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“Ik onthou vooral de vriendschappen bij de Wandelkring” 
 

Een grote meneer. Letterlijk en figuurlijk. Hij was één van de grootsten bij de 
Wandelkring en zeker bij Capriccio, waar hij met zijn uitstekende, heel hoge 
 

 

tenorstem uitblonk en zijn vrouw 
Greetje bijzonder trots maakte 
toen hij een uitstekende solist 
bleek te zijn. Ook in een duet 
met Christel De Meulder, bij 
onze kring intussen meer dan 
bekend. 
Vader van drie dochters en één 
zoon, twee kleinkinderen, met 
een gelukkig leven in de 
terugblikspiegel. Een 
uitstekende vertegenwoordiger 
van elektrische apparaten met 
een goede talenkennis, 41 jaar 
gelukkig geleefd in Schilde-
Bergen in een riante woning met 
een tuin van 800 vierkante meter 
en nu – in zijn tachtiger jaren – 
geplaagd door enkele fysieke 
beperkingen toch nog best 
tevreden op zijn bijzonder ruim 
appartement op de Antwerpse 
leien met een heuse, lichte 
wintertuin als gezellig zitje. Je 
hoort Ghis Segers niet (hard) 
klagen. 

 

Ghis Segers en de ‘rebellen’ van Capriccio 
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“Eerst kreeg ik het verdict dat ik longkanker had, maar daar ben ik van genezen. 
Maar de ziekte had toch nog een aantal andere dingetjes veroorzaakt: ik kreeg een 
aneurysma, een bloedbal die dicht tegen de aorta kwam en die bleef groeien. Ze 
hebben dan een stent gestoken, maar daarbij werd een zenuwbaan geraakt. 
Daardoor kreeg ik dan weer meer evenwichtsproblemen, auto rijden was 
uitgesloten en ik moet me thuis behelpen met een stok en als ik buiten kom, 
gebruik ik een rollator. Zelf benoem ik dat tuig een beetje oneerbiedig als ‘mijn 
kruiwagen’, tot ergernis van mijn dokter, die kruiwagen iets vindt om te vervoeren. 
Al begrijpt hij ook wel dat ik dat al lachend bedoel,” grinnikt Ghis Segers met 
duidelijke zin voor humor. 
“Het is trouwens officieel niet Ghis of Ghizze, maar Ghislain, uitgesproken op zijn 
Frans,” verbetert hij ons, eveneens met een bijhorende monkellach. “Oud-
Wandelkringleider, meneer Greeve, noemde mij dan weer Jizzlain.” 
“Weet je trouwens dat we met drie oud-Wandelkringers op dezelfde dag van 
hetzelfde jaar in hetzelfde moederhuis (in de Pieter van Hobokenstraat) geboren 
werden. Ikzelf, Leo Greeve (de broer van Mia Greeve) en één van mijn beste 
vrienden, Herman Stinders. Hij is vorig jaar overleden, nadat hij na zijn 
pensionering vanuit het Zwitserse Basel definitief terugkwam naar Antwerpen. Met 
hem is de vriendschap altijd overeind gebleven, zelfs al woonde hij gedurende vele 
jaren in Zwitserland.” 
 
Kinderen en kleinkinderen 
 
Alvorens definitief het hoofdstuk Zingende Wandelkring aan te snijden, hebben we 
het nog even over zijn familie, die hem nauw aan het hart ligt. Hij mag dan zelf wel 
in hartje Antwerpen geboren zijn, maar hij stamt eigenlijk uit een Limburgse vader 
en een Oostvlaamse moeder. “Toen mijn vader uit de trein stapte in het Centraal 
Station, vond hij dat het hier zo bijzonder goed rook bij bakkerij Barendse, dat hij 
besloot om zich hier te vestigen en te huwen met het ‘eerste dienstmeisje’ uit Oost-
Vlaanderen.” 
Zelf blikken Ghis en zijn Greetje met trots terug op hun kroost: Annemie, Hilde, 
Veerle en Bart. En natuurlijk ook op hun twee kleinkinderen, die het – elk op hun 
gebied – uitstekend doen en oma en opa af en toe komen verwennen. “Onze 
kleindochter is 18 jaar en volgt hotelschool in Spermalie (Brugge), zodat ze 
heerlijke gerechtjes kan bereiden en altijd graag de wijn wil inschenken bij 
familiefeestjes. Ze loopt stage bij een aantal gekende restaurants en ketens. En 
onze kleinzoon leeft met mijn ouders in Frankrijk, op 10 km van de grens met 
Spanje in de Pyreneeën. Thuis spreekt hij Nederlands met zijn moeder, die 
eigenlijk van origine lerares was en nu les geeft als keramiste aan volwassenen en 
kinderen, en met zijn vader, die grafisch ontwerper is. Zijn juf op school vond het 
toch wel merkwaardig dat hij – eigenlijk als ‘immigrant’ - de beste leerling in Frans 
was. Een slim baasje, die dolgraag met zijn hond gaat wandelen in de bergen. Ze 
wonen op een hoogte van 710 meter en de ouders moeten hun zoon elke dag naar 
de beneden gelegen school voeren. Ze komen ook altijd wel een paar keer per jaar 
over naar Antwerpen.” 
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“Les lumineuses fabuleuses” 
 
Ook de kinderen Veerle en Bart kunnen rekenen op een hoge waardering bij hun 
ouders. De meest bekende is wellicht Annemie Segers, jarenlang presentatrice bij 
Klara, op enkele ongelukkige maanden bij Lernout en Hauspie na. Annemie was 
ook regelmatig presentatrice bij de concerten van Eliane Rodrigues, de vrouw van 
Ghizzes vriend Nest Smeets bij de Wandelkring. Of bij het jaarlijkse concert van 
het leger in Antwerpen. 
“Zij woont in hetzelfde huis als wij, enkele verdiepingen hoger. Zij is niet alleen veel 
bezig met muziek, maar vooral ook met taal. Met een groepje mensen die zich ook 
over deze materie buigen, hebben ze een vereniging opgericht, die optredens 
verzorgt bij de mensen thuis, op bedrijfsfeestje, in kerken, waar je maar wil. Hun 
naam is wel origineel, nl. “Les lumineuses fabuleuses”. En weet je wat dat woord 
eigenlijk betekent? Het komt uit Frankrijk waar slechts één goed lichtgevende lamp 
op de tafel stond, maar waardoor je toch rond de ganse tafel goed kon lezen. 
Annemie is ook vertaalster-tolk Duits-Italiaans en omwille van die talenkeuze 
noemden haar medeleerlingen op school haar ‘het fascistje’. Ze kon er gelukkig 
ook wel om lachen.” 
 
Job 
 
Ghis Segers beschikt ook wel over een talenknobbel, waardoor hij notities bezit 
van het Russisch, het Portugees, maar vooral – buiten zijn moedertaal - van het 
Frans en het Duits. Iets wat hem in zijn carrière dikwijls van pas kwam. Zeker als je 
in Brussel werkte op een kantoor, waar Frans de voertaal was. “De 
Nederlandstalige collega’s spraken uit respect Nederlands met mij. Maar de 
Franstaligen kenden geen woord Nederlands. Als de baas bijgevolg naar een 
vergadering moest waar hij veronderstelde dat er Nederlands zou gesproken 
worden, dan moest er aan ‘monsieur Sé-geirs’ gevraagd worden of hij als 
vertegenwoordiger van de firma mee kon. Wij zaten in de elektro-branche met b.v. 
keukenmaterialen en scheerapparaten Braun. Ik heb daar een enorme evolutie in 
die sector meegemaakt, maar ik heb er zelf wel de telex geïntroduceerd. 
Mijn voordeel was ook dat ik als derde taal het Duits vrij goed beheerste. Niet 
alleen omwille van 21 maanden legerdienst – hoofdzakelijk in Siegen – maar ik 
sprak dat ook graag. Om die reden mocht ik ook elk jaar mee naar de Kölner 
Messe, wat ik trouwens graag deed. Weet je dat ik zelfs gedurende zes maanden 
tolk was op de Expo 1958 in Brussel?” 
 
ZWK en Capriccio 
 
Tijd om het eens te hebben over zijn andere grote liefde, nl. de muziek. “Al vrij 
vroeg stelden ze op Sint-Norbertus vast dat ik een goede stem had en toen ik 9 
jaar oud was, mocht ik al solo’s zingen. Ik denk wel dat ik meer dan vijftien jaar bij 
de zangers gebleven ben, zo precies hou ik die dingen allemaal niet bij. Onder 
meneer Greeve – beter bekend als ‘de Foei’ – heb ik nog de ‘Solo van de zon’ 
gezongen in de Bloemencantate.  
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Later maakte ik ook kennis met meneer Duysburgh. Heel veel respect ook voor 
hem. We maakten tijdens de vakanties lange wandelingen met de kring, we gingen 
met de schooltjalk Ortelius varen en aten onderweg de legendarische ‘pilsjaars’. Hij 
was ook een soort pleegvader voor ‘zijn’ Wandelkringers. Hij volgde je ook als je 
een vriendin (later mijn vrouw) meebracht. Die werd eerst met argusogen bekeken, 
maar als ze er ook nog bij een tweede gelegenheid bij was, steeg je al in zijn 
achting en bij een eventuele derde ontmoeting, kreeg je in feite zijn goedkeuring en 
werd de vriendin opgenomen in de kring. Na mijn legerdienst ben ik echter gestopt 
bij de Wandelkring door allerlei omstandigheden. 
Maar even later kwam Nest Smeets mij vragen of ik geen zin had om op te treden 
met een apart groepje van een vijftal zangers, die een ander soort muziek wilden 
brengen. Ik denk dat hij het repertorium van de ZWK een beetje voorbijgestreefd 
vond. Capriccio werd gesticht en ons eerste optreden volgde in Sint-Norbertus. In 
die tijd werden we echter een beetje bekeken als ‘rebellen’, omdat we een ander 
soort muziek brachten. We zongen hoofdzakelijk negro-spirituals en baseerden ons 
in die tijd op buitenlandse groepen zoals The Golden Gate Quartet, The Brothers 
Four, Les Compagnons de la chanson… Wij zijn toen opgetreden bij de meeste 
concerten van de zangers, zelfs in de Stadsfeestzaal, voor de LBC en mijn vrouw 
hoorde mij in dat groepje voor het eerst zingen in zaal Grüter aan de 
Mechelsesteenweg.” 
“Goh, ik wist niet eens dat hij solo zong. En met zulke prachtige stem. Ik was zo 
trots als een pauw op hem,” klinkt het nog steeds enthousiast als vrouw Greetje het 
verhaal hoort. 
“Het was een hele toffe groep. We gingen soms zelfs samen met vakantie. Eén 
keer zonder dat we het wisten in Zwitserland, waar het hotel plots volgeboekt 
bleek. Niet moeilijk: Jan Vermeersch zat in hetzelfde hotel met heel zijn gezin van 
zes kinderen. Lange tijd kwamen we ook elk jaar nog samen: Hugo Broos, Rik 
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Neel, Dré Fordel, Nest Smeets, Jan Vermeersch, de eventuele vrouwen, later o.a. 
ook Guido Bontenakel en Lizzy, Hugo De Maeyer…” 
 

 
 
Ortolaan 
 
“Ik denk dat Capriccio toch tien, elf jaar bestaan heeft. Maar toen stopten we 
ermee. De beslissing was nog niet enkele dagen gevallen, of via zijn zus vernam 
mijn goede vriend Jos De Houwer dat het gedaan was met Capriccio. Prompt stond 
hij bij ons aan de deur. ‘Wat ga je nu doen?’, vroeg hij zich af. ‘Kom toch bij ons in 
den Ortolaan in Borsbeek zingen, daar kunnen ze een goede stem als die van jou 
gebruiken’. Ik heb me toen laten overhalen en ik heb er vele zalige jaren 
meegemaakt aan de zijde van Jos de Houwer, inbegrepen een aantal buitenlandse 
reizen. Jos moest ook regelmatig naar Duitsland met de auto, maar hij dronk al 
eens graag een pintje. Ik ben toen regelmatig – tot grote opluchting van zijn vrouw 
– met hem naar Duitsland gereden, want als ik stuurde, dronk ik geen alcohol. En 
dus iedereen tevreden. Wij waren echt twee handen op één buik.” 
Muziek bleef hoog op de interesseladder staan van Ghiz Segers. “Zo waren we 
vaste bezoekers van de Saas Fee Musikfeste, waar mijn vriend Nest Smeets en 
zijn vrouw Eliane Rodrigues een serieuze vinger in de pap hadden bij de 
programmatie. Het was een muziekfestival dat veertien dagen duurde, maar wij 
gingen er een weekje naartoe. Op het einde zelfs met een autobus. Heb je dat 
filmpje van Eliane ook gezien op You Tube, hoe ze in Rotterdam met de (kapotte) 
piano naar de kelder gevoerd werd en met een andere (goede) piano weer naar 
boven kwam? Tot half februari waren er niet minder dan 370.000 mensen die het 
fragment hadden aangeklikt. Straf, hé!” 
 
Filmpje met onverstoorbare pianiste in De Doelen hit op internet | NU - Het 
laatste nieuws het eerst op NU.nl (klik op bovenstaande link en geniet mee) 

http://www.nu.nl/opmerkelijk/4376041/filmpje-met-onverstoorbare-pianiste-in-doelen-hit-internet.html
http://www.nu.nl/opmerkelijk/4376041/filmpje-met-onverstoorbare-pianiste-in-doelen-hit-internet.html
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Plezier 
 
Hoewel het al vele jaren geleden is, herinnert Ghizze zich nog vele leuke 
anecdotes uit zijn Wandelkringtijd. Hoe ze hem bij de Wandelkring voor gek 
verklaarden, toen hij elke zondag na de hoogmis met de fiets naar zijn vriendin 
Greetje in Dendermonde bolde. “En vermits het onderweg etenstijd was, nam ik 
mijn boterhammetjes mee. Ik ging die onderweg opeten in een cafeetje, waar niet 
zo heel veel licht brandde. Alleen een rood lampje. Pas na enkele keren besefte ik 
dat ik in een ‘hoerenkot’ beland was, maar die vrouwen gaven me heel vriendelijk 
de gevraagde kop koffie en nee, die koffie moest ik niet extra veel betalen, 
hahaha!” 
Ook op muzikaal gebied weet hij nog best mee te praten  over enkele 
merkwaardige optredens. “Zo moesten we naar Brussel voor de uitvoering van ‘De 
Oorlog’ een oratorium van Peter Benoît met het orkest van de NIR (de voorloper 
van BRT en VRT) onder leiding van Leonce Gras. Eerst waren er repetities en 
vooraleer we ’s avonds de uitvoering hadden, mochten we op kosten van onze 
nationale radiozender iets gaan eten in het Grand Magasin de la Bourse in Brussel. 
Dat bleek echter potdicht te zijn. Na heel wat over en weer getelefoneer, bleek dat 
ze met eten op ons stonden te wachten in het Grand Magasin in Antwerpen. Foutje 
van het NIR… 
Hele leuke herinnering was ook ons optreden in ‘Blondinneke’ met mijn vrienden 
Dessoy en Herman Stinders en onder leiding van Albert Nijssen, de ‘Pirre’. Dolle 
pret was dat! 
Zelf heb ik er nooit aan mee gedaan, maar één van de eerste optredens van 
poppentheater Paljas gebeurde in Overijse, waar we met de Wandeling op kamp 
waren in het domein ‘Op den bisdom’. Dat was wel geestig. Maar ik was er wél bij 
toen wij de poppenkasspelers  tracteerden op een portie rotte tomaten en 
pruimen… Niet zo fraai, maar we hebben er toch nog lang om gelachen.” 
 
 
Toekomst 
 
Ghis Segers kan niet ontkennen dat hij de mooiste tijd van zijn leven in Schilde 
beleefde. “Overdag moest ik voor mijn job babbelen in Brussel, maar als ik thuis 
kwam, was ik altijd blij dat ik iets met mijn handen kon doen: metselen, houtwerk 
maken, beitsen… Eigenlijk had ik ook maar één kerk waar ik me volkomen thuis 
voelde en dat was het kerkje van Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel in Schilde-Bergen. 
Wij hebben er ook 41 jaar gewoond en in de winter was het er nog rustig genoeg 
om met de kinderen te gaan sleeën in de sneeuw. Maar nu valt er geen sneeuw 
meer,” lacht hij. “En bij mij was het schrikken toen ik enkele jaren geleden na een 
dienst in de kerk plots drie kussen kreeg van die pater. Dat was vroeger 
ondenkbaar,” bloost Greetje. 
En wat heeft Ghis nog aan essentieels onthouden over de Wandelkring. “Het 
belangrijkste dat ik eruit onthield, waren zeker de vriendschappen onder mekaar. 
Die blijven tot op vandaag. Maar ik kan en kon ook altijd genieten van de zang, van 
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de muziek. Ik hoor trouwens nog altijd heel precies al er ergens één noot te hoog of 
te laag klinkt. Dat heb ik er zeker ook aan over gehouden. 
En de toekomst? Tja, een beetje beperkt door mijn gezondheid. Ik wil zeker mijn 
vriend André Fordel nog eens gaan bezoeken, maar daarvoor heb ik dan allicht 
een taxi nodig en kan ik daar eventuele trappen op? Verder lees ik veel. We zijn 
nog altijd op de ‘Knack’ geabonneerd. Ik hoop dat we ook nog een tijdje gelukkig 
mogen samen zijn met mijn echtgenote en af en toe met het bezoek van kinderen 
en kleinkinderen. En uiteraard ook van de Wandelkringvrienden. Ik woon hier wel 
graag, maar mijn vrouw krijgt steeds meer last van haar rug en mag op 
doktersbevel niks meer dragen. We zien wel hoe het verder gaat.” 
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De plaats van de Kerk in de samenleving is niet meer dezelfde: kerken lopen leeg, 
parochies worden samengevoegd in pastorale eenheden, minder priesters met 
meer werk… 
Hoe redden de Vlaamse kerkkoren het in die context? 
Steeds meer kerkkoren lijken er de brui aan te geven of moeten stoppen wegens 
een tekort aan leden of een te hoge leeftijd van de leden. Bovendien zien heel wat 
mensen het niet meer zitten om iedere zondag op te draven, naast de wekelijkse 
repetitie. 
Hoe gaan kerkkoren om met deze situatie? 
Wat betekent het voor hen nog om in de kerk te komen zingen? 
Hoe werken zij? Hoe zien zij zelf hun toekomst? 
Ondertussen kijken we jaloers naar voorbeelden in het buitenland, waar er nog 
lustig en enthousiast wordt samengekomen en gezongen in de kerkgemeenschap. 
Zijn wij in Vlaanderen collectief te bedeesd om ons geloof uit te zingen of is er wat 
anders aan de hand? 
Pessimistisch zijn, is nergens goed voor: ook in Vlaanderen zijn er nog plaatsen 
waar het kerkkoor bloeit en groeit en de kerkgemeenschap graag zingt tijdens de 
liturgie. 
Wat is hun geheim? Hoe gaan ze tewerk? Welke lessen kunnen we hieruit 
trekken? 
Koor&Stem wil er graag het fijne van weten. 
Daarom voeren we momenteel een onderzoek naar de toestand van het koorleven 
in de Kerk. 
Van kleine wekelijkse kerkkoortjes tot grote concertkoren met een beperkte 
opdracht voor de Kerk. We zijn er nieuwsgierig naar… 
 
Mocht iemand van onze lezers zijn verhaal in dit verband vertellen? Dan kan je 
terecht bij kerkmuziek@koorenstem.be  
 
Uit ‘Stemband’, het magazine van ‘Koor & stem’ januari 2017.  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hoe gaat het met onze kerkkoren? 

 
 
 
 

mailto:kerkmuziek@koorenstem.be
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Toneel met Sus Cuypers... 
 
 

 
Toneel: de Van Essches en Piet Goossens ? 

 
 

Uit de oude Doos …  toneel bij de ZWK 
 

 

 
 



10 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



11 
 

 
 
 
 
 

Ook al springt er slechts één schaap over de dam, daarna volgen er wellicht meer. 
Met die zegswijze trokken enkele van onze schaapjes op pad om te flyeren in de 
omgeving van onze stal. Ik maakte geen deel uit van dit gezelschap. Ik weet ook 
niet of er een verloren schaap bij zat. Laat staan of ook het zwarte schaap van de 
familie zich mee in de debatten mengde. 

De ganse flyeractie leverde minstens twee soortgenoten op. Ze vinden bij het 
schrijven van deze bijdrage onze stal nu reeds drie weken achter elkaar. Laat ons 
hopen dat er nog vele keren mogen volgen. Mogelijk volgen er ook nog andere 
schaapjes. Al zullen we dan eerst een cursus dambouwen moeten volgen. Je weet 
immers nooit wanneer het hemel- of rioolwater opnieuw zijn weg zoekt naar het 
diepste punt. Ons lokaal dus… Maar niet te vlug. We moeten immers de kans 
krijgen om de nieuwkomers te laten wennen aan onze gewoonten. 

Schaapjes scheren doen we later. Dit is een eerste stap en een belangrijke. Een 
soort die met uitsterven bedreigd is, wordt meestal zonder inspraak in de meest 
exotische kweekprogramma’s gestopt.  

Eén schaapje op het  droge hadden we al langer. Het reist immers elke week 
minstens één keer van Hoboken naar de stal. Daar wordt het bij de aanvang van 
de repetitie uit de zak van een warme jas bevrijd. Gans de repetitie mag het dan 
genieten van onze inspanningen. Gratis en voor niets. Zelfs vanop de eerste rij. 
Van een privilege gesproken. 

Rond 22 uur wacht het grotere werk. Bengelend aan de binnenzijde van het poortje 
in de Paleisstraat schenkt het aan de meest dorstige schaapjes de sleutel om moe 
maar voldaan terug huiswaarts te mogen keren. Geen nood beste dierenvrienden. 
Van de knusse zachte jaszak of warme blinkende reftertafel naar de koude gang… 
een schaap houdt daarvan. 

Met het “echte” einde  van repetitie keert in de refter van Sint-Norbertus de rust 
weer. Dan schenken we onze stal terug aan de studenten. Nadat ons laatste 
schaapje de gang verlaten heeft, valt de deur terug in het slot. Ons straatgeblaat 

proberen we tot een minimum te beperken. 
Toegegeven, dit lukt niet altijd.  

Alvorens de wegen definitief scheiden, wordt er 
steevast naar elkaar gekeken met de soms 
onuitgesproken vraag: “Wie heeft het schaap?”  
Ik weet niet of ons schaap een hij of een zij is.  Ik stel 
bij deze voor om dit bij gelegenheid toch eens te 
onderzoeken…                     Iemand kandidaat? 

 

Ons arm schaap 
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… de Heilige Geest voor een mirakel zorgde in de kerk van … de Heilige Geest. 
Ons “eeuwenoud” groen missiebusje was zes maanden geleden plotseling 
verdwenen.  Intussen werd met recyclagemateriaal voor een nieuw exemplaar 
gezorgd.  En, ook plotseling, kwam op de eerste zondag van februari het oude 
buske terug te voorschijn.  We kunnen dus voortaan 2 missiebuskes spekken.  De 
goede doelen zullen blij zijn. 
 
… het weer tegenwoordig zo goed is, dat zelfs de Fons met zijn fiets naar de 
repetities komt. 
 
… Nicole De Paepe eigen composities voor piano vertolkt op zondag 5 maart om 
11 uur tijdens de concertmis in de Pius X-kerk in Wilrijk en dat ze dat met een 
ander programma nog eens herhaalt op zondag 9 april om 11u30 tijdens de 
artiestenmis in de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. Ten stelligste aanbevolen. 

... Maria Vermeersch – De Houwer vanaf nu woont in het WZC Regatta op de 
Antwerpse Linkeroever (Blancefloerlaan 351, 2050 Antwerpen). Het zelfstandig 
wonen werd te moeilijk voor haar. In het gloednieuwe Woonzorgcentrum vind je 
haar op kamer 354. Bezoek is heel de dag welkom. Ze eten er om 12u en om 17 u 
J Voor wie met tram 3,5,9,15 wil komen: halte Sporthal is vlakbij. Telefoon op de 
kamer ( binnenkort) 03 432 14 57. Ook een kaartje is altijd welkom. 

… onze redactie reeds vroeg in haar leven een geval van transgender meende te 
ontwaren in het kleinkind van Johan Clerckx. Nio is wel degelijk zijn kleindochter 
(en niet kleinzoon) en dus het zusje van Lua. Onze excuses. 

…  Musica con Gioia uitnodigt voor een aperitiefconcert (zie bijhorende flyer). 
Onder het motto From Solo Till Tutti nodigen zij het klarinetensemble Klarinata, een 
aantal bevriende slagwerkers en cellist Romek Maniewski uit om samen een 
concert te spelen. Wat mag je verwachten? Een solo, duo, trio, kwartet, 
blazersensemble versterkt met slagwerk én het volledige orkest, dat musiceert op 
een uitzonderlijke locatie: de Kapel van het Sint-Stanislascollege – een verborgen 
pareltje in het hart van Berchem. Achteraf bieden zij de aanwezigen een drankje 
aan. 
 
 
 
 
 
 

Weet je dat… 
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… je kaarten voor dit concert 
telefonisch kan bestellen via 
Marc Coremans                   
(tel. 0484 26 31 05 of e-mail 
marc.coremans@telenet.be) – 
via overschrijving op het 
rekeningnummer van Musica 
con Gioia (BE72 0682 4694 
1516) – of via de orkestleden 
van Musica con Gioia of 
Klarinata. Je ontvangt ofwel 
tijdig je kaarten ofwel liggen 
deze klaar aan de kassa.     
Prijs: 9€. 
 
 
 
 
… er een manier is om gratis 
naar dit concert te komen 
luisteren? Gewoon jouw naam 
opgeven aan Marc Coremans 
en garçon spelen of opdienen 
tijdens de receptie na het 
concert. Er zijn nog helpende 
handen nodig! 
 

 
… Dimitri Bontenakel, de zoon van ex-Wandelkringer Leo Bontenakel zopas zijn 
vierde boek liet verschijnen. Eerder waren er al "Een zwerver met pleinvrees" 
(2004 – Davidsfonds), “Mijn ontmantelde wereld" (2007 – Davidsfonds) en "De 
steek van de schorpioen" (2013 – Wereldbibliotheek) en nu komt daar bij: 
"Schaduw en vuur" (2017 – Wereldbibliotheek). Te  
verkrijgen (of bestellen) bij de Standaard Boekhandel, de Groene Waterman 
(Wolstraat), of de betere boekenzaak, of via Guido Bontenakel.  
 
… de wereld klein is. In het vorig nummer van Eigen Krabbels was er sprake van 
het Antwerps Revalidatiecentrum. Deze vzw werd mee opgericht door Magd, de 
echtgenote van ons aller Ludo, in de Lange Lozanastraat met ene meneer De Laet 
als directeur. Ze heeft dat ongeveer zes jaar gedaan en ook Ludo stond er nog 
even op de pay-roll. Ze beleefden er – naar eigen zeggen – een toffe tijd. 
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… het bestuur van de ZWK overweegt om elke maand een busactie te 
organiseren om nieuwe leden te werven. Op die manier wordt de kelder van het 
Sint-Norbertuscollege binnenkort te klein. Aan gepensioneerde ‘bussers’ allicht 
geen gebrek en we heten de twee (of zijn het er drie?) toffe nieuwkomers alleszins 
van harte welkom. 
 
… de Chorale op zaterdag 22 april om 16 uur een extra-voorstelling geeft in de 
Elisabethzaal van de Carmina Burana (ook na de middag zonder onze 
aanwezigheid) en de “Rhapsody in Blue” van Gershwin met sterpianist Jef Neve 
als gast. 
 
… Jan VdE nu ook actief is in het onderwijs. Hij vindt nog amper de tijd om te 
komen repeteren. Weer iemand die een juist inzicht heeft gekregen na 
proefondervindelijke ervaring. Jan, profiteer maar goed van jouw weekje 
technische werkloosheid. 
 
… de eerste tenoren een aangroei kenden van 33%. Ze hopen hiermee  
aansluiting te vinden bij de rest van het koor. Al kennen wij nu al hun antwoord: bij 
ons telt de kwaliteit, niet de kwantiteit. 
 
… de derde stem het een maandje zal moeten stellen zonder één van haar 
sterkhouders. Leo ging voor de tweede keer onder het mes. Gelukkig heeft hij 
maar twee benen. 
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Wij zingen in het ‘Glazen Hofke’ 
 
Ter gelegenheid van de actie Broederlijk Delen organiseert de werkgroep op onze 
school een “Glazen Hofke”. Dit is de beloning voor de geldinzameling door alle 
kinderen van onze school. Tijdens een namiddag, avond, nacht alsook de volgende 
ochtend zorgen twee stoere meesters als DJ voor muziek. Aangevraagde 
nummers brengen extra geld in het bakje, en luisteraars consumeren een drankje 
in het jeugdhuis. 
Bij het evenement staat ook een podium. Dit staat gratis ter beschikking van 
iedereen die wil. Kinderen, ouders, leerkrachten of sympathisanten krijgen er de 
mogelijkheid om zich muzikaal te tonen. Voor het goede doel. 
Ik weet niet hoe groot het podium is. Ik weet zelfs niet of er voldoende licht zal zijn.  
Ik weet zelfs niet of er luisteraars zullen opdagen. Kortom, dit wordt een avontuur. 
Wij (mannenkoor ZWK) repeteren de avond van donderdag 30 maart  in de refter 
van onze school. Aanvang gewoon 20.30 uur. We korten de repetitie met 10 
minuten in en brengen omstreeks 22 uur een miniset van 5 minuten. Een 
proevertje. Gewoon voor het plezier. Gewoon voor de appreciatie van het 
evenement. “Just for fun”. 
Natuurlijk ontvangt iedereen na afloop een consumptie. In het aanpalende 
jeugdhuis.  
Alleen daarvoor al ben je best van de partij. Alvast heel veel dank. 
Adres:  Lagere school Hofke Van Thys - Oudestraat 83 - 2660   Hoboken 
Bereikbaarheid met de Lijn:  via tram 2, tram 4, alsook bus 1, bus 13, bus 33. 
Parkeren in de buurt is een probleem. Op de dakparking van Supermarkt Delhaize 
is er steeds een zee van plaats. 
 

 
 
 
 

Bericht aan onze zangers en sympathisanten 
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Overlijdens 
 
 * We vernamen het overlijden van ons oud-lid Piet De Landtsheer, echtgenoot 
van mevrouw Magda De Coninck.  Hij werd geboren op 19 maart 1928 en stierf op 
8 februari 2017.  Als trouwe lezer van Eigen Krabbels volgde hij nog steeds het wel 
en wee van onze kring. 
 
 * En op 3 februari overleed Z.E.H. Louis De Belder op 85-jarige leeftijd. 
Als ere-voorzitter van het schoolbestuur van Sint-Norbertus, was hij een stille 
sympathisant die af en toe wel eens een concert bijwoonde. 
Een aantal jaren geleden zongen wij tijdens de viering van zijn gouden 
priesterjubileum.  Dank zij hem waren we ook verschillende keren te gast in het 
TPC om diverse vieringen op te luisteren. 
 

De ZWK zal hen op gepaste wijze herdenken 
 
 

 
 
 
 
advertentie 

 
 
 

Personalia:  
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Donderdag 2 februari Open repetitie 

Zondag 5 februari Heilige Geest – 5e Zondag vh jaar 

Zondag 12 februari Sint-Jacob – 6e Zondag vh jaar 
 
 
 
 
 
 
  
Zondag 5 maart – 10u30 Heilige Geest – 1e Zondag v/d vasten 
Zondag 12 maart – 10u00 Sint-Jacob – 2e Zondag v/d vasten 
  
Zondag 2 april – 10u30 Heilige Geest – 5e Zondag v/d vasten 
Zondag 9 april – 10u00 Sint-Jacob – Palmzondag 
Donderdag 13 april – 19u00 Heilige Geest – Witte Donderdag 
Vrijdag 14 april – 19u00 Heilige Geest – Goede Vrijdag 
  
Donderdag 25 mei – 11u00 Sint-Anna-ten-Drieën (LO) – 

O.H.Hemelvaart 
 
Zondag 8 oktober – 14u30 - in de kerk van Wommelgem Centrum 

Concert met Musica con Gioia 
 

Zaterdag 25 en zondag 26 november - in het Atheneum F. Rooseveltplaats 
 

Concert met Klankjorum 
 
Zaterdag 16 december - in de kerk van Sint-Anna-ten Drieën (LO) 

Kerstconcert met Voces Aequales 
 

Werkten mee aan dit nummer : 
Rik Neel, Jan Leers, Jenny Backx, Nicole Tyck, Ghis Segers, Nicole De Paepe, 
Johan Clerckx, Tony Ah Munn, Marc Coreman, Raf Van Bortel, Luc Korthoudt, Leo 
en Guido Bontenakel, Guido de Graeve, Ludo Engelen, Marcel Coppens (v.u.) 
 

 
 
 
 

In de nabije en verre toekomst : 

Onze voorbije activiteiten : 


