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Marcel Van Herbruggen
maakte mee een stukje ZWK-geschiedenis
“De rivaliteit scouts-zangers was heel groot op school”
“U bent aan de hoofdingang,” klinkt een metalen stem als we de lift verlaten van
het gloednieuwe, smaakvol ingerichte appartement van Marcel en Gaby Van
Herbruggen – Bemelmans, zoals het ook op het belletje staat. “Ons huis werd een
beetje te groot, want zoon Marc woont in Grobbendonk en onze kleindochter van
24 jaar is in Deurne gehuisvest. Maar we bleven wel in Edegem wonen: overal
dichtbij en bijzonder rustig,” klinkt het.
Voor wie niet zo vertrouwd is met de ZWK: Marcel Van Herbruggen (78) maakte
mee een stukje geschiedenis van de kring. Eerst als leerling-zanger, zelfs even als
dirigent van het toenmalige knapenkoor, later als leraar aan het SintNorbertusinstituut en animator van talloze schoolse en extra-schoolse activiteiten
met een ‘link’ naar de Wandelkring. Sinds zijn pensionering beperkt zijn band met
de ZWK zich tot geïnteresseerd toehoorder
van een aantal uitvoeringen van ons koor.
Marcel heeft beslist zin voor structuur en
dus kunnen we haast chronologisch zijn
tocht doorheen de ZWK volgen.
“Na de V-bommen ging ik vanaf het tweede
studiejaar naar Sint-Norbertus op de
Tabaksvest, want het eerste studiejaar
maakte ik nog vol in de ‘nonnekesschool’
van de Van Trierstraat. Vanaf het vierde
leerjaar verhuisde de school naar de
Amerikalei en daar bleef ik tot het derde
middelbaar, waarna ik naar de
normaalschool trok, die toen gevestigd was
op de Minderbroedersrui. Maar ook daar
maakte ik de verhuis mee naar het Pius Xinstituut aan de VIIde-Olympiadelaan. In
het middelbaar maakte ik in het eerste
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jaar de latere directeur Vermeulen mee en Tuyteleers, die we toen stevig met zijn
voeten speelden. Vele jaren later bleek dat de ‘boeman’ van de school geworden te
zijn. In het tweede jaar maakten we kennis met ‘de Scheet’ en in het derde met
Spaenjers. In het tweede en derde jaar kregen we ook les van meneer Duysburgh,
die daar Duits en Nederlands gaf.
Na de normaalschool heb ik één jaar les gegeven aan de Charlottalei, dan volgde
één jaar legerdienst (hoofdzakelijk in burgerkleren) in het Duitse Bensberg, om
vanaf 1960 tot 1993 les te geven in Sint-Norbertus met aanvankelijk Mon De
Deken als directeur. Ik gaf ook nog les in de LBC-avondschool.
“Ik gaf één jaar les in het eerste en het tweede leerjaar en al de rest in het zesde”
In de lagere school heb ik één jaar les gegeven in het tweede studiejaar, één in het
eerste leerjaar en de rest van mijn schoolloopbaan altijd in het zesde studiejaar. Ik
had daar Nand Geys en De Bruyne als collega’s. Verder een toffe bende
leerkrachten. We zien mekaar één keer per maand weer op een vaste dag, voor zo
ver iedereen nog in goede gezondheid verkeert natuurlijk.”
Hoe kwam je eigenlijk bij de ZWK terecht?
“Ik denk dat ik in het vijfde leerjaar zat, toen ze ontdekten dat ik blijkbaar een beetje
kon zingen. Eén van de eerste dingen die ik meemaakte, was de reis van de
Wandelkring naar dat koor in Aken. In die periode, kort na de oorlog, werden wij
zo’n beetje als ‘zwarten’ beschouwd. Ook ergens de voedingsbodem van een
blijvende rivaliteit tussen de zangers (de Vlamingen) en de scouts (de
nationalisten). Ik heb nooit de klassieke ‘doop’ meegemaakt op het groot kamp,
omdat wij op dat moment blijkbaar met de familie andere bezigheden hadden. Ik
ben zeker bij de kring gebleven tot het derde middelbaar, toen ik zelfs van meneer
Duysburgh plots de opdracht kreeg van ‘Ga daar voor de zangers staan en sla de
maat’. Ik was meteen even de dirigent van het knapenkoor.”
Je bleef niet langer bij de ZWK toen je weg ging uit Sint-Norbertus?
“Nee. Ik maakte toen deel uit van het koor van de normaalschool en dat betekende
meteen mijn einde als zanger bij de ZWK. Nadien kwam ik ook terecht in het koor
van Sint-Michiel, ik kreeg daar enkele pianolessen en dus speelde ik soms op het
orgel als de toenmalige organist nog niet terug was van ‘den Beerschot’…”
Maar je kwam later naar de Wandelkring terug toen je leraar op de school
werd?
“Ik ben toen nog vele jaren met de knapen en de jeugd mee geweest op de
traditionele kampen. Schitterende tijden. Maar het was wel de enorm grote
verdienste van Herman Jacobs dat hij van het knapenkoor ook een jeugdbeweging
gemaakt heeft. Zo hadden we ook elke woensdag in de school onze
spelnamiddagen. Met o.a. Guido de Graeve, André de Gezelle, Bruno De Maeyer
en nog enkele anderen vormden wij op het kamp de keukenploeg. Maar om 11 uur
was het gedaan met werken, dan werden iets sterkere dranken boven gehaald. En
de donderdagavond was op het kamp voor de ‘groteren’ en voor meneer
Duysburgh de vaste haringavond.”
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Je maakte ook een aantal legendarische toneelavonden mee met de ZWK…
“Klopt. Aan de poppenkast heb ik nooit meegedaan, maar ik was al snel repetitor
en één van mijn eerste toneelervaringen was dan ook het stuk ‘Radeske’. Het is via
de titel van dit legendarisch toneelstuk dat ons ‘buitenverblijf’ in Lille ook de naam
‘Radeske’ meekreeg. Op zondag was het voor ‘eigen publiek’ van zangers en hun
familieleden, maar op maandag mochten we het stuk ook spelen voor de leerlingen
van de school. Voor het toneelstuk begon werden we onthaald op boe-geroep en
gefluit, na het eerste bedrijf was er al een applausje en op het einde van het stuk
kregen we een ovatie mee.
Drie weken later mochten ook de scouts hun jaarfeest nog eens overdoen voor de
ganse school. Dat verliep compleet omgekeerd: begonnen met een applaus en
beëindigd met gejouw en awoertgeroep… Ik durf niet beweren dat de zangers daar
niet voor een klein beetje tussen zaten.” (lacht)
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Radeske bleef wel legendarisch…
Toen we van Lille naar Lichtaart verhuisden – en Herman Jacobs en ikzelf waren
de laatsten die Radeske in Lille verlieten – wilden sommigen de naam veranderen
in ‘Radijs’, ook wel met de idee dat het een opwaardering van een klein jongetje
was, die groot geworden was. Maar dat hebben we kunnen beletten, omdat het
toneelstuk toch ook paste in de geschiedenis van de ZWK. Ik herinner me dat we
bij de officiële opening in Lichtaart de aankoop van een dakpan vroegen als
inkomticket. Er was zo veel volk dat we de ‘verkochte’ dakpannen regelmatig
opnieuw naar de inkom moesten brengen. Wij hebben toen rijstpap gemaakt voor
meer dan 400 man en we hebben ook minstens 400 pensen gebakken afkomstig
van de beste pensenmaker van ’t stad, nl. vader Engelen.”
Het bleef trouwens ook niet bij Radeske als fameus toneelstuk…
“Nee. Daar waren trouwens prachtige toneelvoorstellingen bij zoals ‘De jaarmarkt
van Sevilla’ of ‘Robin Hood’. Bij dat laatste toneelstuk heb ik diezelfde vader
Engelen onbedaarlijk weten lachen. Zijn zoon Ludo, die toen al erg opgeschoten
was, moest zich verstoppen achter een boom in het decor. Ludo deed dat
plichtsbewust, zonder te beseffen dat zijn hoofd boven de boom uitstak.
Een andere leuke toneelherinnering was toen we in de turnzaal van de school ‘Het
kleine stoute trolletje’ van Leen van Marcke speelden. Leo Jacobs speelde toen de
hoofdrol, het trolletje dus. Zonder dat iemand het wist, had ik ook Joost Noydens
uitgenodigd, de gerenommeerde directeur van het Jeugdtheater. Hij vond het
achteraf fantastisch. ‘Ik wou dat wij bij het Jeugdtheater ook zo’n trolletje hadden,’
voegde hij er nog lovend aan toe.
“Ik wou dat wij in het Jeugdtheater zo’n trolletje hadden als jullie met Leo Jacobs”
Toen in de school meneer De Vooght met pensioen gegaan was, hebben wij de
plechtigheden (en de optredens) tijdens de jaarlijkse proclamaties overgenomen:
eerst de lagere school van de Groenstraat en ’s avonds van het groot college. Ook
weer tot jaloezie van de scouts. Deze proclamaties vonden plaats in zaal Majestic
aan de Carnotstraat.”

Je deed trouwens nog heel wat meer ten voordele van de Wandelkring?
“Inderdaad. Om geld in het bakske te brengen om Lichtaart af te betalen, werden
dansavonden georganiseerd in de school. Karel de Colvenaer en ikzelf waren de
dj’s. Van meneer Duysburgh moest alles stoppen om 12 uur ’s nachts. Hij ging op
dat moment ook steeds consequent slapen. ‘Jullie ruimen dat hier wel op,’ klonk
het dan. Natuurlijk deden we dat, maar we hadden nog altijd wel een bandje klaar
staan met dansmuziek voor een bijkomend uurtje. Soms eindigde zo’n dansvond
ook wel eens in een zangavond. Als na ‘Uber All in die Welt’ het Slavenkoor
volgde, werd dat hartstochtelijk meegezongen, want de zangers traden in die tijd
op als versterkingskoor van de opera in ‘Nabucco’.
Samen met Herman Jacobs en Bob Loete reed ik ook nog met de schoolbus rond
om leerlingen op te pikken (maar dat was ten bate van de school). Op die manier
kwam ik in contact met de familie Bemelmans op het Kiel en daar leerde ik Gaby
kennen, mijn huidige vrouw.”
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Hoe kwam er dan een einde aan jouw ‘zangerscarrière’?
“Dat kwam door onze enige zoon, Marc, die trouwens ook een tijdje bij de
Wandelkring gezongen heeft. Maar hij stapte over naar het zwemmen, waar hij wel
wat talent voor had. En dus moest ik hem begeleiden naar de zwemtrainingen en –
wedstrijden bij AZC. Van het ene kwam het andere en ik kwam in het bestuur van
AZC, later ook van de Vlaamse Zwemliga. Zo heb ik vier jaar op rij de praktische
organisatie van de Belgian Swimming Cup mogen doen in opdracht van het BOIC
(Olympisch Comité). Toen die wedstrijden in het vijfde jaar in Charleroi
georganiseerd werden, stelde het niks meer voor. Ik ben met zwemmen ook
gestopt toen ik ‘instructeur lijnrechter’ werd en toen bleek dat ik in die functie 50 op
52 week-ends van huis weg was met verplaatsingen over het ganse land en zelfs
naar het buitenland. Dat was van het goede een beetje te veel.
Maar met al dat zwemmen kwam het er nog zelden van om naar een concert of
een uitvoering van de ZWK te komen. Ook op 11 november was er altijd een
zwemmeeting en kon ik dus niet op de herdenking van de overledenen zijn. Het
laatste optreden dat ik bijgewoond heb, samen met mijn schoonbroer Theo, was de
uitvoering van de Carmina Burana in DeSingel bij het 100-jarig bestaan van de
kring. Schitterend concert trouwens.”
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Maar je volgt de Wandelkring nog steeds?
“Niet meer actief. Daarvoor is het té lang geleden en op mijn leeftijd zie ik het ook
niet meer zitten om eventueel nog te komen meezingen. Maar ik lees elke maand
Eigen Krabbels met heel veel aandacht en tijdens één van de volgende activiteiten
zal je ons allicht nog wel eens zien.”
Hoe kijk je van op afstand aan tegen de ZWK?
“Als een kring waar ik ontelbare leuke momenten mee beleefd heb. Ik kan er me
trouwens geen slechte herinneringen bij indenken. Ik hoop dat ze nog lang mag
meedraaien, al stel ik een vergrijzing vast bij de leden. Johan Clerckx heeft indertijd
gepoogd om via het kinderkoor een injectie te geven, maar door de veranderingen
in het schoolbestand is daar geen vervolg meer op gekomen.”
Wat beschouw je als één van jouw leukste herinneringen?
“Ik heb er hierboven al een aantal opgesomd. Ik herinner met ook een optreden
met kerstliederen met het kinderkoor in de Sint-Laurentiuskerk op de Markgravelei.
Ik ben daarna met ‘de Pirre’ (Albert Nijssen) en de violist nog naar ‘de kring’
afgezakt en we hebben daar nog uren voor de plaatselijke gepensioneerden voor
animatie gezorgd. Een onvergetelijke avond!”
Wat zijn eigenlijk jouw persoonlijke muzikale voorkeuren?
“Die liggen eerder in het klassieke werk. Ik hou wel van Beethoven, Mozart,
Haydn… We hadden vorig jaar ook een abonnement op ‘Opera in de Kinepolis’,
waar je naar opera’s kon kijken uit de beste operahuizen van de wereld met de
beste zangers. Heerlijk!”
Je krijgt jouw dagen als gepensioneerde blijkbaar wel goed gevuld…
“Dat mag je zeggen, ja. Wij zijn al een tijdje in wandelclub Kim, de afkorting van
‘koppels in de middenleeftijd’. Het is al iets meer dan de middenleeftijd intussen,
maar ze organiseren elke maand ook wel een activiteit zoals b.v. toneel. We
trekken op met de gepensioneerden en elke maand doe ik ook mee aan de
activiteiten van mannenclub Grand Cru 2006, een mannenclub die niks met
wijnproeven te maken heeft. Maar we doen dan telkens een bedrijfsbezoek of een
culturele manifestatie, gekoppeld aan een lunch.”
Wat zijn nog de wensen, de dromen voor de toekomst? Een reisje wellicht…?
“Wij hopen in de eerste plaats nog lang gezond te blijven. Vroeger gingen we wel
op reis naar Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en vooral Frankrijk. Eén keer
Madeira was er ook wel bij en met schoonbroer Theo gingen we ook mee naar
Ghana. Op ons verlanglijstje staan nog wel Venetië en Wenen. Dat moet er nog
wel eens van komen… als we tijd hebben.”

6

De ‘wandeling van het jaar’ op 1 mei
2660
2660 is het postnummer van Hoboken, een district ten zuiden van Antwerpen.
De naam Hoboken is afkomstig van Hobeuchen en werd later veranderd naar Ho Boken wat Hoge Beuken betekent en dit omdat deze bomen deze gemeente
jarenlang sierden.
Vroeger kende deze gemeente ook een bloeiende industrie, denken we maar aan
de Cockerill, helaas failliet gegaan in 1982, Bell Telephone ondertussen ook
verdwenen en het huidige Umicore.
Er zijn ook enkele mooie bezienswaardigheden zoals het park en het kasteel
Sorghvliedt waarin zich het districtshuis
bevindt, het kasteel Broydenborg, het
Schoonselhof dat ook deels op dit
grondgebied ligt. Natuurlijk kunnen we het
beeld van Nello en Patrasche niet vergeten
waar voornamelijk vele Japanse toeristen
naartoe komen.
Maar Hoboken heeft ook een zeer groot natuurgebied nl. "De Hobokense Polder"
een gebied met een enorme rijkdom aan plantensoorten en paddestoelen. De
wandelpaden leiden over grasland, moeras en bos en aan de kijkwanden kan je
zeldzame vogels spotten.
Op 1 mei 2017 zal hier onze jaarlijkse wandeling doorgaan.
Deze wandeling is vorig jaar uitgeroepen tot "wandeling van het jaar" en is
ongeveer 8 km. lang.
Samenkomen doen we aan het einde van de Boombekelaan om aldaar rond
14:00 uur te vertrekken.
Iedereen is welkom. Zowel de leden en hun familie, als de vele sympathisanten
van de ZWK, die eens kennis willen maken met dit mooie stukje natuur, dat
misschien iets te weinig bekend is.
Mocht het de dagen voordien nog stevig geregend hebben, dan raden de
organisatoren aan om stevig schoeisel aan te doen om opgewassen te zijn tegen
sommige drassige stukken in het parcours. Maar normaal gezien volstaan ook
gewone bottinnekes of iets soortgelijks… 

7

Mogen we ook dit jaar genieten van het zonneke zoals vorig jaar?

advertentie
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Literatuur vanuit onze kring
toneel bij de ZWK

“Schaduw en vuur”
Dimitri Bontenakel
Wereldbibliotheek
302 blz. - 19,99€

Dimitri Bontenakel is de zoon van exWandelkringer Leo, één van de vele
Bontenakels die in onze kring actief waren.
Zopas schreef hij zijn vierde roman
“Schaduw en vuur”, die te verkrijgen is bij de
Standaard Boekhandel, de Groene
Waterman (Wolstraat), de betere
boekhandel of bij Guido Bontenakel. Zijn
boek kreeg meer dan één mooie kritiek mee,
die we U niet willen onthouden.
“Dimitri Bontenakel etaleert in ‘Schaduw en vuur’ soms iets te veel zijn goede
smaak en zijn cultuurkennis”.
Of:
“2042.
In een futuristische, maar nog altijd vertrouwd aandoende wereld probeert een
oude imker zijn verleden niet alleen te archiveren, maar ook letterlijk nieuw leven in
te blazen, via het lichaam van een jonge vrouw.
Terwijl we teruggaan in de tijd, ontdekken we waarom de imker, zijn broer en zijn
stiefzus hun greep op de werkelijkheid zijn kwijt geraakt.
Aan verbeelding geen gebrek bij Dimitri Bontenakel.
Zijn toekomstwereld wordt bevolkt door dubbelgangers, drones, milieuterroristen en
havenbazen die Antwerpen schaamteloos onder water zetten. Soms heb je het
gevoel dat je in een ‘Mad Max’-film beland bent, soms is Bontenakels fantasie
ronduit hilarisch.
Maar dat verandert niets aan de emotionele ravage, die de dood van een kind
aanricht of de hardnekkige manier waarop mensen zich hun geliefden proberen te
herinneren, die zelfs pogen te reconstrueren.
Dit is niet alleen een uiterst veelzijdige roman. ‘Schaduw en vuur’ slaagt erin om de
‘installatie-fobische’ lezer van de waarde van bepaalde moderne kunst te
overtuigen. Ook een verdienste.”
Voilà, als dat geen reden is om het werk eens te lezen.
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Uit de oude doos
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Weet je dat….
…die arme bloeikes van leerlingen in het Sint-Norbertusinstituut enkele kilometers
zullen moeten te voet gaan om op hun eindbestemming van de bos- of zeeklassen
te geraken. De reden? Onze kring is altijd bereid om zich in te zetten voor
liefdadige doelen en dus gaven tien kandidaten zich op om op een
donderdagavond een stevig bord spaghetti (mét vlees) te komen verorberen als
vorm van sponsoring. Maar wat bleek? Er was slechts spaghetti voor zes
personen. Een wonderbaarlijke spaghettivermenigvuldiging (lees: vermindering)
voltrok zich, zodat negen mondjes toch karig gevuld geraakten. Toen echter de
tiende kandidaat uit het reservaat Deurne opdook, trof hij alleen nog lege borden
aan. Organisator Johan C. verontschuldigde zich voor zijn oude computer, die nog
slechts de helft van de mails wil ontvangen, terwijl de ongelukkige hongerige ziel
zich in de drank stortte. Dat hij die avond niet gevat werd door de politie had te
maken met het feit dat hij a. niet slapend voor een verkeerslicht stond, b. niet langs
de Meir naar huis was gereden.
…onze dirigent het erg goed kan vinden met de genaamde Luc K., die zich
gewoonlijk vlak voor zijn neus bevindt. Eén keer overdreef hij echter. Net op het
moment dat onze dirigent luidop opmerkte dat de tweede stem deze week iets
minder goed klonk dan de vorige week, kwam een stralende Luc K. iets laattijdig bij
de tweede stem postvatten.
…er nog andere ludieke knapen bij de tenoren zitten. Toen onze dirigent opmerkte
dat de bassen pas na twee tijden op de juiste toon zaten, merkte een tenor op: “Dat
is dan vroeger dan gewoonlijk.”
…een uitgeweken tenor wilde wraak nemen op deze uitspraak en zich liet ontvallen
dat hij de inzet van de tenoren ook niet gehoord had. Maar hij kreeg lik op stuk met
het antwoord dat de tenoren daar gewoon niet moesten inzetten, omdat er duidelijk
stond dat de piano daar moest te horen zijn.
…onze dirigent ook steeds een bemoedigend woordje over heeft voor die arme
koorleden, bleek uit zijn opmerking: “Ook al kan je niet alles verstaan wat er op de
partituur staat, volg mij maar gewoon.”
…een opmerkelijke lezer zag dat we op 2 april moeten zien in de H.-Geest te
geraken op het moment dat de Ronde van Vlaanderen in Antwerpen van start gaat.
…diezelfde opmerkelijke lezer ook gezien had dat we ons op 9 april doorheen de
horde Antwerpsupporters moeten wurmen om in Sint-Jacob te geraken tijdens de
huldiging van de ‘Great Old’ op de Grote Markt.
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…we uit goedingelichte bron vernamen dat ene G.D. die dag toch zijn paars-witte
sjaal wilde aan doen, tenzij het dan al 25 graden zou zijn.
…onze steengoede vriend Nest S. begin april 80 jaar wordt (proficiat!) en dat hij
van 2 tot 11 augustus – na een onderbreking van twee jaar – opnieuw de
muziekfeesten in Saas Fee organiseert met als ‘top of the bill’ de pianiste Eliane
Rodrigues en het groot symfonisch orkest van Sint-Petersburg (nogmaals
proficiat!).
…ons aller Walter G. meldde dat hij voortaan met tram 8 naar huis bolt. De reden
is ons een beetje ontgaan.
…de familie Vermeersch ons liet weten dat ze vroeger wel degelijk met vijf
kinderen op reis gingen en niet met z’n vieren. Geen sprake dus van enige
opstandigheid, waarvan akte!
… de ‘Oscar’ van de maand gaat naar onze dadelijk goed aanvaarde nieuwkomer
in de kring, nl. Jan Boonen (zie verder onder de ‘personalia’).
… ons mannenkoor in de reeks ‘Ontdek jong talent’ haar kans waagt in het ‘Glazen
huis’ in Hoboken. De opbrengst gaat er wel naar een goed doel van Broederlijk
Delen en er is een gratis consumptie achteraf.
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…onze bevriende koren weer allerlei schitterende uitvoeringen voor ons in petto
hebben. De Chorale Caecilia en Jef Nève treden op 22 april op in de bij deze
gelegenheid verwarmde Elisabethzaal voor twee optredens: om 16u en om 20u
met o.a. de Carmina Burana. Hetzelfde werk staat – aan de helft van de
voorgaande prijs – op het programma van het bevriende Euregio Jeugdorkest en
wel op 20 mei om 19u30 in Sint-Anna-ten-Drieën op L.O. Tenslotte ontvingen we
ook een uitnodiging van de hooggewaardeerde dirigent Bart van Casteren, die op
22 april om 20u voor een Russische avond zorgt in ‘den Amuz’ met Tsjaikovski,
Rachmaninov, Sjostakovic (en allicht ons aller Paul A.).
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Personalia:
Overlijden
We vernemen het overlijden van de heer Gaston Voets. Hij werd geboren op 11
augustus 1932 en overleed op 5 maart 2017. Hij was de vader van Viviane en
schoonvader van Leo Segers. Onze oprechte deelneming.
De ZWK zal hem op gepaste wijze herdenken.
Geboorte

Maar er is ook nieuw leven. Ons nieuw lid Jan Boonen werd immers voor de
tweede keer grootvader. Zusje Oona kreeg er op 13 maart een broertje bij,
luisterend naar de naam Oscar.
Stevige Oscar Van Berendonckx woog 3,740 kg en was 51cm groot.
Alvast onze hartelijke felicitaties en veel geluk gewenst aan de ganse familie.
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Onze voorbije activiteiten :
Zondag 5 maart
Zondag 12 maart

Heilige Geest – 1e Zondag v/d vasten
Sint-Jacob – 2e Zondag v/d vasten

In de nabije en verre toekomst :
Zondag 2 april – 10u30
Zondag 9 april – 10u00
Donderdag 13 april – 19u00
Vrijdag 14 april – 19u00

Heilige Geest – 5e Zondag v/d vasten
Sint-Jacob – Palmzondag
Heilige Geest – Witte Donderdag
Heilige Geest – Goede Vrijdag

Maandag 1 mei – 14u00
Zondag 7 mei – 10u30
Zondag 14 mei – 10u00
Donderdag 25 mei – 11u00

Wandeling in de Hobokense Polders
Heilige Geest – 4e Paaszondag
Sint-Jacob – 5e Paaszondag
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, Marcel Van Herbruggen, Johan Clerckx, Tony
Ah Munn, Fons Carpentier, Jan Boonen, Luc Korthoudt, Leo en Guido Bontenakel,
Guido de Graeve, Ludo Engelen, Marcel Coppens (v.u.)
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