poedelnaakt in zijn kleine woonkamertje. 
LNC: En toen, wat gebeurde er toen ? 
LSD: Toen vroeg Bert me om me om te draaien, met mijn gezicht naar hem toe. 
LNC: Ge bedoelt, met uw toeters naar hem toe zeker, want ik heb gehoord dat Bert een echte 
“tettenman” is. 
LSD: Ja, dat is waar, maar neen, het was iets totaal anders dat zijn aandacht bleek te trekken. 
LNC: O ja, hoe bedoel je ? 
LSD: Bert zijn mond viel open van verbazing en bewondering, en na enige tijd stamelde hij de volgende 
woorden :“Maar Lien, maar Lien, Maar Lien, wat hebde gij toch een schoon 
……………………………………………. middenrif.    En toen kwam hij onmiddellijk kl**r ! 
LNC: En toen, is er dan eigenlijk nog iets gebeurd waarvan je denkt dat het interessant genoeg is om te 
vertellen aan de Crescendolezer ? 
LSD: Ewel ja, ik stond daar nu toch poedelnaakt, en nadat Bert weer wat meer tot zijn positieven was 
gekomen hebben we, euh , we ja how, ge weet wel…. 
LNC: Dat willen we eigenlijk niet weten Lien, tenzij er iets fundamenteels is dat onze lezers moeten 
weten ? 
LSD: Ik denk dat ik mag vertellen dat Bert wel een heel speciale manier heeft van “intiem zijn”. Dat 
zwijgt dus geen moment hé,  voortdurend is dat van “Oh Lien, een beetje hoger. Neen Lientje, een 
beetje lager. Een beetje hoger, neen, een beetje lager. Nu zweeft hij, maar hij zit erin. Blijven volhouden 
Lien, en sturen vanuit het mddenrif ….. Ja, dat is hem !! 
LNC: En is dat het moment waarop je weet dat Bert is klaargekomen ?. 
LSD: ja, of nee, of, enfin, eigenlijk kun je dat bij Bert “horen” 
LNC: Hoe bedoel je ? 
LSD: Awel, Bert heeft altijd en overal “zijn stembakske” bij zich, gelijk waar hij gaat zelfs, en ja, als het 
zover is gelijk we zeggen, dan piept dat bakske hé ! 
LNC:  Jongens jongens, we wisten dat er een hoek af was bij die gast, maat beseften niet dat het zo erg 
was.   Allez, om af te sluiten Lien, is er tot slot nog iets dat je wil delen met ons lezerspubliek ? 
LSD: A ja, Bert doet “het” het liefst met het bakske afgestemd “op 442” 
LNC: Ja how ’t is goed ; ik weet niet in hoeverre dit ons lezerspubliek eigenlijk allemaal wel zal kunnen 
boeien, maar how Lien, omdat je zo bereidwillig hebt willen meewerken aan dit interview, zullen we 
het toch maar publiceren zeker. Hoe  dan ook, bedankt en nog veel succes, geluk en plezier met uw 
nieuwe “vlamme”. 
LNC : Na dit interview probeerden we alsnog eens om Bert te bereiken om naar zijn reactie te polsen, 
maar kregen een of ander antwoordapparaat aan de lijn, enfin, het was een of andere stem die zei “om 
te trekken : voor houtblazers, ruk aan het tonnetje, om te steken : voor saxen wring den bek een beetje 
dieper ; voor problemen met “zwevende noten”: duw vanuit het middenrif, hij zit er ongetwijfeld wel 
in zulle ; voor …  (we hebben niet verder geluisterd, maar hebben wijselijk maar de hoorn neergelegd). 
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Terreurdreiging in ‘t muziek 

 
Onlangs werd het bestuur van de Congregatie geconfronteerd met een dreigbrief die ze mochten 
ontvangen van een vereniging die zich  “ IS ” laat noemen. We hadden nog gehoord van de “IS” op radio 
en TV, en vreesden al direct voor een bomaanslag of zo. Nu zou echter blijken dat ze niet direct van 
plan zijn om een muzikant een kopke kleiner te maken. Neen, de “IS” zou staan voor “averechtse SI” 
die opkomt voor alle muzikantengroepen die zich onderdrukt voelen ten opzichte van de DO. Ja, de 
fluiten, ze blazen al zo luid, en ze zitten dan nog eens op de eerste rij, ge moet er dan niet van 
verschieten dat daar een tegenbeweging voor op gang komt. Inlichtingendiensten wisten ons te melden 
dat ze alvast een aanslag voorbereiden in de grote harmonie. Zo zouden ze van plan zijn om tijdens de 
repetitie plots de partituur te onthoofden van zijn voortekening. Bert, houd uw oren vast, maar dat 
gaat raar klinken vrees ik. Beelden met geluid zouden daarvan opgenomen worden, allicht met een 
GSM vermoeden wij, om nadien op de site van het muziek te worden gepost. Uit 
veiligheidsoverwegingen zou het misschien toch aangewezen zijn om in het vervolg bij het stemmen 
nooit meer een “klinkende SI” te spelen, denk je ook niet? 
 

VBO: Vakbond voor Blaasorkesten 

 
Het moest er ooit eens van komen, en (uit)eindelijk is het zo ver: binnenin de Congregatie werd zowaar 
“een vakbond” opgericht. Niemand kan ontkennen dat dit geen dag te vroeg komt, want het komt 
geregeld voor dat de rechten van de muzikant flagrant geschonden worden. Hieronder alvast hun 
eerste oproep 
 

Eigen noten eerst ! ! 
Kameraden !   Heb je ook soms dat gevoel dat je steeds stiller moet spelen van de dirigent. Hij zit daar 
altijd maar op te hameren dat we moeten luisteren “naast ons” en dat we de anderen moeten horen 
spelen. Maar allez, op den duur kan je zodanig stil spelen, dat je uw eigen niet meer hoort blazen. 
Daarom zeggen wij kort maar krachtig : “Eigen noten eerst”!    
In een van de volgende repetities wordt alvast een protestactie gepland.  Het is de bedoeling ze (= Bert) 
daar aan de top (= op zijn verhoogske) te pakken, en plots 8 maten achtereen “triple forte” te blazen.   
Die actie zal worden uitgevoerd instrumentengroep per instrumentengroep. We blijven volhouden tot 
aan onze eisen wordt voldaan, namelijk meer respect voor de aparte instrumentengroepen en dit niet 
alleen tijdens het stemmen!  Want ’t is altijd hetzelfde, en juist gelijk als in de politiek, eens ze uw stem 
hebben gehad, doen ze toch hun gedacht! 
Kameraden, we rekenen op uw actiebereidheid! 

 

 
 

 



 

 

Nieuwsbrief Koninklijke Harmonie van de Congregatie Izegem 

 

PAGINA 19 

Je suis Annemie : algemeen protest na schrijnend 

geval van uitsluiting binnen de Congregatie 

 
Ongeloof was het dat we zagen in haar blik toen Annemie Spanjers ons wist te melden dat ze “weeral 
uitgesloten was”.   Wat was er gebeurd? Lucien Vandenbroucke heeft een, het weze gezegd, zéér mooi 
panoramaportret gemaakt van alle muzikanten die aanwezig waren op het Ceciliafeest 2014 en zich 
hadden laten fotograferen in “speciale” outfit.  Een voor een prachtige opnames, en dat konden we 
ook al merken aan de vele positieve reacties van diverse muzikanten achteraf.   Maar nu blijkt toch wel 
dat Lucien de foto van Annemie niet heeft  weerhouden.   Ze was nochtans wel degelijk aanwezig en ’t 
was ook een schone foto.   Maar klaarblijkelijk is hare foto toch niet opgenomen geworden in het geheel 
dat men ging uithangen ergens in de gebouwen van de Congregatie. Een vuile padde de stroate 
overhelpen, dat kan hij wel, maar een braaf vreemdelingske “waar geen kwaad in zit” opnemen in de 
familiefoto, dat is blijkbaar teveel gevraagd.   En ’t is duidelijk bewust gebeurd, want we vroegen aan 
Lucien of ze er allemaal opstonden, en hij zei “ik heb ze allemaal 3 keer herteld”. 
We dachten eerst dat met de beelden op TV van Parijs, enkel in Frankrijk men in staat zou zijn om klaar 
en duidelijk te laten horen dat we het daar niet mee eens zijn omdat dit er gewoonweg “ver over is”, 
maar beseften uiteindelijk toch dat ook wij binnen de Congregatie moeten kunnen en durven uitkomen 
dat we zulk een flagrante uitsluiterij niet dulden. Daarom roepen we op opdat we bij de eerstvolgende 
repetitie van de volgende maand allemaal een A4-blad op onze pupiter zouden leggen, met de tekst 
goed leesbaar, en daarop geschreven “Je suis … Annemie”.   Naar analogie dus met wat ze in Frankrijk 
hebben gedaan. Zo willen ook wij, duidelijk maken dat we vinden dat “dit er ver over was” en dat we 
ons niet laten doen, ook niet door Lucien !  We rekenen op eenieders medewerking, maar twijfelen er 
niet aan dat ook deze actie een succes zal zijn, want “niemand” is voor uitsluiting binnen het muziek 
(op enen na blijkbaar). 
 

 
 

  ANNEMIE 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nieuwsbrief Koninklijke Harmonie van de Congregatie Izegem 

 

PAGINA 20 

Crescendo weet raad 
 

Ook een nieuwe rubriek wordt “Crescendo weet raad”. Daarin kan elke lezer van de Crescendo 

nieuwsbrief terecht met allerhande vragen waar hij mee “gevangen zit” en men kan dus “anoniem” om 

raad vragen aan de deskundige redactie.  Die laatste garandeert volledige anonimiteit, en belooft steeds 

met een aangepast antwoord te zullen komen. 

Hier alvast de “spitsafbijters” : 

Liefste Crescendo 
Sinds enige tijd ben ik verliefd en “vrij” ik dus met een Limburger. Maar ik ben bang dat ik zwanger zou 
worden van hem. Ik ben ten einde raad. Help me alstublieft met raad. 
Klarinettebekertje 
 
 
Hallo beste klarinettebekertje 
We kunnen begrijpen dat je anoniem wenst te blijven, want verliefd worden op “n’een Limburger” ge 
zou voor minder door de grond zakken van schaamte.   Maar goed, uw vraag was dus of je moest bang 
zijn om zwanger van hem te worden. Welnu, klarinettebekertje, we kunnen je gerust stellen hoor, van 
Limburgers is algemeen geweten dat die niet alleen nogal traag “spreken” maar ook nogal traag 
“kl**rkomen.    
 
 
 
Liefste Crescendo 
Ik ben gevallen voor onze “chef d’orkest”, maar weet niet goed hoe ik dat aan de buitenwereld moet 
vertellen. Heb jij tips ? 
Houten pupiterverantwoordelijke met haar tussen op haar xxxxxx tanden. 
 
Hallo pupiterdingske 
Je hoeft je geen zorgen te maken over hoe je dat naar buiten brengt. Crescendo zal je daar wel op tijd 
en stond mee helpen. En o ja, je bent het misschien vergeten te vragen, maar nee, je moet niet bang 
zijn, van Bert kun je niet zwanger worden.   Hij is niet gecastreerd of zo, enfin, toch niet dat we weten, 
ook al loopt hij een beetje zo als zou hij …, maar enfin, we denken eerder dat je moet oppassen of je hem 
wel zal kunnen “als ’t nodig is” wakker houden, want die gast valt bij ons weten gemakkelijk in slaap.    
O ja, nog 1 ding ; vergeet echter niet om op tijd en stond “te biechte” te gaan ; dit kan gerust bij “pater 
Stefaan”, die gebuisde seminarist van ’t muziek. 
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Via Annemie: inburgeringscursus voor vreemdelingen 

 
Het is al een hele tijd dat we met “een vreemde” in ons muziek zitten. Voor diegenen die het nog niet 
wisten, Annemie Spanjers is eigenlijk uit Nederland afkomstig, een “Hollandaise” dus (niet te verwarren 
met die lekkere saus). Wij herinneren ons nog vele avonden in het Zwaantje van in de begintijd  dat 
Annemie in ons midden vertoefde, dat ze toen dikwijls haar wenkbrauwen fronste omdat ze sommige 
Westvlaamse woorden of uitdrukkingen niet goed begreep. Ondertussen is Annemie al heel goed 
geïntegreerd in onze beschaafde wereld (wat voor een Hollander niet zo vanzelfsprekend is, het mag 
gezeid zin dadde ’t is de woarheid).   We vonden Annemie bereid om in deze (vanaf nu terugkerende) 
rubriek enkele West-Vlaamse woorden of uitdrukkingen uit te leggen. Ook worden sommige “vergeten” 
typische Izegemse of West-Vlaamse gezegden aan bod. 
 

Hieronder enkele woorden typisch van “bie ’t vrovolk” 
 Ne gendarm: bazige man of vrouw 

 ’n subbedutte: seut 

 ’n zurkeltrutte: zuurpruim 

 ’n vies keun: vrij onsympathieke dame 

 ‘n prente: mooie vrouw, enigszins opgetut 

 Z’n koeketiene: zijn partner, zijn vriendin 

 Goe voorzien van pootn en oorn: een vrouw met een weelderige boezem 

 Z’is plat van voorn: een vrouw met een kleine boezem 

 Gesgeite: vrouw waar men het niet voor heeft 

 Franke bette: een stoutmoedige vrouw 

 Stikt nen bustelstill in eur gat en geel ’t stroate is gevoagd: iemand die 
heupwiegend, preuts stapt 

 Z’eit nogoal wel kak an eur gat: ze laat zich goed gelden 
 

Hieronder enkele woorden typisch van “bie ’t mannevolk” 
 Nen deurejager: persoon die veel mag eten zonder te verdikken 

 Ie smeirt ze zelve: zwaarlijvig figuur 

 Ne vieze kust-min-kloten: norse man 

 Ne vieze perluit: onsympathieke heer 
 
Nvdr: Lien S laat ons weten dat dat laatste ook nog “iets anders” kan betekenen.   Zou ze dit te weten 
gekomen zijn nu ze “close” is met onzen Bert ?   Dat moet dan wel inderdaad een andere betekenis 
zijn, want Bert is wel degelijk een sympathieke gast. 
 

Hieronder enkele “typische Izegemse” woorden 
 Bajoat (moa ~) : toch wel, natuurlijk 

 Baggedoet: jij wel, u wel 

 Bakk’ndoe: ik niet … 

 Baneen: nee toch 

 Bannink, baninnuk: nee toch, ik niet 

 Bannint: maar neen 

 Batt’ndoet: toch niet 

 Bazz’doen: zij niet … 

 Kuuskienge: poetsvrouw 

 Pertank(s): nochtans 

 Streke groak’n: op tijd klaar geraken 

 Toetton: tot later 
 

Hieronder eentje “buiten categorie” 
 Eigiegjeingeheugngie :kan je best eens vragen aan Filip Gevaert of hij dat 

uitlegt, hij kan dat het best van al. 
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Levensvragen 

 
Het kan geen kwaad om af en toe eens stil te staan in het leven. Vroeger hadden we daarvoor de 
bezinningsdagen op school, maar dat is nu allemaal weggevallen, wat maakt dat we met zijn allen 
steeds maar meer meegezogen worden in de rat-race van de tegenwoordige tijd. 
 
In deze nieuwe rubriek maken we wat tijd en plaats voor mijmeringen en bedenkingen over alles wat 
we in het dagelijkse leven tegenkomen en ervaren, niet alleen als muzikant, maar ook gewoon als mens.    
 

- Als je van zwemmen slank wordt, wat doen walvissen dan verkeerd? 
- Als het vandaag 0 graden is en morgen wordt het 2 x zo koud, hoe koud wordt het dan morgen? 
- Als een schizofreen persoon met zelfmoord dreigt, kan hij dan wegens gijzeling veroordeeld 

worden? 
- Hoe zet men de bordjes “Niet op het gras lopen” in de grasperken ?  nvdr: we stelden deze 

prangende vraag ook aan Michiel VL, maar ook hij kon ons daarop geen antwoord geven. Het 
enige wat hij kon zeggen was “whuungm, zeg ta nog akjeir ???” 

- Waarom ben ik dit feitelijk allemaal aan het lezen? 
 
 
 
Heb jij ook filosofische vragen waar je mee worstelt?  Ken je een doordenkertje waarvan je vindt dat 
we met z’n allen best eens stilstaan. Aarzel dan niet en stuur uw suggestie als de bliksem door naar 
crescendo@congregatie.be  
 
 

 

 
 

 

 

 

mailto:crescendo@congregatie.be


 

 

Nieuwsbrief Koninklijke Harmonie van de Congregatie Izegem 

 

PAGINA 23 

Zwaneklap (de “Story” van de Congregatie)  

 
- Wist je dat ...  Lien Surmont niet meer kan gaan badmintonnen wegens pijn in hare nek.   Wij 

denken dat de” vijftig tinten” Bert haar toch niet zoveel deugd doen als ze zelf beweert. 

- Wist je dat … Johnny D. onder de lakens …euh, onder het fleece dekentje is gekropen met een 

bevallige vrouwelijke reporter van WTV.  En uiteraard, daarom is het ook een TV-zender, daar 

zijn beelden van. Bemerk dat Johnny eerst wat “de kluts” kwijt was, maar zich (naar goeie 

gewoonte) nogal vlug herstelde  

- Wist je dat … Geert Maertens aan de redactie van Crescendo liet weten dat hij wel degelijk ook 

noten kon lezen. Bij nader inzien, bleek dit maar “gedeeltelijk” te kloppen, in die mate zelf dat 

we zijn partituur van “prelude du Fornication” niet durven publiceren.  Of ’t zou moeten “heel 

klein” zijn. Een ding is zeker, Geert houdt dat alleszins geen 8 maten vol “zonder ademen”. 

 
 

- Wist je dat … er in de vorige Crescendo nieuwsbrief een foutje was geslopen. Het was bij de 
HOUTEN dat Willy D een goeie partiële repetitie had meegemaakt (potverblomme)… Kan je 
nog volgen …? 

- Wist je dat … Annemie Spanjers tegen geen koemelk kan en Michiel tegen geen moedermelk… 
- Wist je dat …. Putje niet meer stinkt. Enfin, ’t is al een tijdje geleden dat dat probleem daar 

opgelost is achter de toog van het Zwaantje, maar we hadden dit nog niet gemeld, dacht ik. 
- Wist je dat … Bert Soete dan toch niet gay is 
- Wist je dat … Siska opnieuw zwanger is. Wat wordt het deze keer? Een jongen of een meisje?   

We gokken op “een springkasteel”. 
- Wist je dat … in het stuk “Velocity” de fluiten “per ongeluk” de juiste noten hebben gespeeld 
- Wist je dat … in datzelfde muziekstuk volgens Bert (wie anders had je gedacht) bepaalde 

passages regelmatig “onregelmatig” waren. 
- Wist je dat …   de nachtridders van de harmonie zowaar “een platte band” hebben gehad 

tijdens hun nachtelijke escapades. Maar eind goed al goed, ze hadden geluk dat er wat “gasten 
met kennis van zaken” mee waren om dat euvel vlug te herstellen. 
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- Wist je dat … de gasten van de drumband ook hun nachtridderuitstap hebben gedaan. En 
compleet in nieuwe tenu, want ze hebben nu een schoon truike dat ze kunnen aandoen met 
een typisch trommel-logo. Mohowzeg, ’t is voor heel in schande te komen, want dat is toch 
maar voor aan de toog te hangen of zat mee over strate te lopen, enfin, dat peize kik ton toch. 

 
 

 
- Wist je dat … Gent in 2015 klarinethoofdstad wordt. Althans, dat konden we lezen in 

“Klankbord”, het magazine van Vlamo. ‘Ghent Clarinet Capital 2015’ loopt van 7 tot en met 19 

april 2015. Meer hierover vind je allicht op de site van www.vlamo.be  

- Wist je dat … Johny D veel “moaten” heeft, maar wuldre peisden ollemoale dat we zinne “beste 

moat” waren, maar ’t is geen waar, ’t is WTV die zijne beste moat is.  Ojejoj, ’t is ook zekers 

omdat het een schoon meiske is die dat programma daar presenteert? 

- Wist je dat … Lien Surmont verhuisd is naar een nieuw” nest” opnieuw ergens op de 

Bosmolens. Uit goeie bron vernamen we dat in de slaapkamer op de muren een tekening staat 

van een olifantje met een slurf  (we weten niet of het een grote olifant was met een kleine 

slurf of een kleine olifant met een lange slurf).  ’t Is toch wat raars vind ik...  Lien was niet 

bereid tot verder commentaar. 

- Wist je dat … Johny uit de lucht viel toen ze met een camera en een fleece dekentje van WTV 

aan zijn voordeur stonden.   Maar dat “Schelpke” nog meer van hare stoel viel toen ze hare 

persoonlijke fliek met een jong schoon mokske “twoppe onder een sarzeke” zag op TV. 

- Wist je dat … er wel heel erg veel BBQ-worsten over waren na de verbroederings-BBQ met de 

Lauterbachers.  Om nog maar te zwijgen van de gestoofde ajuinen. En Stefaan heeft dat 

allemaal alleen mogen pellen hé, de sukkelaar, ’t is toch voor te schreien hé. 

- Wist je dat … de opnames van het voorbije herfstconcert (en ook nog andere opnames) terug 

te vinden zijn op de website van de Congregatie. 

- Wist je dat … Bert zijn oren soms “zeer” doen van ons bezig te horen (spelen).   Maar langs de 

andere kant, onze ogen doen ook soms “zeer” als we hem bezig zien. Maar uiteindelijk zijn we 

ook blij, want hij zorgt toch steeds voor nieuwe inspiratie voor artikels voor in de Crescendo 

nieuwsbrief. 

- Wist je dat … er opnieuw in de (KW) weekbode een artikel stond naar aanleiding van ons 

herfstconcert dat (ging) doorgaan op 11/11/2014.   Men had (last minute weliswaar) 

opgeroepen om naar het repetitielokaal te komen (ergens een dag in de week was dat, maar 

ik ben vergeten wanneer precies, maar dat doet er eigenlijk niet toe) zodat de fotograaf een 

foto kon nemen van “de muzikanten”.  Op de foto konden we “de massa” zien die was komen 

opdagen. Ze waren met drie… Nu, ik moet zeggen, ik was het ook vergeten hoor. 

 

http://www.vlamo.be/


 

 

Nieuwsbrief Koninklijke Harmonie van de Congregatie Izegem 

 

PAGINA 25 

Humor  
 
 De leerlingen van het derde leerjaar moeten een opstel maken over het onderwerp “Onze hond”. 
De hele klas begint ijverig te schrijven, met uitzondering van Lukas, die met zijn armen over elkaar 
rustig zit te wachten. 
- Heb je geen inspiratie meer, Lukas?, vraagt de onderwijzer. 
- Ik ben al klaar meester 
- Wel, laat dan maar eens zien. 
Lukas overhandigt hem zijn opstel en de meester begint te lezen: 
- “Onze hond” … wij hebben geen hond. Lukas. 
 
VOORDELEN 
Moeder: Waarom wil je niet met mijnheer Bellens trouwen ? 
Dochter: Maar, ma, hij is oud, lelijk, karakterloos …  Er is werkelijk niets dat in zijn voordeel spreekt, 
behalve zijn rijkdom ! 
Moeder: Je vergeet zijn hartkwaal ! 
 
GENTLEMAN 
In de klas weet niemand wat een gentleman is.   Matisse, die met de bus naar huis gaat, ziet bij de 
volgende halte een zwangere vrouw instappen.   Hij staat onmiddellijk op en biedt haar zijn plaats 
aan.   De vrouw glimlacht vriendelijk tegen hem en zegt : 

 Jij bent een echte gentleman. 
De volgende dag zegt Matisse tegen de onderwijzer : 

 Mijnheer, ik weet wat een gentleman is: iemand die een zwangere vrouw laat zitten… 
 
 

 
 
 

 
 


