
 

   

Het heeft nogal wat moeite gekost, maar uiteindelijk zijn we er toch opnieuw 
in geslaagd om een volgend nummer van uw geliefde muziekblad “Le 
Nouveau Crescendo” in elkaar te steken. Het valt misschien niet direct op, 
maar deze zin heb ik “geknipt en geplakt” van een vorige Crescendo-uitgave 
(nummer 7 van 2 jaar geleden ondertussen). Om maar te zeggen, het is niet 
simpel en vooral veel werk om zo’n boekje in elkaar te knutselen. Maar allez, 
we gaan niet “zagen”, zolang we het graag doen, blijven we verdergaan, en 
het doet steeds deugd als mensen je aanspreken om te zeggen dat ze het een 
goed nummer vonden. Wij vinden het nog leuker als ze zeggen dat ze blij zijn 
dat ze “correct” geïnformeerd worden met deze nieuwsbrief, want dat is en 
blijft ons eerste doel, onze lezer “de waarheid en niets dan de waarheid” te 
brengen. Akkoord, we hanteren soms een eigenzinnige schrijfstijl, en je hebt 
dikwijls een kilo (of meer) zout nodig bij het “interpreteren “van de artikels, 
maar dat is een “detail”.     
 
Desondanks doen we een warme oproep aan al diegenen die graag zouden 
meewerken aan dit boekje, om zich te melden. De enige vereiste is dat je 
“voldoende fantasie” moet hebben (lees: een hoek af) om zotte ideeën aan te 
brengen. Als je het niet ziet zitten om zelf artikels te schrijven, laat dat je 
alvast niet tegenhouden. Maar wie weet, misschien heb je wel een talent 
waar je zelf tot op heden nog geen weet van had. We verwachten geen 
wonderen. Wees dus niet bevreesd om “een klapke te doen”, mocht je 
twijfelen om mee te werken aan dit megaserieus (ahum) blad.  
We zullen alvast proberen om na de uitgave van dit nummer een beetje meer 
“gestructureerd” te werk te gaan, zeg maar vooral meer planmatig te werken 
aan de uitgave van de Crescendo, zodat het niet meer zoals nu plots een 
“race tegen de klok” wordt. Op die manier zullen we proberen om de belofte 
van eerder te kunnen aanhouden, namelijk je te mogen verblijden met het 
blijven uitbrengen van deze Crescendo aan een ritme van 2 nummers per 
jaar. Dit is ons vorig jaar niet meer gelukt, en dat willen we dus verbeteren. 
Maar genoeg getreuzeld nu, ga maar vlug naar de volgende bladzijde en 
beleef 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 vat met dikke zoutkorrels bij de hand houdt  ). Zeker graag uw aandacht 
voor het  woordje van Tom Degezelle, secretaris, wat verderop in deze 
Crescendo. 
 
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 De tijd vliegt (veel te) snel 
3 Uit het dagelijks bestuur  

7 4 weg en weer (geboortes,  overlijdens, enz…) 
 
 
 en verder …  
 teveel om op te sommen !!! 
  
  
 

 
LE NOUVEAU CRESCENDO  

JAARGANG 2016  NUMMER 9 

september 2016 

Activiteitenkalender 

 

16/10/16  Drumbandtornooi 

Wevelgem (D) 

23/10/16  Drumband en slagwerk 

infosessie (slagwerkers) 

01/11/16  Wandelconcert (ter 

nagedachtenis v/d 

gesneuvelden tijdens WO1 

en WO2) (H + D) 

05/11/16  St.-Maartensstoet Ardooie 

(D) 

11/11/16  Herfstconcert (H + D) 

18/11/16   Nachtridders harmonie 

   (H) 

19/11/16   Nachtridders drumband  

   (D) 

26/11/16  Optreden met Wim 

Opbrouck 

03/12/16   Sint-Ceciliafeest 

   (enkel voor feestneuzen) 

18/12/16   Kerstmarkt 

   (allen daarheen!) 

05/02/17  Algemene leden-

vergadering  

  (J + M + D + LD + H) 

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
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
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De tijd vliegt (veel te) snel 

 
Zoals velen ongetwijfeld reeds opgemerkt hebben, is het ondertussen wel al meer dan enige tijd 
geleden dat er nog een Crescendo nieuwsbrief werd gepubliceerd. Waarvoor uiteraard onze excuses. 
Maar het is dan ook niet altijd even simpel om dergelijk “kwaliteitsmagazine” samen te stellen. En 
heden ten dage steekt de actualiteit ons soms voorbij nog voordat ze gebeurd is. TINTERNET en 
SMOELEBOEK zijn vandaag de dag zo rap met informatie en worden zo algemeen gebruikt. Je hebt er 
zelfs geen computer meer voor nodig, een telefoon is voldoende, het moet dan wel een “slimme” 
telefoon (smartphone) zijn (en je telefoonabonnement moet voorzien in dataverkeer). 
 
Hierbij willen we wel heel duidelijk stellen dat het niet (meer) mogelijk is om ALLE voorbije 
evenementen aan bod te laten komen in deze nieuwsbrief. Dit is praktisch moeilijk haalbaar. We 
verwijzen echter graag door naar de website en de Facebookpagina van onze Congregatiefamilie. 
Daar krijg je een veel groter én actueler nieuwsaanbod aangereikt. 
 
Heb je geen computer of smartphone? Géén paniek, je vindt ongetwijfeld een muzikant die er wel 
ene heeft? die je eens mag gebruiken. En in de Izegemse bibliotheek zijn verschillende toestellen 
gratis ter beschikking waarmee je op internet kan gaan “surfen”. Een bediende van de bib zal je 
daarbij graag helpen, indien je niet zo vertrouwd bent met die digitale wereld van vandaag en de 
dame wordt er trouwens nog voor betaald ook. 

 

Uit het Dagelijks Bestuur 

 
Tom Degezelle neemt het woord 

 

 
Beste leden, ouders en sympathisanten van de Congregatie, 
 
Het is alweer een tijdje geleden dat de vorige Crescendo het levenslicht zag, en Stefaan Vanhoutte me 
namens de redactie vroeg of het bestuur kon zorgen voor een woordje in de nieuwe Crescendo. 
 
zo gezegd … zo gedaan 
 
Ik ben blij dat ik als secretaris het ‘woordje van het bestuur’ mag verzorgen. 
Als kersvers bestuurslid voel ik mij samen met de andere bestuursleden heel goed in mijn sas. 
Samen geven we het beste van onszelf, maar als bestuur is het niet altijd evident om voor de 
vereniging en de leden, de beste keuzes te maken. Weet dat we het altijd goed bedoelen. 
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De Congregatie is een eeuwenoude vereniging, met zijn roots - zoals de naam al laat vermoeden - in 
de Congregatiegezangen. Het koor werd na verloop van tijd vervoegd door blokfluiten met geleidelijk 
aan meer instrumenten. Zo werd in 1853 de “Harmonie van de Congregatie der Jongmans” opgericht 
om de koorzangers van Maria te begeleiden. De harmonie nam zijn intrek in de Kerkstraat. Later 
begon de harmonie zijn eigen weg te bewandelen en zo ontstond geleidelijk aan de structuur zoals we 
die vandaag kennen. Na meer dan 150 jaar is de harmonie verre van versleten. Het is dan ook aan de 
vereniging om samen met haar dirigenten, muzikanten, leden en sympathisanten, de uitdagingen van 
de toekomst met volle moed aan te gaan. Zo zijn er bijvoorbeeld de ‘tradities’, deze hoeven niet altijd 
in stand gehouden te worden en kunnen gerust in een nieuw jasje worden gestoken. Sommige 
tradities echter moeten zeker behouden blijven, zoals het Ceciliafeest ter ere van onze 
patroonheilige. Ik ben ervan overtuigd dat onze "leeftijd" ons niet hindert om een moderne, 
eigentijdse harmonie en drumband te zijn. 
 
Als bestuur werken we dan ook voortdurend aan “vernieuwing”, denk maar aan de workshops van 
vorig jaar voor de harmonie, MidWinterNacht, VE Day taptoe, en ook het komende wandelconcert op 
1 november is nieuw dit jaar. Er zit ook opnieuw een verrassingsreis aan te komen, die vermoedelijk 
zal plaatsvinden in september 2017, en de slagwerkers mogen zich binnenkort verwachten aan een 
workshop, die gegeven zal worden door professionele muzikanten. Regelmatig komen nieuwigheden 
aan bod op de bestuursvergadering waarvan sommige echter al heel vlug terug verdwijnen. 
 
Dankzij de immense inzet van de jongeren in onze vereniging, bloeit onze jeugdwerking als nooit 
tevoren. Tegenwoordig heeft de jeugd heel wat keuzes om aan sport, muziek, kunst en 
jeugdbeweging te doen, we moeten ze dus goed soigneren. De jeugd is nu eenmaal de toekomst van 
morgen en dit geldt niet op zijn minst ook zo voor onze vereniging. Een weekendje organiseren, 
sociale activiteiten uitdokteren … daar kruipt heel wat tijd in. Chapeau aan Sanne en haar 
jongerenploeg, doe zo verder. 
 
Ook de drumband onder begeleiding van onze nieuwe drumbandverantwoordelijke Piet Bossuyt, is 
ondertussen aan een mooie heropbloei bezig, getuige de VLAMO-wedstrijd van vorig jaar waar de 
drumband en onze tamboer-majoor kampioen werden in de lagere afdeling. Dit jaar doen ze er nog 
een schepje bovenop en nemen ze deel in de categorie uitmuntendheid. We wensen Piet en zijn 
drumband veel succes. 
 
De wekelijkse repetities zorgen ervoor dat zowel de harmonie als de drumband op een kwaliteitsvol 
niveau musiceren. Dankzij onze dirigenten mogen we ons ieder concert aan een degelijk repertoire 
verwachten. Ook de dirigenten van de jeugd krijgen een dikke pluim om de jongeren klaar te stomen 
voor het grotere werk. 
 
Uiteraard mogen we alle andere leden die een steentje bijdragen aan de goede werking van de 
vereniging niet vergeten. En dan heb ik het niet alleen over de partituurmeester, 
kostuumverantwoordelijke of welke functionaris dan ook, maar ook over de vele leden en vrijwilligers 
die het beste van zichzelf geven bij allerhande activiteiten. Onze muzikanten zelf mogen we natuurlijk 
ook niet vergeten, want ieder instrument is immers even belangrijk en bij afwezigheid ervan is er een 
schakel in de ketting die ontbreekt. Sommige leden echter moeten we regelmatig attent maken op 
die ontbrekende schakel. Een repetitie bijwonen mag geen inspanning vergen, maar is net een 
ontspannend moment met vrienden onder elkaar. Ook een dank aan de vele steunleden en alle 
mensen die de Congregatie een warm hart toedragen. 
 
Als een echte vereniging zorgen we ook voor de verbinding tussen jong en oud, tussen beginnende 
muzikanten en leden met jarenlange muzikale ervaring. Naast repeteren en concerteren, organiseren 
we ook verschillende activiteiten buiten het muzikale domein en zullen we ook veel aandacht blijven 
besteden aan het sociale aspect. Zo staat onder andere de verbroedering met de fanfare van Hotton 
in de nabije toekomst op het programma. We zijn een vereniging om trots op te zijn en waar waarden 
zoals gezelligheid, sociale contacten, vriendschap en samenhorigheid centraal staan. Soms kan er al 
eens een woordje vallen, maar met een natje en een droogje na de repetitie spelen we al snel terug in 
dezelfde toonaard. 
 
Binnen de Congregatie hebben we dit jaar hoogtepunten gekend, maar ook momenten van verdriet. 
Leden hebben binnen hun familie overlijdens en ernstige ziektes gekend, maar ook mooie momenten, 
zoals geboortes en huwelijken. We schenken hier bijzondere aandacht aan. 
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Muziek … mensen … en ook de gebouwen mogen een vernieuwende, jeugdige uitstraling krijgen. 
Naast de nieuwe ramen in de repetitieruimte, zullen we binnenkort ook zorgen voor geluiddempende 
plafondkussens, nieuwe verlichting, een nieuw laagje verf, … kortom een aangenaam kader om in te 
vertoeven. 
 
Er zijn nog heel veel andere aspecten van onze vereniging, die ik niet vernoemd heb, maar waar het 
bestuur dagelijks achter de schermen mee bezig is. (Vandaar de benaming ‘Dagelijks Bestuur’)  
‘Een woordje van het bestuur’ kan niet alles verwoorden waar de vereniging voor staat, en het zou dit 
‘woordje’ er alleen maar saaier en complexer op maken. 
 
Tot slot zou ik graag nog vermelden dat er nog heel wat stoelen op een warm paar billen zitten te 
wachten. Ken je muzikanten die een klein duwtje in de rug nodig hebben, dan kunnen ze altijd 
vrijblijvend een repetitie of uitvoering bijwonen. 
 
De meeste verenigingen hebben een stuurman nodig om een rechte koers te varen en ooit komen we 
die stuurman tegen op ons pad. Ondertussen hebben wij een ganse ploeg matrozen die allen aan 
hetzelfde zeil trekken, en de juiste windrichting kiezen. 
 
Laat ons verder varen op hetzelfde elan. 
 
Tot op de volgende repetitie, of op een terrasje ergens in onze borstel -en schoenenstad.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het Dagelijks Bestuur 
Tom Degezelle 
Uw secretaris 

 
Bestuurswissels 
 
De bestuursploeg van de Congregatie wisselt zo nu en dan. Wij van de redactie van de Crescendo 
nieuwsbrief hebben daar niet altijd een even goed zicht op en de Crescendo is zo al een grote puzzel 
om samen te stellen. Tevens zitten we nu (op het moment van schrijven) volop in vakantieperiode, en 
is onze secretaris “op verlof”.  Daarom nemen we de vrijheid om jullie allen hartelijk uit te nodigen op 
de volgende jaarvergadering.  Wat de toestand was eind 2015 konden jullie (enfin, de aanwezigen 
toch) toen reeds vernemen van onze secretaris toen hij zijn jaarverslag bracht op de vorige 
jaarvergadering. Wat de huidige toestand betreft, werden de wijzigingen reeds meegedeeld na de 
repetitie(s), en wat de toestand eind 2016 zal zijn, vernemen jullie dan weer tijdens de volgende 
jaarvergadering, die zal doorgaan begin 2017 (op het moment van schrijven vermoeden we dat dit 
opnieuw ergens begin februari zal zijn …) 
  

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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Geboortes 
 

 

° Op 2 juni 2015 werd MIEL geboren, tweede kindje van Roel en Siska. 
 

°Ook VIC zag het levenslicht in 2015. Vic werd geboren op 1 december en is het tweede kindje van 
Lies Dejaeghere en Marijn Vandepoele. 

 

°Op zaterdag 28 mei 2016 werd NORE geboren, het eerste kindje (en dochter dus) van Stijn Devaere 
en Karlien Vanleenhove en kleinkind van Rik Devaere en Carine Vandoorne. 

 

°Op woensdag 29 juni 2016 werd RAFAËL geboren, het eerste kindje (en zoon dus) van Valérie 
Rosseel en Steven Wouters. 

 

°Maandag 8 augustus zag NATHAN het levenslicht, het eerste kindje (en zoon dus) van Benjamin 
Eeckhout en Marieke Vercamer, en kleinkind van Livine Vandenbussche en Koen Eeckhout  (4kg100 
(droog aan de haak!), 54cm, 3u45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROFICIAT aan al deze ongetwijfeld fiere ouders! (en uiteraard ook aan de grootouders, 
peters en meters, familie, enz.) 
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Overlijdens 

 
 Overleden op 14/05/15: Willy Deklerk, broer van Johny Deklerk, ere-muzikant en ruim 37 jaar 
muzikant in onze vereniging, waar hij ook vele klusjes heeft opgeknapt samen met zijn broer. 
 
 Overleden op 14/07/2015: Godelieve D’Eigens, moeder van Luc Vandeputte en ook van Lieven 
Vandeputte. 
 
 Overleden op 22/09/15: Noëlla Seurynck, werd geboren op 28 december 1922, moeder van Piet 
Bossuyt en oma van Niels en Sander Bossuyt. 
 
 Overleden op 24/09/15: Joseph Descheemaeker, werd geboren op 11/03/1925, schoonvader van 
Lucien Vandenbroucke en opa van Katelijn Vandenbroucke. 
 
 overleden op zondag 22/11/15: André Waignein overleed op 73-jarige leeftijd in Rijsel op zondag 
22 november. Hij is in onze provincie bekend als dirigent van de Congregatieharmonie in Izegem, 
maar hij maakte vooral naam als internationaal componist. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Overleden op 18/02/16: Gabriël Gheysen, lid 
van 1954 t.e.m. 1966  
 
 Overleden op 01/05/16: José Callens 
schoonvader van Katelijn Vandebroucke en opa van Jari, Nika 
     en Tibe 

 
 Overleden op 03/09/16: Edwin Dewolf, papa van Caroline Dewolf, schoonvader van Tom Degezelle 
en opa van Aline en Maxim. 
 

 

 

 

 

  

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 edities al gemeld = te veel om op te volgen, laat staan om op te noemen   (of is het 
omgekeerd ?) 
Toch willen we stilstaan bij volgende evolutie. Soms hebben we de indruk dat mensen meer bezig zijn 
met hun computer of smartphone dan met hun relatie. En het is een beetje zoals met een auto, men 
moet dat “onderhouden”.   Een auto heeft op tijd en stond “een smeerbeurt” nodig,  in een relatie 
moet je …..    praten (zeggen ze), enfin, ik vind “ja, dat klopt” maar vooral ook “leute (blijven) maken”.  
Om het tenslotte helemaal “gesmeerd” te laten lopen, en vooral te blijven, moet je ook nog 
xxxxxxxxxx (censuur). 
Voilà, tenslotte wil ik nog deze raad meegeven : als het uiteindelijk toch niet blijft duren, zorg er dan 
voor dat je op een volwassen manier afscheid van elkaar neemt, te beginnen met een goede 
“verdeling”.  Onderstaande tekening kan dit niet duidelijker illustreren … 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op internet vind je uiteraard nog meer nuttige tips, soms zelfs in een “filmpje” te bekijken.  
Deze link vind ik persoonlijk een aanrader https://youtu.be/zpWiAWTI57I  
Dubbelklik op de URL-link en bekijk het Youtube-filmpje op eigen risico. 
Alhoewel, is het eigenlijk wel mogelijk om niet door te spoelen en het filmpje tot het einde te 
bekijken?  Weet het me eens te zeggen  
Voor alle duidelijkheid : dit filmpje toont hoe het NIET moet  !!! 
Ik herhaal :   Voor alle duidelijkheid : dit filmpje toont hoe het NIET moet  !!! 
Lachen geblazen !!!   (ps: de “tuuts” zijn Amerikaanse censuur op hun“apart” taalgebruik) 

 

Nieuwe leden e/o terug van weggeweest . 

 
Bedankt aan de “afzwaaiers”, en veel succes aan de “nieuwkomers” of de “verschuivers”!!  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ontslag uit de vereniging 

 
Er werd niemand “om dwingende redenen” buitengebonjourd uit de vereniging.  Diegenen die 
zelf ontslag namen, wegens tijdsgebrek, wegens “verhuis”, omdat ze elders “meer konden 
verdienen”, of om welke reden dan ook, zullen vermeld worden op de eerstvolgende 
jaarvergadering. 
 

 

https://youtu.be/zpWiAWTI57I
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Klarinetdag 2015 in SAMW 

 
Op 21 maart 2015 rond 13.30 u verzamelde de klarinetfamilie van regio Izegem in de bar van de 
muziekschool SAMW , waar de drank rijkelijk vloeide… Later op de dag tenminste, want Mevrouw 
Buyse en Kerkhof hadden instructies ontvangen dat ze niets mochten uitschenken vooraleer wij onze 
bonnetjes gekregen hadden. In het begin bleef iedereen voor een babbel in de buurt hangen van de 
bekende gezichten van zijn/haar eigen muziekvereniging. Tot directeur Wim Belaen (met stralende 
schoenen) het startschot gaf van de “Dag van de Klarinet”. De familie splitste op in beginners en 
gevorderden. Lien, Thomas, Charlien, Tom en ikzelf namen afscheid van Elke die vol enthousiasme 
meeging met het jonge geweld van de bende.  
 
Nog maar net in de samenspelklas, werden Charlien en ikzelf in “quarantaine” geplaatst in het 
Auditorium voor een masterclass bij Eddy Vanoosthuyze. Van hem kregen we talloze tips i.v.m. onze 
speeltechniek en klankkleur. Onze houding en mondstand werden hierbij nauwlettend onder de loep 
genomen en bijgestuurd. Op de eerste lentedag oefenden we natuurlijk in functie van het nakende 
lenteconcert. We speelden flarden uit “Tancredi” en “Ponte Romana”. Eddy doorgrondde algauw het 
thema van het concert en liet zich ontvallen: “Amai, mooi, maar jullie spelen precies wel nog moeilijke 
muziek in de Congregatie.” Onmiddellijk daarop volgde de vraag (lees: verontschuldiging): “En hoe is 
het nog met Bert? Hij heeft mij al een paar keer gevraagd om naar de Congregatie te komen voor de 
houtblazerdag, maar het is er tot nu toe niet van gekomen. Ik heb zelfs nog geen tijd gehad om zijn 
laatste mail te beantwoorden. ” En wij: “Ah, goed hoor, ’t moet juist lukken dat hij straks komt 
luisteren naar het slotconcert, dus misschien kun je het hem dan zelf eens zeggen...” 
 
Na deze leerrijke privésessie vervoegden we ons bij de rest van de groep in de samenspelklas. Daar 
was Bernard Buyse bezig met het dirigeren van “A stroll in the city”, een luchtig lied waarbij “de 
kerktoren midden het marktplein naar beneden viel” en “A Picnic suite”, een ander zwoel nummertje, 
ideaal voor zo’n prachtige eerste lentedag. Daarna was er een wissel: Bernard ging naar de beginners 
en Francis Baert nam de gevorderden voor zijn rekening. Met Francis repeteerden we “Chorale on the 
Move”. Francis was op zoek naar alle stemmen, omdat we allemaal door elkaar zaten. Iedereen had 
nl. min. één stuk waarbij hij/zij een andere stem speelde. Bleek dat er geen 4e stemmen waren. 
Enkele goede zielen (waaronder Lien, Tom en ikzelf) wilden dit wel voor onze rekening nemen, maar 
toen we begonnen met spelen, bleek dat er op de partituur enkele notenbalken door elkaar gehaald 
waren. De jongste klarinetlerares Freya werd erbij geroepen ter verduidelijking en zij loste het raadsel 
op: De 2e en 3e lijn waren gewoon omgewisseld. Logisch toch, dus noteerden we 1, 3, 2, 4. Maar zelfs 
toen we het werk in de juiste volgorde speelden, klonk “The Chorale” nog niet echt optimaal, dus 
namen we even pauze.   
 
Na de pauze was het voornamelijk herhalen, maar door onze masterclass hadden Charlien en ik voor 
het eerst Marc Kerkhof als dirigent. Met hem speelden we “The Stars & stripes forever”, het 
Amerikaanse volkslied. Na één keer doorspelen, stemden we even. Blijkbaar hadden veel 
instrumenten het nogal koud gekregen tijdens de pauze, want zelfs Thomas stond te laag. Hoewel de 
ramen niet openstonden, waaide er toch een kille bries door de samenspelklas. Bernard werd de held 
van de dag toen hij de knoppen van de airco vond en deze kon uitschakelen. Door de tijd die we in het 
deel voor de pauze verloren hadden met het zoeken naar de juiste versie van de “Chorale”, kwam 
Francis nog last minute met een nieuw stuk, “The Minstrel Boy”.  
 
Een laatste verademing en versnapering voor het hoogtepunt van de dag: het slotconcert: Het 1e en 
2e deel van het concert verliepen in heel gemoedelijke sfeer. Geen dresscode nodig voor de 
beginners en gevorderden van de klarinetfamilie. Plaatsnemen deden we vooraan om een vlotte 
wissel te garanderen tussen jong en oud.  
 
De beginners mochten de spits afbijten met het stukje “Growing Better”. Voor velen was het hun 
eerste podiumervaring. Zij glommen dan ook van trots en zwaaiden vol enthousiasme naar het 
publiek in de zaal. Stilzitten hoefde gelukkig niet tijdens “Danslesjes”. Als afsluiter speelden ze 
“Klarinetfeest”, waarbij ze ritmische versterking kregen van de allerkleinsten die op een mondstuk 
mochten mee toeteren in de maat. Eén jongetje was ferm onder de indruk van al dat kabaal en verliet 
met de handen op zijn oren en enkele traantjes in zijn ogen het podium.  
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Toen was het onze beurt. De volgorde van de werken werd vastgelegd op het podium zelf. Met Marc 
startten we met de Amerikaanse mars. Toen gaf hij het stokje door aan Francis en Bernard die om 
beurt dirigeerden. Met hen speelden we “The Chorale”,” A Pic Nic Suite”, “The Minstrel Boy” en “A 
stroll in the city”. Op het einde werden 3 dames tot bloemenmeisjes gebombardeerd en 3x raden wie 
dat waren? Inderdaad, de lieftallige 2e klarinetjes van onze Congregatie. 
  
Na 3 kuskes aan de klarinetleerkrachten, mochten we ons weer onder het publiek mengen om met 
ingehouden adem te luisteren naar het sublieme programma van “The International Clarinets” o.l.v. 
Eddy Vanoosthuyze. Na een korte voorstelling van de voltallige klarinetfamilie (van klein naar groot), 
startten ze met “Air” van Bach, vervolgens speelden ze “Concerto Grosso” van Vivaldi, “Concertino” 
van Weber, “Festive Overture” van Shostakovich en sloten af met “Czardas” van Monti. Het 
“Concertino” werd met veel allure gespeeld door de getalenteerde Amerikaanse soliste Anna Marie 
Ignarro. Thomas had haar graag bloemen gegeven, maar jammer genoeg bleef er nog maar één 
boeket over voor Eddy Vanoosthuyze. Deze gaf het boeket op zijn beurt door aan de knappe soliste, 
de oude snoeperd. 
 
En bij het napraten in de bar kon Bert op 6 juni een date regelen met Eddy voor de houtblazerdag. 
Waarvoor een klarinetdag toch allemaal niet goed kan zijn!   
 
Nvdr: wij onthouden vooral dat de mondstand heel belangrijk is voor 
een klarinetist 

 

 

 

 

 

Mosselsouper 2015 

 
Van de mosselsouper van de drumband in 2015 die doorging op 21 maart 2015, hebben we geen 
foto’s of verslagen teruggevonden.   Eén iemand wist me te vertellen “mijne steak mocht ietske meer 
gebakken zijn”, maar ik denk dat die gast gewoon in een ander restaurant zat die avond.  
 

Sleep-In 2015 

 
Het was al even geleden dat er een sleep-in georganiseerd werd met het jeugdorkest. De muzikanten 
stonden dan ook te trappelen om er nog eens in te vliegen. Een weekend lang frietjes eten, muziek 
maken, films kijken, spelletjes spelen, ... Meer moet dat niet zijn! 
Van de Sleep-In in 2015 van de jeugd , die doorging op 18 en 19 april 2015, hebben we geen foto’s 
teruggevonden.  We hebben dan ook een sterk vermoeden dat de fotograaf van dienst ….. in slaap is 
gevallen  
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Happy Hapkesavond 2015  

“Ladies@congregatie go Italian” (3e editie) 
Proficiat aan de ladies voor het organiseren van de derde editie in 2015 van de ‘Happy Hapkes’ avond.  
 
Deze keer was het thema ‘Italië’. Het ging door op 10 april 2015 en het was superlekker! 
 
We herinneren ook nog de “showcooking” door onze Rompiscatola. “Pasta Arrabiata”. En we 
herinneren ook nog iets van Buscopan en imodium of zo …  Maar daar zijn we het meeste van 
vergeten, nadat we waren flauwgevallen. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://congregatie.be/wp-content/uploads/2015/04/HappyHapkes_ladies_2015.jpg
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Lenteconcert 2015 : Musica e Cultura Italiana 

 
Met het concert “Musica e Cultura Italiana” voerde de Koninklijke Harmonie van de Congregatie ons 
op 25 april 2015 naar dit prachtige land (Italië dus). 
Onder leiding van Luc Vandeputte (instructeur Drumband), Lies Dejaeghere (dirigent Muziekclub), 
Benjamin Poppe (dirigent Jeugdharmonie) en Bert Soete (dirigent 
Harmonieorkest) werden we ondergedompeld in pareltjes van de 
Italiaanse muziek.  Om ons nog meer onder te dompelen in de 
Italiaanse sfeer ondersteunden pittoreske foto’s van Italiaanse 
bezienswaardigheden de muziek. 
  
Bij zo'n concert hoort natuurlijk ook een uitzonderlijke afsluiter. We 
trakteerden al de aanwezigen met de gepaste toegangskaart dan 
ook na afloop op een uitgebreid aanbod van Italiaanse culinaire 
zaligheden  
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Orkest in Nesten 2015 

 
Ook in 2015 zat de jeugd van onze Congregatiefamilie weer met een serieus probleem.   Op 8 mei 
2015 waren ze daar potverdorie partituren kwijtgespeeld zeg.  Slordigaards!!!.  
Nè sich, ’t ligt eruit, ’t is gezeid ! 
 

Gelukkig werd alles weer teruggevonden 
na een avond vol muzikale spelletjes en 
lekkere frietjes. 

 

 

 

 

Mis in St.-Jozefskliniek te Izegem 

 
We hebben vernomen dat het optreden in de mis in de St.—Jozefskliniek op 17 mei 2015 zo 
goed als “uitverkocht” was.   Op het “hoofdpodium” stond dan ook ons jeugdmuziek, en we 
hoorden dat de dirigent zich ook een aangepaste outfit had aangemeten om die jeugdige 
muzikantjes te dirigeren.   Van “stagediving” was er gelukkig geen sprake, maar het publiek 
heeft wel “goed meegezongen”. 
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Patersmarkt 2015 

 
Op 31 mei 2015 was het minder goed weer op de Patersmarkt. Bedankt aan de mensen die ondanks 
het slechte weer toch even kwamen piepen op de patersmarkt ! 
 

 

Houtblazerdag 2015 

 
Op zondag 7 juni 2015 hadden alle houtblazers een hele geslaagde en interessante voormiddag! 
Bedankt iedereen! 
We leerden er onder andere ook hoe je je rietje kunt bijschuren en dat je daarvoor ook het aangepast 
gereedschap nodig hebt.  Het was heel interessant. 
Ook tof om te weten is dat we nu al kunnen zeggen dat deze dag de volgende keer gesponsord zal 
worden door “Hitachi” in samenwerking met de “Hubo” van Izegem. 
 

 
 
 
Enkele sfeerfoto’s: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://congregatie.be/wp-content/uploads/2015/06/IMG_2796.jpg
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Carwash 2015 
 
Bedankt iedereen die langs kwam op 27 juni 2015 om zijn wagen een poetsbeurt te laten geven! 
Enkele sfeerfoto’s van de carwash 2015: 
 

 

 

Concert Vlamo “Spots op West” (Westouter) 

 
Woensdag 8 juli 2015 traden een aantal muzikanten van de harmonie samen op met de deelnemers 
van het ‘muziekkamp’.  In het weekend erna was er dan nog een aperitiefconcert in Westouter. 
Meer info over” Spots op West” : www.spotsopwest.org/nl   

 
Jeugdweekend 2015 
Op 21, 22 en 23 augustus 2015 ging onze jeugd terug op jeugdweekend! Ditmaal waren ze te vinden 
in Loppem.  Kijk gerust eens naar onze Facebookpagina, waar je een leuk filmpje kan terugvinden, 
alsook vele andere foto’s. 
Bedankt kook-afwas-spelletjes-team, muzikanten en versterking voor het superweekend! 

 

 

 

 

 

http://www.spotsopwest.org/nl
http://congregatie.be/wp-content/uploads/2015/07/carwash2015_2.jpg
http://congregatie.be/wp-content/uploads/2015/07/spotsopwest.png
http://congregatie.be/wp-content/uploads/2015/07/carwash2015.jpg
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Aperitiefconcert 2015 
 
Ik weet niet wie de affiche ontworpen heeft voor het aperitiefconcert van 13 september 2015, maar 
ik vind ze in elk geval zeer geslaagd … 

 
 
Men verwachtte blijkbaar heel veel zon op het muzikale terras, maar deze liet het toch een klein 
beetje afweten … (alhoewel…) 
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50e (en laatste) Herfstmuziekfestival 

 

 
 
Er was voor het 50ste en laatste herfstmuziekfestival een gezamenlijk optreden van alle Izegemse 
korpsen voorzien. Het sprak voor zich dat men met  ± 200 muzikanten (25 rijen per 8) geen figuren 
kon lopen. Toch moest men het veld op en af, spelend en in stijl. 
Aan stijl geen gebrek in de Congregatie, dat weten we, maar we willen u toch de schematische 
voorstelling van de richtlijnen niet onthouden die werden rondgestuurd voorafgaand aan het 
optreden.   Een tekening is soms veel duidelijker dan een waterval aan woorden. 

  
 
Vanaf 2016 werden het herfstmuziekfestival en Izegem Zomert samengevoegd tot iets nieuws, dat 
Isotopia zal heten. 
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Repetitiedag drumband 2015 

 
Op de kalender vond de redactie ook een “repetitiedag voor de drumband” terug in 2015. Deze zou 
zijn doorgegaan op 26 september 2015. Meer informatie hebben we er echter niet direct over 
gevonden, en het is ondertussen ook al (meer dan) een tijdje geleden, maar we vermoeden dat ze 
met hun trommels daar wel “goed gerepeteerd” hebben, te oordelen aan de mooie prijzen die ze 
ondertussen hebben gewonnen. 

 

Repetitieweekend Harmonie 2015 

 

 
 
Het repetitieweekend voorafgaand aan het “evaluatietornooi” ging door in Zedelgem (nabij Brugge) in 
jeugdverblijf Merkenveld en was weeral bijzonder geslaagd. Al moeten we toegeven, dat er wat mij 
betreft meer “overnachters” hadden mogen zijn, maar enfin, de afwezigen, ze hadden ongelijk, en ze 
moeten het maar weten.  Want het leukste aan zo’n repetitieweekend is steeds de “after-party”.   Zo 
vind ikzelf de quiz die Geert Monserez in elkaar had geknutseld nog steeds legendarisch.  De vragen 
waren dan wel zo moeilijk dat we al vlug niet meer probeerden “te winnen” maar besloten dat 
“deelnemen belangrijker is dan winnen”. Al begreep Geert niet dat we niet allemaal zo slim konden 
zijn als hij.  Na de quiz trok ikzelf naar mijn bedje, ik ben dan ook geen 3x7 meer, en al dat “blijven 
plakken”, daar kan ik niet meer zo goed tegen.  Sommigen echter vonden dat een after-after-party er 
nog bij kon.  Achteraf zou blijken dat ik “wat gemist had”. 
 
Rik Monserez, de broer van quizmaster Geert was er wel bij, en maakte dit verslagje : 
 
 
Niettegenstaande we ons best hadden gedaan om de ‘concièrge’ te overtuigen dat we het kot niet 
gingen afbreken en alles netjes gingen afsluiten , moesten we rond middernacht ons terugtrekken in 
een zaaltje onder de slaapvertrekken.  Je moest dus wel van het masochistisch type zijn om direct in 
je kaf te kruipen.  Voorzienig als ie is, had Fredje al direct gezorgd voor de nodige drankskes voor ze 
de boel afsloten en hij had ook geen moeite om handlangers te vinden om dat naar ons nieuw kot te 
sleuren.   
Een van ons zag de bui al komen en besefte , nog nuchter zijnde, dat hij de verleiding niet zou 
weerstaan om luttele uurtjes later en 500 meter daarvandaan tussen de lakens te kruipen.   
Een ander speelde op veilig en besloot maar direct zich een verdieping hoger te hijsen, en samen met 
moeder de vrouw en twee oordoppen zich in zijne nest te vleien.  “Aan een bepaalde leeftijd 
gekomen is die recup nie meer zo goed’ zei ie ’s anderendaags. Deze van realiteit doordrongen 
woorden  zouden in mijn houten kop weergalmen,  en, eens de essentie ervan mij duidelijk voor de 
geest kwam dagen,  een instant maar (helaas) tijdelijke verjongingskuur van 15 jaar inleiden.  
Zonder die twee telgen van het congregatie-plakkers-ras begaven we ons dan in gespreide slagorde 
naar de plek waar het ging gebeuren. Het werd de nacht van de ontboezemingen, van de onthullingen 
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en van zoveel meer ...    Er werd gezeverd, gelachen , gedronken (maar zoals altijd met mate – in 
sostenuto –   of was het ritenuto?) en er kwam ook serieuze klap uit (sommige) monden.  Sommigen 
keken diep in andermans ogen en anderen nogal diep in het glas. Vanzelfsprekend liep het redelijk rap 
uit de hand, maar godzijdank was er geen Breugheliaanse overvloed en, telkens wanneer alarmfase 3 
werd bereikt, brachten een paar minder alcoholverslaafde mensen de bende weer op het iets minder 
kromme pad.    
Hierna volgen enkele sketches uit deze authentieke congregatie vaudeville. Ik weet niet of ze 
ongecensureerd ter perse zullen verschijnen, maar niet getreurd, wie de volledige en meer gepeperde 
versie wil horen van wat er zich daar heeft afgespeeld, kan nog altijd bij mij terecht.  
Na wat verkennend gekeuvel begonnen de tongen wat losser te komen en de hoofdrolspelers 
begonnen hun stempel te drukken op wat een memorabele nacht zou worden. Vanuit een 
onverwachte hoek ontpopte Michelle zich als de rechter in een spelletje “vragen staat vrij “  en 
oogstte veelvuldig succes met haar bijwijlen gevatte en lucide vragen. En Astrid, met haar fonkelende 
oogjes,  zag dat het goed was.   Lucas en Pieter- Jan geraakten zo ingenomen door de sfeer,  die 
alsmaar hogere regionen opzocht,  dat ze hun eeuwige geloften aflegden bij de vraag naar hun 
engagement tegenover de “congregace”.   
Fien moest toch van het hart dat ze nu zo gelukkig was dat ze eindelijk ‘s Benjamin had horen spelen.  
Uw verslaggever heeft daar achteraf een Freudiaanse psychoanalyse aan besteed en tot het besluit 
gekomen dat deze empathische opwelling wel vanzelf ging overgaan. 
Nu zat er de “schwung” echt goed in, en kon het alleen maar in crescendo gaan. De lastigste en 
diepzinnigste vragen werden namelijk voor de apotheose weerhouden.  
Fredje, die zich tot nu toe vrij succesvol in een zich zelf overtreffende zwijgzaamheid had gehuld, zou 
deze keer klare wijn (’t werd bier natuurlijk) moeten schenken over zijn laatste avonturen in de 
diaspora van de ‘Congregace’.  Na wat premature pogingen van een niet nader te noemen vrouwelijk 
lid van de bende, begaf hij uiteindelijk aan de massaal vrouwelijke druk op zijn persoon, en bevestigde 
de hardnekkige geruchten die over hem de ronde deden, waarna hij prompt een traktaat kreeg 
aangesmeerd. 
Maar geen enkele onder de aanwezigen heeft onze harten zo beroerd en onze welsprekendheid zo 
aangezwengeld dan de vraag van Bert, jawel onze dirigent, over wat wij van de muzikale gang van 
zaken vonden. Bij zo’n stevige demonstratie van assertiviteit begonnen wij allen op het topje van onze 
stoel te zitten, ons hart ging wat sneller kloppen en bij sommigen zakte het alcoholpromille direct een 
paar graden..  We hadden natuurlijk direct door (zelfs zo laat op den avond) wat hij bedoelde en 
hebben hem gerustgesteld dat hij nog wel een paar jaar ons orkest mag blijven dirigeren. Bij deze was 
het hek helemaal van de dam en voelde iedereen zich geroepen om ronduit zijn mening ’s weg te 
geven over die ‘gang van zaken’. Bert kreeg al spijt als hij zag welke beroering hij had teweeg 
gebracht. In het heetst van de discussie ging Annemie effen (bijna) op Bert zijn schoot gaan zitten om 
haar argument kracht bij te zetten, waarna Lien zich uiteraard ook niet onbetuigd liet.  
Gelukkig hadden we Sanne nog die het hoofd koel hield en voor wat verstrooiing zorgde door foto’s te 
tonen van haar geliefde in Borat ornaat. Lien heeft er zeker twee keer naar gekeken en wel 4 keer zo 
luid gelachen als de rest van het gezelschap.  
Stefan, nog zo’n dappere telg uit het uitverkoren congregatie ras, die zich tot nu toe met de rol van 
aandachtige luisteraar verzoend had, begon, enigszins aangespoord door wat gerstenat, meer en 
meer op de voorgrond te treden.  Nog vol van de extase (het grote gelijk) en zijn fietsend vermogen 
overschattende, snorde hij huiswaarts nog niet beseffend dat zijn rit van korte duur zou zijn.  Maar 
zoals het de dappersten der Belgen siert, belette hem dat niet om, mits enkele kunstgrepen, aan het 
tornooi mee te doen. Van trouw gesproken...  daar kunnen er enkelen een puntje aan zuigen... 
Sindsdien ben ik toegetreden tot zijne fanclub. 
Het bier, of eerder het gebrek eraan, noopte ons ertoe om er toch maar een punt achter te zetten en 
meer feeërieke oorden op te zoeken waar we op het ritme en de tonen van enkele eminente snurkers 
in slaap gewiegd werden, zelfverzekerd dat deze intense belevenis ons alvast niet meer kon afgepakt 
worden. 
Omdat het niet teveel naar bier ging stinken zijn we dan met een paar ‘die-hards in het kwadraat’ 
buiten een luchtje en een trekske gaan scheppen/doen, waarna we vredig en overtuigd van ons grote 
gelijk (weeral) in onze bedstee sukkelden. 
Eens te meer hadden de afwezigen ongelijk en wil ik nog kwijt dat na deze intieme en geëngageerde 
gesprekken, er toch iets blijft plakken dat de muzikale  banden overstijgt.  Op naar de volgende 
muzikale escapade !! 
“Van een die derbij was” 
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Tornooi drumband 2015: Mars- en concertwedstrijd 

Vlamo (Lommel) 

 
Onze drumband deed op 18 oktober 2015 mee aan de mars- en concertwedstrijd in Lommel. 
Daarmee behaalde de drumband 85% en onze tamboer-majoor (Alec Seynaeve) maar liefst 89%! 
De drumband werd kampioen in eerste afdeling, en de tamboer-majoor kampioen van alle 
lagere afdelingen samen!  
 
Een hele dikke proficiat aan iedereen! 

 
 
De jury was blijkbaar ook heel tevreden over de mooi opgeblonken schoenen! (bedankt Alec!) 

 
 
 
Enkele filmpjes van het optreden kan je vinden op onze Facebook-pagina! 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Congregatie/
http://congregatie.be/wp-content/uploads/2015/11/drumband.jpg
http://congregatie.be/wp-content/uploads/2015/11/alec.png
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Evaluatiewedstrijd 2015 Vlamo (H) 

 
Op zondag 25 oktober nam de Harmonie deel aan de VLAMO evaluatieconcerten in Lichtervelde. 
We openden met ons keuzewerk “Armenian Dances” van “Alfred Reed” en speelden daarna het 
opgelegde werk “The age of aquarius” van “Bert Appermont”. 

 
 
Het resultaat mag zeker gezien zijn. We behaalden een eerste prijs met onderscheiding in ere-
afdeling. 
We willen dan ook alle muzikanten bedanken voor hun inzet, met daarnaast een grote merci aan onze 
dirigent Bert Soete, die ons gebracht heeft tot waar we nu staan! Ook een hele dikke “dankuwel” aan 
de mensen achter de schermen, die zich spontaan engageren voor onze vereniging. Zij zorgen er 
telkens voor dat alles klaar staat voor de muzikanten. Zowel voor het optreden als voor de 
nabesprekingen in het Zwaantje. 
 

 

Herfstconcert 2015 

 
Bedankt aan het talrijke publiek, 
Bravo voor de Muziekclub, gefeliciteerd Jeugdorkest, proficiat aan de Drumband, driewerf hoera voor 
de Harmonie en een dikke pluim voor alle medewerkers. 
Het Herfstconcert 2015 “Where Words fail, music speaks” was top! 
 

 
 
 

http://congregatie.be/wp-content/uploads/2015/11/harmonie.jpg
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Enkele foto’s van het Herfstconcert: 
(er staan nog heel wat foto’s op onze Facebook-pagina!) 
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Nachtridders harmonie en drumband 2015 

 
Voorafgaand aan het Ceciliafeest gaan traditiegetrouw de “nachtridders” op stap  De “ridders” van de 
harmonie deden dit in 2015 op 13 november, en deze van de drumband op 14 november. Foto’s 
kunnen we niet meer publiceren, want “van horen zeggen” zouden deze zijn “vernietigd” wegens “te 
schokkend”.  Bwoaaah, zelf heb ik daar mijn twijfels over, ‘k heb eerder de indruk dat het er de laatste 
jaren “wreed braaf” aan toe gaat. In elk geval een dikke merci aan al diegenen die de nachtelijke 
muzikale “zwervers” goed hebben ontvangen in hun huisje voor een hapje en een drankje.  Sommige 
“geburen” konden minder “appreciatie” uitbrengen, wat toch eigenlijk wel heel jammer te noemen is.  
Zou het komen omdat er vooraf niet “gestemd” werd met een “stembakske”, of is het gewoon een 
feit dat onze maatschappij meer “verzuurd” geraakt ? 

 

Ceciliafeest 2015 

 
Zelf waren we er niet bij, omdat we ons nog steeds niet “in twee kunnen splitsen”.   En aangezien het 
feest van de 50-jarigen van mijn geboortejaar uiteraard niet elk jaar doorging, had ik daarvoor 
gekozen. 
Maar volgens ik nadien heb horen zeggen, was het Ceciliafeest van 2015 opnieuw een leuke 
bedoening. 
Wegens de “regen” (wat niet zo “gezond” is voor de instrumenten) werd er noodgedwongen 
“opgestapt” in het Zwaantje.  Ook zeer leuk, maar ’t schijnt dat het “Amerikaans draaien” niet zo 
gemakkelijk was (en ’t is al zo moeilijk buiten …). 
Tijdens het avondfeest had Lucien opnieuw een wedstrijdje bedacht en de eerste prijs (een eet-bon 
voor Lot 56) ging naar Roel en Siska.  Wat de wedstrijdvraag ook alweer was, dat heeft men me ook 
verteld, maar dat ben ik vergeten.  Ik weet wel dat Lucien en zijn Ceciliateam er steeds in slagen om 
van onze “feestdag” een leuke bedoening te maken.   Bedankt daarvoor. 
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Bezoek Sinterklaas 2015 

 
 Op 5 december 2015 kwam de Sint voor de allereerste keer op bezoek bij onze Muziekclub. De 
kindjes waren braaf genoeg geweest het voorbije jaar om dit even in de verf te zetten. Samen met zijn 
twee zwarte Pieten bracht de Sint een bezoekje aan de Muziekclub tijdens een repetitiemoment. 
Toen de picknicken binnenvlogen en de Pieten op de deur bonsden, was het plots heel erg stil. Dat 
had Lies nog niet veel meegemaakt! De Sint wist van iedereen iets te vertellen, hij had ze allemaal 
goed in de gaten gehouden. Iedereen was braaf geweest; al was Nika daar precies niet helemaal van 
overtuigd zoals je op de foto kan zien. Alle muzikanten kregen chocolade, een mandarijn en 
picknicken! 

Zou de Sint dit jaar terug komen? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstmarkt 2015 

 
De Compagnie trad opnieuw op tijdens de kerstmarkt te Izegem op 20 december 2015.  Dit deden ze 
zoals dit de laatste jaren het geval is samen met een compagnie van Leo-XIII.  Er werd door onze 
vereniging ook een eet- en drankstandje uitgebaat. 
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Schaatsen jeugd 2015 

 
Op 22 december 2015 ging (ook alweer traditioneel) onze jeugd “schaatsen “ in de ijspiste te 
Gullegem.  Er vielen geen ernstige breuken te noteren (of ’t zouden liefdesbreuken moeten zijn, maar 
wij hebben er alleszins geen weet van …) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klusjesdag 

 
Met onze harmonie komen we wekelijks samen om muziek te spelen in de gebouwen van de 
kerkfabriek. We zijn hen daar heel dankbaar voor. 
Als tegenprestatie wordt er van ons verwacht dat we de gebouwen als een goede huisvader 
onderhouden. 
 
Met ruim 130 leden die wekelijks de gebouwen betreden, is het logisch dat er na verloop van tijd, hier 
en daar wat ‘ongelukjes’ gebeuren. 
Dit kunnen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan, en we wilden dan ook enkele grote en kleine 
mankementjes herstellen, opruimen waar nodig, de ramen lappen, de vloeren boenen, … 
 
Onder het motto ‘Vele handen maken licht werk’ organiseerden we daarom op 16 januari 2016 een 
“klusjesdag”. 
 
Lag het aan de voorbije eindejaarsfeesten of aan wat anders, spijtig genoeg kwam er niet veel volk 
opdagen om een handje toe te steken.  Spijtig, maar hopelijk de volgende keer beter. 
 
Zij die er wel waren, zorgden er in elk geval voor dat onze repetitielokalen er terug (in de mate van 
het mogelijke) piekfijn uitzien en dat hier en daar een dringende herstelling werd uitgevoerd. 
Een dikke merci daarvoor !!! 
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Eerste “Midwinternacht” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allo kroket, was me dat een leuk nieuw initiatief dat doorging op 20/02/2016.  In vroegere jaren 
hebben we in het najaar nog de “kaas- en wijnavonden” gehad, zelf vond ik dat toen ook altijd 
plezant, niet alleen omwille van het lekkere eten, maar omdat we ons toen ook (met de Compagnie) 
konden “verkleden”.   Op alles komt “sleet” en zo verging het ook de “kaas- en wijnavonden”.  
Vandaar ook de onzekerheid toen beslist werd om (nu in het voorjaar) af te komen met “iets 
gelijkaardigs”. Er werd een thema opgeplakt en voor de eerste editie werd gekozen voor 
“Oberbayern”. Zouden er wel voldoende mensen “durven” verkleed af te komen? We wisten het niet. 
De vrees was ongegrond, een meer dan overgrote meerderheid van de aanwezigen was wel heel 
bijzonder goed verkleed “volgens het thema”, in die mate zelfs, dat we sommigen niet eens herkend 
hadden ! De sfeer zat er dan ook al gauw heel goed in, ook bij diegenen die “wreed goed verkleed” 
waren, maar zich “een beetje van thema hadden vergist”.  Echt grappig !    “Niets moet, alles mag”, 
zeg ik dan “als we maar plezier hebben en geen baldadigheden uitsteken”. 
De afwezigen hadden echt wel meer dan ongelijk, maar (hopelijk) krijgen ze volgend jaar een 
“herkansing” !  
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Happy Hapkes avond 2016 (Black & White) 

 
Op 18 maart 2016 ging opnieuw een “Happy Hapkes” avond door.  De vierde editie al en het thema 
was dit keer “Black & White”.  Bedankt aan de “Ladies” van de Congregatie voor dit leuke en opnieuw 
geslaagd initiatief. 
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Plat-o-life 2016 

 
Op 27 maart 2016 organiseerde theater plateau (alweer) een soort “familiedag”, genaamd “plat-o-
life” op het domein en in het kasteel van Wallemote in de Kokelarestraat in Izegem.   Onze jeugd was 
er ook bij en verzorgde er een gesmaakt concertje onder leiding van hun dirigent Benjamin Poppe. 
Amaai, in zo’n mooi decor van het Wallemote-kasteel heb ik als “oude gast” nog nooit kunnen 
concerteren.  Dat moet toch een fijn gevoel geweest zijn.  Kijk maar naar de foto. 
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Sleep-in 2016 

 
Op zaterdag 9 en zondag 10 april 2016 hielden we met het jeugdorkest terug een heuse sleep in. 
Naast een aantal repetities werden enkele activiteiten gepland en bleven we ook slapen in de lokalen 
van de congregatie.  
 
Na de eerste repetitie op zaterdag bakten we enkele kilo’s frietjes met frikandellen om ons eerste 
hongertje te stillen. Nadien probeerden we een film te bekijken. Aangezien we het tv bakje niet bij 
ons hadden om de Nederlandstalige ondertitels op te zetten gingen we op zoek naar alternatieven. 
Eerst zochten we tevergeefs naar batterijen om via de Wii te werken. Toen we er geen vonden reed 
Charlien naar huis om er daar op te halen. Bleek toen ze terug was dat ook dit niet werkte. Plan C! We 
belden Lowie Vdb op (van wie we de tv mochten gebruiken) om instructies te vragen. We konden het 
via extra kabels eens proberen. Gezien we daarvoor opnieuw op pad moesten gingen we maar over 
naar plan D: een andere film proberen en ja hoor! De ondertitels stonden standaard op Nederlands 
dus zo konden we na een half uurtje toch starten aan onze filmavond met Bridget Jones Diary. Toen 
het al wat later werd, gingen alle kindjes braaf slapen. Voor de nieuwsgierigen: dit jaar werd geen 
enkele matras verstopt en sliepen de snurkers apart ;-). 
 
’s Ochtends vroeg na het ontbijt, gingen we marcheren met de harmonie. Een hele beleving voor de 
jongsten onder ons!  Als beloning voor het vele stap-draai en geef acht werk: Hotdogs! 
Nadien zorgden Michelle en Astrid voor een ganse namiddag vol spelplezier. Lucas bleek de winnaar 
van de limbo te zijn, Aline kon helemaal ingepakt worden in wc-papier, Lotte kon het meest aantal 
snoepen in haar mond steken, Charlien dronk veel water, Astrid was fotograaf van dienst, Elke 
kleurde de lippen het mooist, Maxim kon goed stilliggen, Marlies bleek een talent te zijn met de 
pingpongballen en Pieter-Jan liep snelst heen en weer met een lepel in de mond! 
Wie het best was in het opvangen van slagroom mag u zelf beslissen aan de hand van onderstaande 
foto’s. 
 

Foto’s slagroom:  
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Andere foto’s (over laatste alinea): 
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Lenteconcert 2016 

 
Een concert geven is een multifunctioneel gebeuren. Concentreren, horen, zien, slaan, blazen, 
stemmen, wachten, strijken, drummen, poseren, groeten, buigen, applaudisseren, drinken, socializen, 
maar vooral ‘musiceren’. 
Tijdens het lenteconcert op 23 april 2016 was dit niet anders. Er was géén specifiek thema, maar we 
onthouden wel de zeer mooie vertolking door Annemie Spanjers.   Annemie speelt (thuis ook(?) de 
eerste) viool en bracht er een zeer ingetogen versie van de uiterst fragiele vioolmuziek uit de film 
“Schindler’s list” van Steven Spielberg. 

   
 

Taptoe Roeselare 

 
Optocht en taptoe in het centrum van Roeselare met de Harmonie en de Drumband op 30 april 2016.  
Er werd tegenop gezien, ’t is waar, onze Congregatiemuzikanten staan nooit echt te springen om te 
gaan “opstappen”. 
Des te groter was de verbazing toen nadien op Facebook bijvoorbeeld filmpjes en foto’s opdoken van 
een bijzonder goed geslaagde “performance”.  
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OIN 2016  

 
Onze jaarlijkse muzikale namiddag voor alle kinderen van 6 
tot 9 jaar was terug een succes in 2016.   Deze ging door op 
13 mei 2016. 
De dirigent was (alweer) ontvoerd. Een hele dikke 
“dankuwel” aan de werkgroep en alle helpende handen. 
Voor alle duidelijkheid.  De avond stond niet alleen open voor 
de allerkleinsten, maar voor “groot en klein” ! 
 

 

 
 
 

 

 

Opluisteren mis in SJKI 2016 

 
Het was een druk voorjaar voor het jeugdorkest in 2016 !  Op 22 mei verzorgden ze er ook (opnieuw) 
de misviering in de kapel van de Sint-Jozefskliniek. Elk jaar zorgen zij er voor een streepje muziek in 
deze druk bezette misviering. Men kan ook steeds rekenen op “versterking” van uit de “grote” 
harmonie.    
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Patersmarkt en Batjes 2016 

 
Al voor de 5de keer op rij namen we ook op 29 mei 2016 deel aan de Patersmarkt met ons – intussen 
alom gekende – gelegenheidscafé. In 2015 gaf het gelegenheidsensemble onder leiding van Benjamin, 
zoals naar gewoonte het beste van zichzelf met de zogenaamde “Compagnie”.  In 2016 lukte het niet 
om voldoende muzikanten vrij te krijgen en kon het optreden van de Compagnie aldus niet doorgaan.  
Of het daardoor komt dat we nog nooit zoveel volk hebben gehad op ons gelegenheidsterras willen 
we niet gezegd hebben (grapje !!!), maar in elk geval hoorden we dat de omzet in 2016 zeer goed 
was.   De drumband marcheerde naar gewoonte door de straten die vol liepen met volk.   De grote 
troms zouden daarbij heel handig zijn om de dichte volksmassa wat aan de kant te doen gaan.   Naar 
we vernamen zou de drumband in elk geval reeds een aanbieding binnengekregen hebben om 
volgend jaar alle ritten met aankomst op een col in de Tour de France te willen voorgaan op de 
renners, zodat we toestanden zoals dit jaar (remember Froome te voet) niet meer zouden 
tegenkomen.  Didier Verkindere heeft alleszins reeds toegezegd, en is zelfs bereid zijn verlofperiode in 
die zin aan te passen.  Ja, die gast straalt dan ook één en al agressie uit, wat alleen maar kan helpen 
om de al te heftige supporters voldoende aan te kant te laten gaan (zodat ze de renners niet meer 
hinderen) . 
 

 
 

 

 

Instrumentenvoorstelling 2016 

 
Op vrijdag 10 juni 2016 ging traditiegetrouw de jaarlijkse instrumentenvoorstelling door, voor de 
kandidaat-leerlingen. Op Orkest In Nesten mochten we een 80-tal kindjes verwelkomen, we zagen er 
daar op de instrumentenvoorstelling een aantal van terug. De kandidaat-leerlingen mochten dan eens 
meespelen met een echt groot harmonie orkest. 
 

 

EK-match Rode Duivels 

 
Nog nooit zijn we zo blij geweest dat een repetitie van 1 juli 2016 van de harmonie … VERPLAATST 
werd.  Ze ging dus wel door, maar het aanvangsuur werd vervroegd naar 19u30 zodat we “in groep” 
de EK-voetbalmatch konden volgen in ons “Zwaantje”.   Op 1 juli 2016 speelden onze Rode Duivels 
hun EK-match in Frankrijk tegen Wales.  Deze kwartfinale zou hun laatste optreden zijn in het EK.   
Aan de steun van de supporters zal het alleszins niet gelegen hebben.  Ook Het Zwaantje, onze privé-
bar als het ware van ons muziek werd omgetoverd tot een supportershok.  Nu ja, dat “kleine” van 
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onze bar zorgt dan toch ook altijd voor de nodige gezelligheid.   In elk geval was het groot genoeg om 
een “groot scherm” erin te kunnen toveren.  Beeldregisseur van dienst Yves Martin liet daarbij niets 
aan het toeval over.   Gelukkig haalde niemand in het hoofd om met rookbommen te gooien, zo 
beschaafd zijn we gelukkig nog wel in onze Congregatie, maar er had daar toch wel ene lange loebas 
een toeter mee zeker.   Ik dacht dat het ene was met luchtdruk, maar het bleek toen een simpel 
toeterke te zijn waar je zelf op moest blazen.  Nu ja, we wisten al langer dan van vandaag dat die 
tuba’s een grote “asem” hebben om te blazen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isotopia 2016 

 
In het weekend van 9 en 10 juli 2016 werd de Grote Markt van Izegem omgetoverd tot de culturele 
vrijstaat “Isotopia”.   Het nieuwe evenement, dat om de twee jaar zal doorgaan vervangt eigenlijk het 
vroegere “herfstmuziekfestival” en “Izegem zomert”. Het belevingsevenement Isotopia was 
toegankelijk voor jong en oud en bovendien gratis.   Men kon er zich een gans weekend tegoed doen 
aan muziek, theater, pop en dans. 
Op vrijdagavond 8 juli begon het eigenlijk al, en toen trad omstreeks 21u ook de harmonie op, samen 
met de andere Izegemse korpsen.  Er werden een drietal eenvoudige Balkan arrangementen 
gespeeld. Akkoord, het was “maar” een bijrol in het geheel van het festival, maar het was wel leuk om 
mee te doen.  Op zaterdagnamiddag om 17u traden de Izegemse drumbands op samen met de 
Afrikaanse percussiegroep “Gankpo”. 
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Mijmeringen van een dirigent 
 

Traditiegetrouw  bezorg ik jullie enkele mijmeringen van het afgelopen muzikale jaar. Na een 

zoektocht in mijn archieven blijkt dat mijn laatste mijmeringen dateren van begin vorig jaar waardoor 

ik mijn hersenen (of een dergelijke substantie)  ernstig moet pijnigen om alle mijmeringen van meer 

dan een jaar muzikaal genot terug naar de oppervlakte te krijgen..  

Er was eens… lang geleden… een tornooi in Lichtervelde waar de Congregatie voor een tweede maal 

de kleuren van de “stad van skoen en bustels” ging verdedigen. (Schoen klinkt volgens mij toch nog 

altijd een stuk beter). Opnieuw was dit tornooi voor uw dienaar een belangrijke graadmeter om te 

zien, en beter nog, te luisteren of we wel goed bezig zijn. De jury, met o.a. André Waignein zaliger, 

was van oordeel dat we wel degelijk “goe bezig” waren. De vele repetities en het repetitieweekend 

hebben ervoor gezorgd dat we de 2 werken op een hoog niveau hebben gebracht.  Tornooien vragen 

zeer veel energie van iedereen en zijn voor enkele muzikanten misschien niet nodig maar ik ben er 

stellig van overtuigd dat dit ervoor zorgt dat het muzikale peil hoog blijft en het ook nodig is om te 

blijven groeien.   Daarom mogen we ook trots zijn dat we de uitdaging in ereafdeling nog durven 

aangaan.  

Er was eens… het Cecilia(=herfst-)concert.  Alle geledingen van de Congregatie, een volle zaal en 

misschien ook een beetje de euforie van het pas gehaalde resultaat zorgen voor een zeer fijn concert. 

Reacties van het publiek, waaronder terug ook een paar kenners, waren opnieuw een stimulans om er 

mee door te gaan.  

Er was eens… het Ceciliafeest. No comment  

Er was eens… de voorbereiding naar het lenteconcert. De periode van voorbereiding naar het 

lenteconcert waren voor uw dienaar misschien wel de lastigste in mijn vijf jaar als dirigent van de 

Congregatie. Afwezigheden op repetities, het muzikaal peil die plots gezakt was, het enthousiasme 

van enkele muzikanten die ontbrak waren stof die me ernstig deden nadenken of ik wel “goe bezig” 

was.. Vele vragen en weinig antwoorden…  Het is niet de bedoeling dat ik hier opnieuw al mijn 

frustraties van die periode ga neerpennen.  Net voor het lenteconcert heb ik mijn hart es kunnen 

luchten en hoop ik dat dit zich zal resulteren in een soort opflakkering van motivatie voor sommige 

muzikanten. Vanaf september hoop ik dan ook opnieuw de gedrevenheid van iedereen te mogen 

ondervinden in voorbereiding naar het Cecilia(=herfst-)concert.  

Er waren eens… vijf jonge muzikanten die de overstap naar de grote harmonie waagden.  Ietwat 

bange gezichten, versteven blikken wanneer ze de partituren kregen maar vooral heel dapper wat ze 

de eerste repetitie hebben laten horen!  

Er was eens… tijd voor een Rodenbach… 

Uw dienaar alias rompiscatola ! 

 

 Nvdr: Bert geeft géén commentaar op het Ceciliafeest : gelukkig is er dan deze Crescendo-

nieuwsbrief, die vindt dat de lezer “recht” heeft op “volledige informatie”, en leest u dus elders in 

deze Crescendo meer over het Ceciliafeest  

Nvdr 2 : Dat Bert altijd wel ergens tijd heeft “voor een Rodenbach”, dat wisten we ondertussen ook al 

lang.  Ik heb horen zeggen, en dus ’t zal wel waar zijn, dat ze ondertussen in “Het Zwaantje” een frigo 

bijgekocht hebben om volledig te kunnen vullen met Rodenbachflesjes voor “tafel 1”.  
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Hoornist KHCI getuigt “Nee, ik ben géén pooier” 
 
We hadden een gesprek met een koperblazer uit de KHCI, want ook wij wilden wel eens weten of die 
geruchten nu al of niet waar zouden zijn.  Zijn medewerking aan dit interview  verkregen we niet 
onmiddellijk, en dit kan gezien de aard van het onderwerp uiteraard niet zo uitzonderlijk noch kwalijk 
genomen worden.  Na enig aandringen begreep ook hij echter dat onze trouwe lezer misschien toch 
wel recht heeft op de waarheid.  De waarheid komt altijd boven water drijven, maar misschien is het 
beter daar niet op te wachten en meteen klare wijn te schenken en duidelijk te stellen wat nu wel en 
niet waar is van de vele geruchten die de geruchtenmolen ondertussen al heeft verspreid.   Maar 
aangezien nog niet iedereen die fameuze geruchten heeft opgevangen is het misschien toch geen 
slecht idee zijn echte naam te vervangen door fictieve intitialen.  Zo blijft zijn anonimiteit toch 
enigszins verzekerd. 
Al vele jaren bezit Hans een appartement in het centrum van Antwerpen.  Het stulpje van Thibautje is 
dermate groot, dat je gerust van een “loft” mag spreken.  Maar de laatste tijd moest H.T. voor zijn 
grote baas geruime tijd “in het buitenland” gaan spelen” (echt “werken” kan je dat toch niet noemen 
hé).   
En als je constant in het verre Zweden de honneurs moet waarnemen, dan staat je stulpje in 
Antwerpen maar stof  te vergaren terwijl het alleen kost en niks opbrengt.  En wat doen echte 
zakenmensen dan ?  Ze zoeken een oplossing, of, beter gezegd een “financial solution”. 
 

- Hans, hoelang is “Hoorny’s Massage at Antwerp” nu al een succes in jouw loft ? 
- Dat is nu al bijna 3 jaar dat ik mijn stulpje verhuur aan HMA, maar ikzelf blijf dus uiteraard 

eigenaar van het pand.  Toen we het huurcontract bespraken en zij mij hun plannen lieten 
zien, had ik daar geen probleem mee.  Waarom zou ik ? 

- Omdat  iedereen weet dat in massagesalon’s al eens wat meer gebeurt dan uw rug- en 
nekwervels wat los te wrijven hé. 

- Het is bij mijn weten niet iets wat je een bordeel kan noemen.  Het pand werd echt ingericht 
als massagesalon.  Trouwens, ik ben slechts de verhuurder hé, geen pooier.  Ik heb niets met 
het salon zelf te maken. 

- De uitbater zou banden hebben met Mike Verstraete, gewezen uitbater van de Zillion, en zelf 
ook een kwalijke reputatie hebben en zelfs al meermaals veroordeeld zijn. 

- (verbaasd) Gerechtelijk veroordeeld? Is dat zo? Ik weet enkel dat hij iedere maand netjes de 
huur overschrijft. Met zijn privéleven hou ik me niet bezig. 

- Je weet toch dat een massagesalon iets is wat zich in de schemerzone bevindt en dat 
vrouwen daar soms worden uitgebuit? 

- Ja 
- Naar verluidt bedraagt de huur zo’n 2000 euro per maand.  Is dat niet wat veel voor iets wat 

uiteindelijk toch (maar) een appartement(je) is? 
- In die orde van grootte, dat klopt, maar het kan ook iets meer zijn.  Ik ben daar niet zo mee 

bezig.  Maar geef toe, je kan het niet echt een klein appartement noemen.  En de huurder die 
betaalt dat nu voor mij af.  Akkoord, ik verdien er ook een kleinigheid aan, maar ik moet ook 
nog de choco op mijne boterham kunnen betalen hé.   

- Jij bent dus de verhuurder van een huis van lichte zeden.  Het zou kunnen dat jouw ouders 
dat niet zo’n prettig idee vinden? 

- Mijn ouders weten niks beter dan dat ik verhuur aan een wellness centrum. Zo noem ik het 
liever.  Zij het dan één met euh, faciliteiten.  Hun enige zorg is dat ik het financieel goed heb. 

- Het is toch fijn en gemakkelijk als je “bezorgde” ouders hebt hé  
- Ah, ge weet het, ik ben hun daarvoor dan ook heel erg dankbaar. 
- Allez, fijn dat dit weer is uitgeklaard.  Bedankt voor het interview, en wees maar gerust Hans, 

we gebruiken enkel de volledig anonieme initialen “H.T.” bij de publicatie hoor. 
- Ja, uiteraard, maar ik twijfel niet het minste aan uw goeie bedoelingen. 
- Voila zie, zo hoor ik het graag.   
- Amaai, met al dat typen, ik heb er zowaar een stijve nek van gekregen. 
- Geen probleem, in mijn massagesalon weten ze al wat stijf zit los te maken en zo.  Ge moet 

maar eens binnenspringen, ge weet het zijn hé 
- Euhhhh, nu doet ge me wel twijfelen hoor, wie weet    
- Okidoki  
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 Terreurdreiging in ’t muziek - SVZ 
 
SVZ, daar bedoelen we uiteraard mee “Stand van zaken”, maar dat was wel duidelijk mag ik hopen.  
Vandaag de dag wordt meer en meer gecommuniceerd in “afkortingen” van 3 letters.  Meer zelfs, 
men gebruikt daarbij liever geen Vlaamse beschrijvingen meer maar communiceert het liefst in het 
“Engels”.  Op mijn werk is dat ook zo (tot mijn persoonlijke ergernis) en daar gebeurt dat liefst nog in 
het “Engels”.  Dit om het “duidelijker” te maken zegt men dan.  Wie weet, in een volgende uitgave 
van Crescendo schrijf ik misschien nog wel eens een artikeltje met alleen maar 3-letter-afkortingen.  
Als iemand anders zich geroepen voelt, laat u maar eens goed gaan, we appreciëren altijd bijdragen in 
een “klare taal” geschreven. 
Maar allez how, we wijken af. In deze rubriek willen we gewoon even meegeven hoe het staat met de 
terreurdreiging in het muziek. Remember de vorige editie waarin we dit fenomeen reeds aanhaalden. 
Welnu, je verneemt er meer over in de artikels hierna. 

 
 

Terreurniveau 5 t.h.v. Kerkstraat 11 in Izegem 
 
We willen meegeven dat ter hoogte van Kerkstraat 11  het terreurdreigingsniveau “plaatselijk”, doch 
“met uiterste spoed” door het “OCAD” (Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging, 
red.) werd verhoogd tot “niveau 5”.  “Binnenlandse Zaken” heeft zich genoodzaakt gezien om een 
niveau bij te creëren. Niveau 4 betekent dat de dreiging "zeer ernstig en nabij is” en is het hoogste 
dreigingsniveau in ons land.    Ik herhaal : men heeft zich dus genoodzaakt gezien een extra “niveau 5” 
in te voeren.   Dit zou betekenen “dat er al duidelijk incidenten gebeurd zijn die als terreur kunnen 
omschreven worden en dat men verwacht dat die zich nog zullen voordoen”.   We hebben ons al suf 
gedacht om te achterhalen hoe dit nu zou komen. We kwamen er echt niet uit. Tot Bert, onze 
gewaardeerde dirigent van de “grote harmonie” zich in het debat mengde en zei : “of ’t zou moeten 
zijn dat ene van die gasten van dat OCAD hier tijdens een of ander repetitiemoment gepasseerd is 
met een “stembakske” in de hand of een “decibelmeter””.   Mmmmm, nu je het zegt, misschien 
moeten we inderdaad niet meer verder zoeken……  En, als de trompetten juist een FF-passage 
inoefenden, of … vroeger op de avond, als de drumband eens  aan het repeteren was.  Voila, dat is 
het, dat is terreur in het kwadraat (voor de oren). 
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De man met het hoedje loopt 

nog steeds rond ! 
 
In België en Frankrijk, ja zelfs in de hele wereld werd 
opgelucht gereageerd op het bericht dat “de man met 
het hoedje” (je weet wel, die gast die zijn bomgordel 
NIET had laten ontploffen in Zaventem) was opgepakt.    
Zelfs president Obama van de “Ustaded Nites” liet zijn 
tevredenheid blijken.   Nu blijkt al die euforie voorbarig 
te zijn geweest.  De man met het hoedje loopt nog steeds 
rond !!! 
Meer nog, hij werd al verschillende malen gespot met 
een “vrouw, ook met een hoedje (klakske)” in 
Congregatiemiddens.   We dragen niet graag “iemand 
over” maar zagen ons toch genoodzaakt de Belgische 
inlichtingendiensten hiervan op de hoogte te brengen.   
Ze wisten ons alleszins te vertellen dat ze “die twee vanaf 
nu ernstig in het oog zullen houden”. 
 
 

 

 

Dirigent Bert mogelijks IS-terrorist ? 
 
We lazen recent volgend artikel in de krant : “Man schreeuwt ‘Allahu Akbar’ en opent vuur”.  Ergens 
in een café in La Louvière had een man het vuur geopend op bezoekers van het café terwijl hij “Allahu 
Akbar” (“Allah is groot”) riep.  Na afloop bleek het te gaan om een drugsverslaafde Italiaan die een 
café was binnengestapt met hoofzakelijk een Magrebijns en Turks cliënteel, aldus het parket.  Eerste 
onderzoeken zouden uitwijzen dat de man waarschijnlijk geen banden met terrorisme heeft, maar 
zeker was men niet.  Eén klant kreeg een kogel in het been, een andere werd aan de borstkas 
verwond. 
Nu is het wel zo dat onze dirigent van “’t groot muziek” soms wat “mompelt” als hij aan zijne grote 
pupiter daar staat.   En als hij uitleg geeft over een of andere passage, al meer dan 1 keer heb ik de 
indruk gehad een “imam” bezig te zien die ons wil onderwijzen uit de Koran, en vooral wil zeggen dat 
wij die helemaal verkeerd lezen.  En als hij bezig is met de “stem”-ronde,  soms is dat wel 
extremistisch te noemen.  Ja, hoe meer ik erover nadenk, hoe zekerder ik ben: “ ’t is één “ 
Pas op, ik wil het niet te ver drijven, we moeten hem niet meteen opsluiten in een gesloten centrum, 
laat staan dat we hem willen uitwijzen.   Maar … ik zou hem toch maar in de mot houden. 
Nu, toen ik de speciale inlichtingendiensten van België wilde waarschuwen, stelden ze me gerust: “ze 
kenden hem al en hielden hem al langer in het oog.   Ze verdenken hem er trouwens van om 
regelmatig over en ’t weer te gaan naar Syrië via Italië.    Man, man, man …. Wat gaan we nog 
allemaal meemaken.   Moeder Maria, moeder Gods, help ons in deze moeilijke tijden !!! 
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Nieuw bestuurslid mogelijks IS-kopstuk ? 

 
”ALLAHU AKBAR” (“Allah is groot”) heb ik hem nog niet horen roepen.  Maar ik ben zo goed als zeker 
dat hij het nog gedaan heeft.   Heb je hem ook al opgemerkt, die “Westers uitziende” advocaat, die je 
regelmatig tegenkomt op evenementen van “het muziek”.   
 
Nu, er is een wijsheid die zegt “met advocaten moet je altijd oppassen”, en ik vrees dat dit hier niet 
anders is !  Enerzijds wordt hij “vooral gespot” op die evenementen die veel volk trekken van de 
Congregatie.   Het is juist daar, op “plaatsen waar veel volk is” dat de IS-strijders graag toeslaan.   Wat 
komt die gast zoeken in een “Christelijke” vereniging zoals ons “Congregatie”.  Ge moet toch blind zijn 
om niet te zien dat dit geen toeval is, zeker niet na de moord op die priester in dat Franse gemeentje 
niet ver van Rouen, waar duidelijk geworden is dat IS nu ook de Christelijke gemeenschap viseert en 
durft toe te slaan op plaatsen waar men het helemaal niet verwacht.  Die bereidt simpelweg een 
aanslag voor ! Ge ziet dat trouwens ook een beetje in zijn ogen, echt ge moet daar eens op letten.  Ik 
heb dat alvast gedaan, want ’t is een beetje zoals in de liefde, als je echt wil zien hoe iemand “er 
vanbinnen” uitziet, dan moet ge “in zijn of haar ogen kijken” !!  Ewel, die oogpupillen, staan meestal 
wagenwijd open, duidelijk “gedrogeerd” en klaar om een zelfmoordaanslag uit te voeren ! 
 
Ik mag maar hopen dat we niet moeten meemaken dat we “het interventieteam van Verviers” nog in 
actie zien komen in de parochiale gebouwen van van Sint-Tilo.  Maar eerlijk, het is een beetje zoals bij 
de parachutemoord van enkele jaren terug, je kan het niet “bewijzen” maar er zijn “sterke 
aanwijzingen”.   
 
Voor mij is het duidelijk , Die gast, met een vals paspoort onder de naam “Stijn Vandeweghe” is een 
IS-terrorist.  Hij luistert trouwens naar de naam “Ahmed”.  Echt waar, ge moet dat eens “testen”, als 
je “Ahmed” roept dan komt hij af of draait hij in elk geval zijn hoofd om te luisteren.  Trouwens, na 
grondig speurwerk van onze kant hebben we kunnen ontdekken dat zijn “strijdnaam” zou z ijn : 
ACHMED VAN PITA AL BELGICA  !! 
Het is een kwestie van tijd eer DE BOM ONTPLOFT !!!!   Zeg dat ik het gezegd heb !  
 
Maria, moeder Gods, en zeker niet te vergeten Heilige Cecilia, patroonheilige en beschermer van de 
muzikanten, sta ons bij in deze moeilijke en gevaarlijke tijden!!!!! 
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VBO : Vakbond voor Blaasorkesten 
 
In de Crescendo Nieuwsbrief #8 (van feb’15) kon je reeds lezen dat binnenin de Congregatie “een 
vakbond” werd opgericht.  Hun eerst oproep was toen “Eigen noten eerst !”.  Benieuwd of ze 
ondertussen reeds nieuwe eisen hebben gesteld (en nog meer, of die ook werden ingewilligd). 
 
Er zou nogal wat rumoer zijn in de wandelgangen nu de minister van Cultuur de subsidiëring van een 
en ander zou willen herzien.   Ook binnen de Congregatie is men er niet gerust in. We hoorden al de 
grootste doemscenario’s in de wandelgangen.   Toch heb ik de indruk aan het gewicht te zien van 
sommige muzikanten dat er wel meer dan een beetje mag afgeslankt worden. 
Als we kijken naar andere korpsen zien we trouwens dat met een beetje creativiteit voor alles een 
oplossing te bedenken is.   Zo zou de Muziekkapel van de Gidsen al volledig voorbereid zijn voor een 
eventuele afslanking e/o besparing. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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).  We vonden Annemie bereid om in deze “terugkerende” rubriek enkele West-
Vlaamse woorden of uitdrukkingen uit te leggen.   Ook worden sommige “vergeten” typische 
Izegemse of westvlaamse gezegden aan bod. 
 

Hieronder enkele West-Vlaamse woorden of uitdrukkingen 
 

- Z’eit de nieuwe collectie van ’t slunse’kot an   betekent  ze gaat slordig gekleed 
- ’t Is lik ’n zientje   betekent ze lijkt heel voorbeeldig 
- Z’eit teegn de wind geskeetn   betekent  ze heeft zomersproetjes 
- ’t Is den dood ip stokkn   betekent  die ziet er niet goed uit 
- Je roapt gin stroot van d’eirde   betekent  hij is lui 
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- D’er is ne fermen hoek of   betekent  daar scheelt iets aan 
o Ps: in het Italiaans “Bertolini !!” 

- Wuk skuuvn ze nu onder de deure?   betekent wie we daar hebben! 
- Welgekomn, ge moet hier gin stoelgeld betoaln   betekent  een warme welkom 
- ’t Ligt ie rol onvrende   betekent  alles ligt hier overhoop 
- Een variatie hierop :  ’t Ligt ie rol top-over-klootn   betekent  er heerst hier wanorde 
- ’t Ei uit z’n gat vroagn   <of>   Z’n toenge pelln   betekent  iemand uitluisteren 

 

Van woar komt da dollemolle ? 
 
Hieronder de uitleg van de oorsprong van enkele woorden of uitdrukkingen.  Je zal zien, soms is het 
echt verrassend als je leest waar een woord of uitdrukking die we regelmatig gebruiken eigenlijk 
vandaan komt.  Veel plezier. 
 

- GIF MO SJETTE 
-  Betekent: Doe maar stevig verder 
-  Voor verlichting in huis was het vroeger behelpen met een olielamp waarin een wiek voor 

de vlam en dus de verlichting zorgde.   Wilde men meer licht, dan moest de wiek hoger 
worden gedraaid.   Was de wiek gemaakt van saai (sjette), dan zei men : Gif mo sjette.   Was 
de wiek daarentegen van katoen, dan werd dat uiteraard Gif mo katoen.   Bij 
petroleumlampen werd dat Gif mo petrol  en bij gaslantaarns Gif mo gaaze. 

 
- SIEKLETTE 
-  Betekent: kauwgom 
-  Kauwgom werd in onze regionen geïntroduceerd op het einde van de Tweede 

Wereldoorlog toen Amerikaanse en Canadese bevrijdingstroepen het snoepje gratis 
uitdeelden aan de bevolking.   De merknaam van de kauwgom was “Chicklet”, waarop de 
Bruggelingen later dan maar sieklette zegden tegen om het even welk merk van kauwgom. 

 
- KATJE MIEN, KATJE WEERE 
-  Betekent: Iemand lik op stuk geven 
-  Iemand onmiddellijk van antwoord dienen luidt in het Brugs: Katje mien, katje weere, een 

verbastering van de uitdrukking : kaats je (de bal) naar mij, dan kaats ik (de bal) terug (were). 
 

 

Dokter Phill (=Thomas) geneest  
 
Dokter, wij zijn de trotse ouders geworden van ons eerste kindje, ik moet u niet vertellen hoe gelukkig 
we zijn, maar we hadden toch graag eens uw advies gekregen voor een probleempje waarmee we 
“sukkelen”.   Het begon eigenlijk al van bij de geboorte zelf.  Normaal, als een kindje geboren wordt, 
dan is zowat het eerste wat het doet “beginnen wenen”.  Nu, bij ons was dat niet zo !!!  Het kind zat 
nog maar half met zijn kop uit xxxxx(censuur), of het begon zowaar “TE JODELEN”.  Allez, zeg, zowel 
de vroedvrouw als de gynaecoloog hadden dit nog nooit meegemaakt.  Toen we hen uitlegden dat we 
allebei wel zeer muzikaal zijn aangelegd, kon hun dat ook niet overtuigen om gerust te stellen.   En nu 
zijn wij dus ook ongerust, temeer dat dit niet overgaat.  Telkens in plaats van gewoon “huilen” begint 
ons liefste kindje te “jodelen”.   We hebben ook geen idee hoe dat zou komen en zijn ook bang dat 
ons kindje daar later mee zal gepest worden.  We zijn ten einde raad …  
 

 Oh, ik moet eerlijk zeggen dat ik als dokter dat ook nog nooit ben tegengekomen.   En de 
vakliteratuur vermeld dat fenomeen nog nergens.  Ik ben wel bereid dat eens verder te 
onderzoeken, want als je als medicus met iets spectaculairs kan afkomen in de 
gespecialiseerde pers, dan wacht je eventueel eeuwige roem, en hopelijk ook onmetelijke 
rijkdom.  Ik zie me al liggen, op een zonnig strand, ver van de pillen en wachtdiensten, te 
staren naar passerende mooie zeemeerminnen en … 

 “Dokter, dokter, we begrijpen niet wat je allemaal zo stil mompelt, en je ogen draaien weg, 
voel je jezelf wel nog goed ?” 

 Oei, sorry, ik bedoel, ik ga dit eens ernstig onderzoeken. Doe maar al uw kleren uit en zeg 
tegen uwe vent dat hij een toerke gaat wandelen. 
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 “OK, dokter, ik vertrouw volledig op u, merci zulle” 
 Graag gedaan (grijns, grijns, …) 
 (ondertussen is de kersverse papa al aan zijn wandelingske begonnen) 
 Oei, maar als ik hier uw patiëntendossier open, vind ik een bijlage die misschien veel kan 

verklaren.   Hebben jullie Oostenrijkse roots of zo ? 
 “Neen, maar we zijn recent wel naar een feestje van ’t Congregatiemuziek geweest, met 

“Oberbayern” als thema” 
 Ah, ja maar ja, dat verklaart veel, en heb je je daar nogal “laten gaan” ? 
 “Ja, mijnheer de doktoor, soms laat ik me helemaal gaan, ’t is sterker dan mezelf, 

bijvoorbeeld als …. 
 Oké, oké, ’t is al goed, ik begrijp het  (dokter schuift ongemakkelijk en scheef hangend op zijn 

stoel aan zijn bureau en begint te schrijven…) 
 “En dokter, weet je al meer ?” 
 Ja, ik schrijf u hier een therapie voor die je moet toepassen, nog zeker tot de eerste 

communie van je kindje.   Tweemaal per week moet je gedurende minstens een halfuurtje je 
spruit masseren ter hoogte van het middenrif. 

 “En moet het geen medicatie toegediend worden, dokter ?” 
 Neen, maar dat masseren moet wel gebeuren samen met het gebruik van een stembakske.   

Uw kind zal spijtig genoeg niet meer genezen van dat jodelen, ik vrees dat je daarvoor te 
sterk uit de bocht bent gegaan op dat feestje van ’t muziek.  Het enige wat je kan doen is 
ervoor zorgen dat het jodelt “in de juiste toon”. 

 “Is er iets waar ik verder nog moet op letten dokter ?” 
 Ewel, ja, als je bemerkt dat het jodelt in de vorm van “do-sol-mi-do”, dan laat je het best 

later een koperinstrument bespelen, als het echter is van “sol-la-si-do-si-miiiiii”, dan zou ik 
eerder opteren voor een houtblaasinstrument 

Ondertussen is de vader terug van zijn wandeling, heeft de jonge moeder alweer al haar kleren aan, 
betalen ze de rekening om, enigszins vertwijfeld naar huis toe te wandelen …………..  al “jodelend” ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwaneklap (de “Story” van de Congregatie)  

 
- Wist je dat ...  Cathy Croque binnenkort optreedt in het Sportpaleis in Antwerpen.  Jawel, je 

leest het goed.   Hoe een en ander in elkaar zit, vraag je haar best zelf. 
- Wist je dat … Cathy Croque voor haar komende optreden in het Sportpaleis er eigenlijk niet 

gerust in is.    Niet dat ze er wakker van ligt dat ze zo vals zingt als een kat, maar wel omwille 
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van de huidige terreurdreiging.  “Terroristen zoeken steeds plaatsen waar heel veel volk 
naartoe gaar” aldus Cathy … 

- Wist je dat … zot zijn geen zeer doet, het jeukt alleen maar een beetje 
- Wist je dat … de foto die geplakt werd bij het bericht van de geboorte van het eerste kindje 

van Marieke en Benjamin dan toch niet de juiste bleek te zijn.  Ik ben er nog altijd niet van 
overtuigd, maar verschillende mensen hebben me daar lastminute op gewezen.  Te laat 
echter om dit nog recht te zetten, de nieuwsbrief is al naar de drukker …. 

- Wist je dat … het naambord van onze vereniging opnieuw werd opgehangen aan ons lokaal.  
Een dank u wel aan de waaghalzen die zo hoog op een ladder durfden staan. 

- Wist je dat dit gebeurde nadat ons lokaal voorzien was geworden van nieuwe ramen.  De 
vorige waren “vort” en de nieuwe zijn hoe dan ook veel energiezuiniger.  Of de akoestiek 
erdoor verbeterd is, weet ik niet, ’t klinkt bij momenten nog altijd “luid” maar ik heb de 
indruk dat het nu toch soms “mooier luid” is … 

- Wist je dat … er al enige tijd iemand geïnfiltreerd is in het muziek luisterend naar de naam 
Ahmed.  ‘k Wil het maar even meegeven in deze tijden van moslimterrorisme.  En die gast 
heeft een goeie vriend die luistert naar de naam Mustafa.  En weet je hoe de broer heet van 
Mustafa?  Stafaste moe ! 

- Wist je dat …  ook Valerie Rosseel een kleine gekocht heeft. Ik ken er niet veel van, maar ’t 
schijnt dat dat veel geld kost.  We betrapten haar alleszins in een casino, tijdens het 
pokerspel.   Aan haar glimlach te zien was ze aan het winnen, en ging ze met genoeg winst 
naar huis om een ‘schonen” baby te kunnen kopen  

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Wist je dat … na het lezen van deze Crescendo nieuwsbrief ongetwijfeld iedereen van de 
Congregatiefamilie dezelfde berichtenringtone op zijn GSM zal hebben: de douchescene van 
de Psycho-horrofilm !   Is wel duidelijk vind ik,  ook wel om aan te geven dat er SMS’ke 
gearriveerd is ! 

- Wist je dat … ze in de jaren 60 ook al zwarte “soustiens” droegen.  Alhoewel, helemaal zeker 
ben ik nu ook weer niet; het kunnen ook gewoon donkerkleurige geweest zijn. 

- Wist je dat …   diegene die de vorige niet begrepen heeft deze Crescendo duidelijk niet 
volledig gelezen heeft, alleszins niet alle “internet”-gedeeltes volledig bekeken heeft. 
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Humor  
 
De meester is jarig. Hij vraagt aan de kinderen: “Raad eens hoe oud ik geworden ben.” 

 Zegt Jantje: 58. Mis.  
 Zegt Marietje: 49. Ook mis.  
 Zegt Pietje: 35. Weer mis.  
 Komt Rikkie. “Meester, U bent 42 geworden.”  
 “Goed zo, m’n jongen. Hoe heb je dat zo goed geraden?” ... 
 “Wel meester, dat zit zo: mijn broer is 21 en da’s een halve idioot.” 

 
 
Een dronken, fel  naar alcohol geurende man zat in de trein naast een priester.   
Zijn das zat vol  vlekken, zijn wangen vol rode lippenstift en een halflege fles  Bacardi stak deels uit de 
zak van zijn gekreukte vest.   
De man opende zijn  krant en begon erin te lezen.  
Na een vijftal  minuten richtte hij zich tot de priester en  vroeg: 
"Zeg, eerwaarde,  weette gij d'oorzaoke van artrose?"   
"Ja, mijn zoon, dat  komt door erg losbandig te leven, te veel alcohol te drinken, niet  naar de mis te 
gaan, te slapen met prostituees, geen bad te nemen,  kortom losbandig te leven in zonde."  
"Awel merci",  mompelde de dronken man terwijl hij terug zijn krant indook.   
De priester,  nadenkend over wat hij gezegd had en een beetje nieuwsgierig:   
"Neem me niet  kwalijk maar hoe lang heb je al last van artrose?"   
"Ikke eerwaarde ?  Ik ee genen artrose, moar kee hier just inde gezette gelezen da de paus dadde ee.” 
 
 
In een klooster, voor nonnen, werd beroep gedaan op een hersteller van piano’s omdat de piano van 
het klooster het niet meer deed. 
 Toen de man de piano  nakeek haalde hij er 3 vibrators uit. 
 “Voila se” zei hij “ dat is de reden waardoor de piano niet meer speelt” 
“En hoe komen deze instrumenten in de piano terecht ?” vroeg hij aan moeder overste. 
 “Wel dat zit zo “ zegde moeder overste “Enkele weken geleden hebben we logies verschaft aan een 
vriendelijke handelsreiziger en hij kreeg ook nog een ontbijt van ons. 
Toen hij vertrok gaf hij ons , uit dankbaarheid , deze 3 toestellen en zegde: 
“Hier se , steek dat maar eens in jullie viool…en daar we hier geen violen hebben, hebben we ze maar 
in de piano gestopt” 
 
 
Een stel uitgelaten West-Vlaamse boerinnen gaat met een prachtig schip op een meerdaagse cruise. 
Aan boord worden zij welkom geheten door een officier in gala-uniform. 
"Welkom aan boord, mevrouw" heet de man iedereen welkom. 
"Dank u wel kapitein", zegt een boerin. 
"Dank voor het compliment, mevrouw," zegt de man, "maar ik ben niet de kapitein, ik ben de dek-
officier". 
"Mô vint toch" zegt de boerin: "Me gaon hier persies nieten tekort komm'n". 
 
 
Een zakenman opent zijn nieuwe kantoor, wanneer hij van een vriend ter felicitatie een krans 
ontvangt met daarop: "Rust in vrede". 
Het is duidelijk dat er een fout is gemaakt en de zakenman belt de bloemist om te klagen. 
Nadat hij de bloemist heeft verteld van de fout zegt de bloemist: 
"Het spijt me heel erg van de fout, meneer .... maar wat nog erger is...  er vindt vandaag ergens een 
begrafenis plaats waar bloemen worden afgeleverd met de tekst: 
"Gefeliciteerd met je nieuwe locatie."  
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Baziel  
 
Wie herinnert zich nog Guido Depraetere?  Die gast die mee aan de wieg stond van VTM.   
Later leerden we hem ook kennen met zijn Baziel-mopjes in HT&D.  Zijn Baziel-erfenis komen we nog 
regelmatig tegen in een krant, en we vonden het leuk om af en toe nog eens een van zijn mopjes te 
delen met ons Crescendo-publiek.  Mocht er zich géén glimlach op uw gezicht toveren, gelieve raad te 
vragen aan dokter Thomas, middels het schrijven van een mailtje naar ons alom gekende email-adres 
(crescendo@congregatie.be).  Mocht je de mop sexistisch of dwaas of vrouwonvriendelijk vinden, dan 
heb je die allicht goed begrepen.  Proficiat daarvoor. 
 

 
 

 

www  
 
In deze rubriek vermelden we graag interessante artikels of leuke filmpjes die we (al of niet toevallig) 
tegenkwamen op “TINTERNET”.  Niet altijd even muziek-gerelateerd, ik geef het toe, maar omdat ik ze 
leuk of interessant vond wou ik ze toch graag delen. 
 
Deze is alvast WEL muziek-gerelateerd.  Meer nog, hun gezicht kon ik niet herkennen op het filmpje, 
maar toen ik het geluid hoorde wist ik het meteen : dat is een trombone van bij ons   :-)  
 
Blijkt dat een paar trombonisten uit ons groot orkest zich hadden ingeschreven om mee te doen in de 
grote Rallywedstrijd van Ieper.  How zeg, lefgozers toch hé.  Nu, of ze een goed resultaat behaald 
hebben weet ik niet, maar hun passage ging alvast zeker niet onopgemerkt voorbij.  Ze hebben alvast 
voldoende getraind vooraf. 
Zie onderstaand filmpje   
(Pas op : als het niet lukt om gewoon te (dubbel-)klikken op de link, probeer eens Ctrl-click) 
https://youtu.be/AqQHPEQVka8  

 

AA – Actueel Algemeen 
 
In de kranten of op andere (digitale) media lees je zo af en toe artikels die je graag wil “delen” met 
anderen.  Enfin, bij mij is dat toch zo.  Dat kunnen zowel grappige als droevige berichten zijn en zowel 
over muziek gaan als over totaal andere dingen zoals politiek, of andere “gebeurtenissen”.   Kom jij 
ook zo toevallig eentje tegen, aarzel dan niet om dit te melden aan ons gekende e-mailadres 
crescendo@congregatie.be,  
 
 
 
 

mailto:crescendo@congregatie.be
https://youtu.be/AqQHPEQVka8
mailto:crescendo@congregatie.be
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Deze keer vonden we deze leuk om te delen: 
 

- Krijgt Lemmy een chemisch element ? 

 
We hebben het hier 
over Ian ‘Lemmy’ 
Kilmister, de overleden 
frontman van de 
rockband Motörhead. 
Of hij inderdaad een 
chemisch element 
krijgt, en hoe de vork 
verder aan de steel zit, 
lees je in het 
krantenknipsel hier 
onder (of naast)  
(waarvan ik vergeten 
ben waar en wanneer 
ik het uitgeknipt heb) 

 
 
 
 

- Bernard is nieuwe voorzitter ! ! 
 
Neen, we hebben het hier niet over een nieuwe voorzitter voor onze KHCI vereniging, maar over onze 
vrienden van de Winkelse Muziekvereniging van Sint-Eloois-Winkel.  Toen ik het artikel las, moest ik 
om een of andere reden toch even glimlachen.  Zou het geweest zijn omdat ik me perfect een fusie 
tussen onze vereniging en de Winkelse Muziekvereniging kon voorstellen.   Niet alleen zou dit een 
goeie versterking betekenen op al onze pupiters (ja, ik ga er dan gemakkelijkheidshalve van uit dat wij 
hen overnemen en niet omgekeerd), maar zouden ook bepaalde andere zaken ineens “opgelost” zijn 
…. Hèhè 
Stoute ikke toch hé 
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- Nieuwe douches voor uitroeiingskamp in Polen 

 
Toen de dagelijkse leiding van het voormalige concentratiekamp Auschwitz besloten om vanwege de 
allesverzengende hitte in Polen  om enkele douches klaar te zetten voor de oververhitte toeristen, 
werd dat niet door iedereen in dank afgenomen. Het kamp is tegenwoordig een toeristische 
bestemming voor mensen die belangrijke plaatsen uit de Tweede Wereldoorlog willen bezoeken. 
Deze mensen 
associëren de 
douches niet met 
verkoeling, maar met 
één van de beruchte 
methoden die de 
nazi’s gebruikten om 
Joden uit te roeien: 
 
Vanwege de hittegolf 
die in Polen heerst, 
leek het de 
beheerders van het 
beruchte 
vernietigingskamp 
een goed idee om 
koud water-douches 
te plaatsen, zodat 
toeristen even 
konden afkoelen tijdens hun bezoek. 
 
Dit was echter tegen het zere been van veel bezoekers. Het deed ze denken aan de gaskamers die in 
de Tweede Wereldoorlog waren ingericht als doucheruimtes met (niet-werkende) douchekoppen. 

 

 

- Rusland zal veto uitspreken over afschaffen veto 

 
Een voorstel van Frankrijk om het gebruik van het vetorecht in de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties aan banden te leggen is door Rusland "populistisch" genoemd. Het land zegt tegen het plan te 
zullen stemmen.  



 

 

Nieuwsbrief Koninklijke Harmonie van de Congregatie Izegem 

 

PAGINA 47 

Frankrijk kwam met het initiatief om de vier andere permanente leden van de Veiligheidsraad - 
Engeland, China, Rusland en de Verenigde Staten - te overtuigen zich te onthouden van het gebruik 
van hun veto als er actie nodig is 
om gruweldaden aan te pakken. 
Het vetorecht stamt uit de tijd dat 
de VN werd opgericht.  
In 2014 blokkeerden China en 
Rusland met hun vetorecht een 
onderzoek van het Internationaal 
Strafhof naar de misdaden in Syrië. 
In juli blokkeerde Rusland nog 
twee plannen van de 
Veiligheidsraad: de erkenning van 
de genocide in Sebrenica en de 
oprichting van een tribunaal om de 
daders van de MH17-crash te 
berechten.  
"Wij denken dat het een niet werkbaar voorstel is," reageerde de Russische ambassadeur Vitaly 
Churkin op het plan. "We zien het als een populistisch voorstel. Als Frankrijk zijn eigen veto minder wil 
gebruiken, mogen ze dat natuurlijk doen." 

 

 

- Vrouw (91) vult kruiswoordpuzzel van 80.000 euro in 

 
Is het gewoon grappig? Aandoenlijk? 
Vertederend zelfs?  
 
Of moeten ze die ouwe tang onmiddellijk aan 
de galg hangen op het dichtstbijzijnde kerkplein 
? 
 
Kunst … het is niet altijd even duidelijk hé ! 
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Om af te sluiten geven we 
graag nog deze mee aan alle 
studenten die ongetwijfeld 
weer blij zijn dat ze weer naar 
school mogen om al die 
interessante dingen te mogen 
bijleren.  Lees het artikel uit 
HLN van september vorig jaar ( 
2015) over een waar 
“bierprotest” van studenten.  
Ja ja, die jonge gasten, ge 
moogt ze niet onderschatten !   
Ondertussen zijn we al een 
jaartje verder.  Ik ben eigenlijk 
wel benieuwd of ze in hun 
opzet geslaagd zijn ?  Laat het 
me gerust weten ! 
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’t Is niet van horen zeggen, ’t is van horen spelen  
(op de radio, op YouTube, op een concert, of nog ergens anders …) 
 

In deze rubriek willen we graag een of ander muziekfragment, of iets aanverwants met onze lezers 
delen.  Meestal zal het gaan over iets wat we hoorden op de radio.  Uw redacteur is nogal een fervent 
Klara-luisteraar, maar luistert ook soms naar Radio-4-NL.  Als hij naar Radio1 luistert, dan is dat 
meestal “de eucharistieviering”, maar dit doet hier niets ter zake  Kom je hem tegen terwijl StuBru 
muziek uit zijn “oortjes” boenkt, dan heeft hij allicht vergeten zijn rilatine in te nemen. 
 
Terwijl we hier druk bezig waren deze nieuwsbrief aan het schrijven,  horen we ons aller gekende Dirk 
Brossé uitleg geven over de legendarische filmmuziek van de al even legendarische horrorfilm 
“Psycho” van Hitchcock uit 1960.   Deze muziek blijkt geschreven te zijn door ene “Bernard 
Herrmann”. 
Psycho is een Amerikaanse horrorfilm uit 1960, gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1959 van 
Robert Bloch. De film werd geregisseerd door Alfred Hitchcock. Het scenario werd geschreven door 
Joseph Stefano en blijft in het algemeen vrij trouw aan het boek. 
Deze film wordt algemeen als een van de beste films van Hitchcock gezien en als een van de meest 
effectieve horrorfilms. Psycho bevat een douche-scène die nadien veelvuldig geciteerd werd in 
andere films. 
Hitchcock kreeg van Paramount niet het budget dat hij voor zijn vorige films had gekregen. Daarom 
liet hij de film goedkoop en zo snel mogelijk opnemen, gelijk aan een aflevering van zijn televisieserie 
“Alfred Hitchcock Presents”. Hij huurde zelfs de crew van die serie in om mee te helpen aan de film. 
Hij financierde de film persoonlijk. 
Hitchcock stond erop dat Bernard Herrmann de muziek voor Psycho zou componeren, ondanks dat hij 
Herrmann niet het bedrag dat hij normaal voor zijn diensten vroeg kon betalen.  De muziek die 
Herrmann componeerde staat bekend als een van de beste soundtracks van een Hitchcock-film. 
Herrmann maakte de productiekosten voor de muziek lager door de muziek uitsluitend te 
componeren voor een strijkorkest in plaats van een compleet orkest. 
Eerste reacties van critici op de film waren gemengd, maar het grote publiek reageerde positief. De 
film brak opbrengstrecords in de Verenigde Staten, Canada, Azië, Japan, Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk en Zuid-Amerika. Het werd een van de succesvolste zwart-witfilms ooit. 
 
Hedentendage wordt Psycho beschouwd als de beste film uit Hitchcocks oeuvre.  De regisseur uitte 
zijn tevredenheid over de angst die de film opriep bij het publiek, maar stelde in een interview met 
BBC uit 1964 dat men de bioscoopzaal "giechelend" zou moeten verlaten: "Ik vond het verhaal vooral 
amusant. De hele film was voor mij een grote grap. Ik was geschokt toen ik merkte dat mensen het 
allemaal heel serieus namen”. 
Het succes van Psycho maakte van Anthony Perkins in een klap een bekend acteur. 
Psycho kreeg drie officiële vervolgen, welke geen van allen door Hitchcock zijn geregisseerd. Anders 
dan het origineel, zijn deze alle drie in kleur. Hoofdrolspeler Perkins keert in alle delen terug als 
Norman Bates. 
In 1998 kwam een nieuwe versie van Psycho van de hand van Gus Van Sant uit, ook Psycho genaamd. 
Hoewel Van Sant een vrijwel exacte kopie van de versie van Hitchcock maakte (met andere acteurs), 
waren de reacties op zijn versie gemengd. 
Psycho : the picture you must see from the beginning ….   Or not at all !!! 
Schitterend gewoon. 
 
Bekijk in de URL-link hieronder hoe Hitchcock op onnavolgbare wijze een trailer van een 7-tal minuten 
inspreekt.  Het “suggestieve” taal- en beeldgebruik, echt fantastisch vind ik dat.   De manier waarop 
hij zijn tekst uitspreekt, dat is pure muziek, vol crescendo, decrescendo, enz…  Schitterend gewoon.  
Bemerk bijvoorbeeld de scène aan de trap hoe hij vertelt over een slachtoffer die van de trap tot 
beneden rolt.  Schitterend ! 
(Pas op : als het niet lukt om gewoon te (dubbel-)klikken op de link, probeer eens Ctrl-click) 
https://youtu.be/DTJQfFQ40lI  
 
In de URL-link hieronder vind je een stukje m.b.t. de muziek in de film. 
(Pas op : als het niet lukt om gewoon te (dubbel-)klikken op de link, probeer eens Ctrl-click) 

https://youtu.be/DTJQfFQ40lI
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https://youtu.be/qMTrVgpDwPk  
Bemerk bvb vanaf 4:30 hoe de strijkers erin slagen een enorme angstige sfeer te creëren.  Als ik me 
niet vergis, was dit in de fameuze “douche-scene”.   Feit is alleszins dat nadien in zowat alle 
horrorfilms de techniek met de strijkers op een of andere manier werd gekopieerd om “angstige 
sferen” te creëren”. 
In de URL-link hieronder vind je de originele douche-scene : Schitterend toch, zowel filmisch als wat 
de muziek betreft.  Vergeet niet dat we spreken over de jaren ’60 !    
Ik verzeker u, na het bekijken van die scene zal een douche nemen nooit meer hetzelfde zijn als tot op 
heden. 
(Pas op : als het niet lukt om gewoon te (dubbel-)klikken op de link, probeer eens Ctrl-click) 
https://youtu.be/xcg42KhsZew  
 
Meer vind je onder YouTube als je er zoekt naar bvb : psycho bernard hermann 
Moet je echts eens doen en verder verschillende fragmenten bekijken, je amuseert je rot. 
Er zijn ook al “hedendaagse variaties” op gemaakt.   Misschien moeten we dat met de Congregatie 
ook eens doen.   Is er iemand die goed of redelijk overweg kan met filmstukjes te monteren in een of 
ander computerprogramma.  En iemand die graag eens regisseur zou spelen.  Uiteraard hebben we 
ook nog iemand nodig die het filmen zelf voor zijn rekening kan nemen, ook iemand voor de montage 
van muziekfragmenten  en last but not least hebben we iemand nodig die goed overweg kan met de 
ketchup-fles.             
Dat ware toch lachen geblazen !   Weliswaar moet het daarom niet persé de douche scene zijn hé, het 
kan ook de moord aan de trap zijn.   En voor alle duidelijkheid, voor de film is het niet persé nodig dat 
je “echt” iemand van de trap gooit ! How ja, we willen geen miserie hé ! 

 

  

https://youtu.be/qMTrVgpDwPk
https://youtu.be/xcg42KhsZew
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Wedstrijd 
 
Herkent u deze man ?   
Tip: Belgische frieten 

 

A: géén twijfel mogelijk, Freddy Horion, zowat de 
gevaarlijkste moordenaar die België in zijn bestaan heeft 
gekend, tot ik weet niet hoeveel keer levenslang 
veroordeeld, maar met een gewone bril i.p.v. een zonnebril 
B: ik twijfel, Geert Maertens, friturist van ’t muziek, die 
Belgische frietjes bakt in een mooie gele Vlaamse kleur, maar 
zoals gezegd, ik twijfel, want op de foto kijkt hij wel erg 
serieus vind ik 
C: Volgens mij is dat Elio Di Rupo, maar waarvan de foto door 
zogenaamde verouderingssoftware is gedraaid. Ja, ja, ik ben 
bijna zeker, zie je het trouwens niet hoe zijn linker handje er 
nogal slapjes bijhangt ? 
 

 
Schiftingsvraag: 
Herkent u deze man ? 
Tip: geslaagd zakenman 

 

A: Yves Martin, want hij ziet er nogal vermoeid uit, gelijk 
iemand die te weinig uren geslapen heeft 
B: Donald Trump, presidentskandidaat voor de 
republikeinen van de komende verkiezingen in de USA, ja 
met de tip is het niet zo moeilijk om dat te vinden.  
Trouwens, die blik … 
C: Dimitri Vegas, die samen met zijn collega Like Mike 
een wereldbekende DJ-duo vormt, onze Belgische 
internationale trots, die klaarblijkelijk pas overgevlogen 
is naar het Ceciliafeest van onze Congregatiefamilie na 
een zoveelste optreden in Ibiza. 

 
Schiftingsvraag op de schiftingsvraag: 
Herkent u deze man ? 
Tip: pasta amatriciana 

 

A:  Ik kan op zijne naam niet komen, maar die gast komt me 
bekend voor van in een filmpke dat ik nog gezien heb op TV.  
Ja ja, ik ben het bijna zeker, ’t is een acteur, en hij had toen 
alleszins de rol van “nar” in het kasteel van een of andere 
koning of zo in de Middeleeuwen.   Alhoewel, ik begin te 
twijfelen, het kan ook “quasi modo” zijn, die met zijne  
kromme rug en al van uit de film “de klokkenluider van de 
Notre Dame”.  Ja, ook de mondtrek herken ik … 
B: Louis de Funes, volgens Wikipedia zou die man al 
overleden zijn, maar dit is dan duidelijk toch op zijn minst 
zijn tweelingbroer.   Alleszins verraadt hij zich door zijn 
strenge blik. 
C: Bert Soete, de zowat meest ernstige dirigent die onze 
Congregatieharmonie al gehad heeft, enfin, met ernstig 
bedoelen we wel ernstig met het muzikale bezig … 
 

 
Stuur uw oplossing (A, B of C) naar ons gekend e-mailadres, crescendo@congregatie.be, samen met 
uw gegevens. 
Onder de juiste oplossingen verloten we een lot trappistenbier (dat nog (net) niet over datum is) 

mailto:crescendo@congregatie.be

