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Zalig 2015 aan al onze
lezers !

Bij de tweede donderdag van een nieuw jaar staat in de ZWK-agenda al jaren
de nieuwjaarsreceptie genoteerd. Wil je ook nog eens de sfeer komen
snuiven tijdens een repetitie, dat kan, zonder verdere verplichting, gewoon
even mee komen genieten. Waarom zou je naar een reden zoeken om niet te
komen? Er zijn er zoveel om wel te komen.
Je bent van harte welkom op donderdag 8 januari 2015.
Plaats en tijdstip zijn niet veranderd. U herinnert zich allicht nog de refter van
Sint-Norbertus en het klein poortje in de Paleisstraat. Van 20.15u tot 21.00 u
is dit poortje open.
Wie de repetitie niet haalt, is welkom in ons lokaaltje ook langs dat klein
poortje. Gelieve met uw sleutel te tikken op een glasdal van de Bolwerkstraat
waar je licht ziet branden, of gebruik het GSM-nr 0485 032 810 of 0497 472
028 wij komen zeker open doen.
Het bestuur van het Mannenkoor ZWK Sint-Norbertus en de redactie van
Eigen Krabbels wil van deze gelegenheid gebruik maken om u een zalig
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar toe te wensen, met veel zang-, wandelof leesgenot. Dit alles uiteraard in een zo goed mogelijke gezondheid!
Wij hopen ook onze leden en ex-leden in groten getale te ontmoeten op
donderdag 8 januari 2015.
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Veerle Janssens:

“Ik was er trots op dat mijn vader dirigent was”
.

De haat-liefde-verhouding van een dochter en haar vader
“Ik ben intussen heel wat milder geworden, maar ik had geen gemakkelijke
relatie met mijn vader”, bekent Veerle Janssens. En wie mocht die vader dan
wel zijn? Niemand minder dan Karel Janssens, gedurende vele jaren de
gewaardeerde dirigent van het mannenkoor Zingende Wandelkring SintNorbertus. Voor vele lezers van Eigen Krabbels is hij zeker geen onbekende.
In een periode van ontluikend feminisme was de relatie vader-dochter er een
van haat-liefde. Een boeiend onderwerp voor een roman, die de tijdsgeest
van weleer uitstekend zou kunnen weergeven. Veerle dacht er ook zo over.
Ze schreef een roman over het leven van Karel, over de gezamenlijke
interesses, maar ook over de meningsverschillen. Wie beide mensen niet
kent, zou het bijzonder interessant kunnen vinden, maar het blijft (voorlopig?)
voor Veerle een privéaangelegenheid. Al beleefde ze er ook plezier aan om
nog eens uitgebreid zélf een tekst te kunnen schrijven.
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Veerle Janssens is beroepshalve immers eindredactrice bij de krant De Tijd
en dus leest ze hoofdzakelijk artikels van anderen na. Ook als lesgeefster
journalistiek aan de Erasmushogeschool in Brussel beoordeelt ze vooral het
werk van haar studenten.
“Toen ik met vrouwen van mijn
leeftijd over de moeilijke relatie met
mijn vader sprak, bleek dat velen
met hetzelfde probleem hadden
geworsteld. Ik besloot er een boek
over te schrijven. Vijf jaar geleden
was het afgewerkt. Voor dit
interview met jou heb ik het
helemaal opnieuw gelezen om weer
in de sfeer te geraken. Je moet alles
bekijken in zijn tijdskader. Ik werd
achttien jaar, toen mijn vader al
zestig was. Nu kijk ik
genuanceerder terug op die periode
dan in mijn ‘rebelse’ tienerjaren.”

Veerle herinnert zich nog uitstekend het erg gestructureerde leven in haar
gezin, waarin zij het nakomertje was. “Op donderdag ging mijn vader ’s
middags mijn bomma ophalen en voor de repetitie van de ZWK begon, bracht
hij ze opnieuw naar huis. Op zondag was er om 10 uur de mis in de Heilige
Geest of Sint-Jacob, gevolgd door de klassieke pint. Als kind ging ik vaak
mee. In de Heilige Geest mocht ik van meneer Cuykens mee aan het orgel
zitten. Samen met Luc De Graeve speelde ik tijdens de mis ook stilletjes op
de wenteltrap. En op café, waar ik steevast een ijscoupke kreeg, renden we –
samen met de zusjes Mols en de dochter van Karel Dierckx - van voren naar
achteren. Stipt om 13 uur waren we opnieuw thuis. Ik was eigenlijk wel fier
dat mijn vader dirigent van het koor was.”

Edegem
Karel Janssens werd geboren in 1924 en groeide op in de Gilmanstraat in
Deurne. Later ging hij naar school in Sint-Norbertus. Zijn echtgenote Marlies
kwam uit het centrum van Antwerpen. In de jaren vijftig bouwden ze een
eengezinswoning in de wijk Elsdonk in Edegem. Ook Veerle groeide daar op
met haar broers en zussen: vijf kinderen in totaal. Ze was bij de scouts en
zong in het kinderkoor De Krekeltjes.
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Moeder (nog een verre afstammeling van de Rockox-familie) woont nu in een
serviceflat in Berchem. Ze werd onlangs gevierd voor haar 90ste verjaardag,
in aanwezigheid van niet alleen haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, maar tot haar grote verrassing ook de rest van de
familie. “Ze voelt zich momenteel vrij goed. Toen ze onlangs vernam dat ik
een boek over ons vader geschreven had, wees ze mij er op dat het door
haar komt dat wij in het ABN zijn opgevoed. Van mijn beide ouders heb ik ook
mijn voorkeur voor klassieke muziek meegekregen. Bij ons thuis stond alle
dagen BRT3 op, en nu hoor je bij mij ook alleen maar Klara en klassiek. Ik
heb indertijd van mijn vader eens drie cassetjes ‘gepikt’ met de “Matthäus
Passion” en die heb ik gek gedraaid. Ik hou erg van Bach. Mijn man en ik
gaan regelmatig op concertbezoek, meestal kamermuziek in deSingel.
Onlangs hoorden we er nog de achtste ‘Onvoltooide’ symfonie van Schubert,
het lievelingswerk van ons vader.”
“Ik ging in mijn jeugdjaren trouwens ook naar de muziekacademie en volgde
er piano en kamermuziek. Drie jaar geleden ben ik begonnen met de studie
van ‘compositie’. Ik had een motivatie nodig om weer achter de piano te gaan
zetten. Sinds dit jaar volg ik ook opnieuw pianoles.”

Onderwijs en journalistiek
“Toen ik tijdens mijn studies Germaanse filologie in Antwerpen op kot ging,
zijn de spanningen met mijn vader verminderd. Ik studeerde af in 1987 en
deed er nog een jaartje filosofie bij. En hoewel ik het niet dadelijk zag zitten
om in het onderwijs te belanden, ging ik in op het aanbod om vier maanden
interim te doen aan het technisch atheneum van Hoboken. Geen sinecure:
één leerling was zelfs ouder dan ik, ik kwam er terecht bij uitgebluste
collega’s en van gezag was er ook weinig sprake. Nadien volgde nog een
aanbod dat ik niet mocht weigeren van het atheneum van Mortsel. Ik was
echter gelukkig dat ik uit het onderwijs kon stappen, toen ik een positief
antwoord kreeg op een sollicitatie bij Het Nieuwsblad en De Standaard.
Zonder specifieke journalistenopleiding kwam ik terecht op de Antwerpse
stadsredactie, toen nog in de Quellinstraat.”
“Ik kreeg bij de krant een mentor mee. Dat was Dirk Martens, die intussen
mijn man is en de vader van mijn twee toffe tienerdochters (15 en 17). In
1993 volgde ik de Wetstraat voor De Standaard in Groot-Bijgaarden. Na een
drietal jaren verhuisde ik naar de eindredactie en rond de eeuwwisseling
volgde de overstap naar De Tijd. Ook als eindredactrice. Met werktijden die
relatief iets zekerder zijn. En dat werk doe ik dus nog steeds. Mijn man is
intussen gestopt met werken en ik ben hem oprecht dankbaar dat hij het
huishouden bereddert.”
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Karel Janssens
Is Veerle in haar zoektocht naar haar vaders verleden eigenlijk op veel
nieuwe, voor haar onbekende facetten gestoten?
“Ik wist er wel al vrij veel van. Wat me wel intrigeerde, was de plaats van die
generatie, ook van de ZWK-mensen, in de oorlog. Je moet dat ook weer
allemaal in die tijdsgeest situeren. Mijn vader kreeg b.v. helemaal op het
einde van de oorlog, zoals alle jongens van zijn leeftijd, nog een
oproepingsbevel om naar Duitsland te gaan. Hij is zich gaan melden, maar hij
is niet meer vertrokken. Ik heb correspondentie gelezen tussen hem en zijn
vrienden in Duitsland, zoals collega-zanger Arre Mols. die hem verzekerde
dat verplicht werken in de oorlogsindustrie toch niet alles was. Bij de ZWK
zou Staf Bontenakel na de oorlog tegen een aantal mensen gezegd hebben:
‘Hier scheiden onze wegen.’”
“Tegelijkertijd heeft de ZWK vrij snel na de oorlog contact gelegd met het
koor van St.-Jakob uit Aken om te helpen bij de wederopbouw. Jaren later
nog gingen we, elke keer dat we terugkeerden uit vakantie op de Balkan,
langs bij Käthe Freh, iemand van dat koor. Die heeft er trouwens nog voor
gezorgd dat ik drie weken in Aken mijn Duits heb kunnen bijschaven voor ik
aan Germaanse begon. Ik weet dat mijn vader heel fier was dat ik Duits ging
studeren. Ik moet er ook bij zeggen dat hij me echt gestimuleerd heeft. Ik had
eerst aan studies ergotherapie gedacht, maar hij vond dat ik tot meer in staat
was.”
Karel Janssens was ook een uitstekende amateur-fotograaf en dat kan
Veerle bevestigen.
“Hij maakte veel huwelijksreportages. Ook voor de ZWK heeft hij veel foto’s
gemaakt, zoals die van Radeske. Ik mocht hem ook af en toe vergezellen in
zijn donkere kamer. Zo’n foto zien verschijnen vond ik wel heel mysterieus.
Overigens zijn ook de pentekening van Radeske en het bord met ‘Huize
Radeske’, dat nog steeds tegen de gevel hangt, van zijn hand.”
Veerle volgde ook de vele concerten van de Zingende Wandelkring. “Ik
herinner me nog ‘Mathis der Maler’ en ‘Lohengrin’ in de opera, één keer het
Vlaams Nationaal Zangfeest in het Sportpaleis en de jaarlijkse concerten:
afwisselend het kerkelijke in Sint-Jakob en het profane in de
Arenbergschouwburg. Ik weet nog dat ik heel hard moest lachen toen de
ZWK ‘Annemarieke’ zong op zo’n concert. Wij zongen dat ook bij De
Krekeltjes. Ik was ervan overtuigd dat die ‘oude knarren’ dus een kinderliedje
zongen. Pas veel later ontdekte ik dat het eigenlijk een soldatenlied was.”
“Nog iets typisch was, dat mijn vader in de weken voor zulke concerten veel
uithuizig was. Hij verkocht enorm veel kaarten aan vrienden en kennissen. Hij
kwam dan naar huis met een heleboel verhalen van die mensen die hij maar
één keer per jaar zag. Dat hoorde eveneens bij zijn vaste rituelen.”
“En rond Nieuwjaar kwamen alle kinderen van de zangers naar de school op
de Amerikalei, waar we vergast werden op poppenkast Paljas. Daar zaten
steeds schimpscheuten in, waarbij de ouders bulderden van het lachen,
terwijl de kinderen er niks van begrepen. Voor de pauze kregen de moeders
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gebakjes bij meneer Duysburgh en na de pauze trakteerde hij de vaders op
sigaren en drankjes. Na de poppenkast mochten we pakjes kiezen, de
meeste gesponsord door bedrijven: speelkaarten, een broodplankje dat ik
nog altijd gebruik, een slabbertje, maar ook wel wat speelgoed. Daar werd
dus wat afgelachen en mijn vader deed wel graag mee met het ‘zwanzen’.”
Radeske
“Mijn vader was ook bijzonder handig. Dat kwam niet alleen goed van pas in
Sint-Edmondus, de school waar hij les gaf in het lager onderwijs, maar ook bij
de ZWK. Hij heeft toen echt wel zijn stempel gedrukt op Radeske. Zo heeft hij
eens zestig nachtkastjes in vezelplaat gemaakt. ’s Zondags en tijdens
werkweekends zaten we daar regelmatig. Hij ging klussen, moeder zorgde
voor het wieden van de tuin. Ik ben lang meegegaan, dikwijls ook tegen mijn
zin, want veel leeftijdsgenoten waren daar niet bij. Ik heb er wel de halve
Wandelkring leren kennen: Marc Coremans en zijn vrouw, Guido De Graeve,
Ludo Engelen, Julien Van Ael, André De Gezelle, Jan Leers, de Bontenakels.
Ook de oudere generatie van de vriendenkring het Kranske, dat geregeld ook
bij ons thuis samenkwam, kende ik: Mon De Graeve, Jos Caris, Arre Mols, de
Van Essches,… Met sommige van die gezinnen zijn we wel eens op vakantie
geweest: zij huurden appartementen, wij kampeerden. Ik heb heel goede
herinneringen aan bergtochten in Italië.”
“In Lichtaart stond op zondagnamiddag ook altijd een lange wandeling op het
programma. Ik vond het er wel leuk als mijn fiets mee mocht. En in de grote
zandbak kon ik de ‘grand écart’ oefenen, want ik turnde ook veel. Ik ben wel
eens gaan zwemmen in de Nete en heb er veel kikkervisjes gevangen. Ook
mijn communiefeest en andere familiefeesten hebben we gevierd in Radeske,
en ik ben er op kamp geweest. Ik kende Radeske dan ook van binnen en van
buiten, zelfs de meubels en de serviezen met de tientallen verschillende
borden en bestekken, samenraapsels van de vele vrienden van de ZWK.”
Reizen achter het IJzeren Gordijn
Iets waar Veerle achteraf gezien heel trots op was, waren de jaarlijkse reizen
die vader plande. “Altijd met de campingwagen, meestal achter het IJzeren
Gordijn. Lang niet evident in de jaren zestig en zeventig. In 1968 waren we in
Tsjechoslowakije, enkele dagen voor de Russen er binnenvielen. In 1969 zijn
we met de campingwagen helemaal tot in Istanbul gereden. Daar ben ik nu
wel trots op, hoewel dat toen met z’n zevenen in één auto en bij snikhete
temperaturen voor mij helemaal geen pretje was. Als kleutertje moest ik
steeds op de schoot van mijn broers of zussen zitten. En dan nog lang
aanschuiven aan de landsgrenzen, waar echt wel alles gecontroleerd werd.”
Veerle haalt twee dikke mappen uit haar kast. “Mijn vader schreef vanuit het
buitenland steeds heel lange brieven naar de mensen op het thuisfront.
Interessante reisverhalen over het moeilijke leven toen achter het IJzeren
Gordijn. Verschillende van die reisverslagen zijn ook in Eigen Krabbels
verschenen. Op reis gingen we elke zondag naar de mis, zelfs al verstonden
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we er geen woord van. In de kathedraal van Sofia is mijn vader uit
nieuwsgierigheid zo eens naar het oksaal geklommen, waar een Bulgaars
koor aan het zingen was. Hij is aan de praat geraakt met één van de
koorleden, een zekere meneer Kouzmanov, die ons uitnodigde naar zijn
kleine appartement. We zijn met ons zevenen heel gastvrij ontvangen. Met
die man heeft ons vader jarenlang gecorrespondeerd. Die brieven uit het
Oostblok werden ook telkens uitgebreid besproken na de zondagsmis van de
ZWK. We zijn er met truken ook in geslaagd Kouzmanov en zijn vrouw twee
weken naar hier te halen, een bezoek dat in de tijd van de Koude Oorlog niet
onopgemerkt voorbijgegaan is.”
“Tot mijn achttiende moest ik mee op vakantie. Het jaar nadien zijn mijn
ouders met hun tweeën vertrokken, in 1985 hadden ze mijn 70-jarige tante
zover gekregen voor het eerste in haar leven mee te gaan kamperen in
Frankrijk. Maar op de derde dag van die reis voelde mijn vader zich niet zo
best. Op 13 juli was er vuurwerk ter gelegenheid van de ‘quatorze juillet’. Mijn
vader had de twee vrouwen gezegd dat ze maar alleen moesten gaan kijken.
Toen ze terugkwamen, zat hij dood in zijn tuinstoel, zijn bril en een
kruiswoordraadsel naast hem op de grond gevallen. Toen mijn zus me de
volgende ochtend belde dat mijn vader overleden was, was dat heel
onwezenlijk. De ZWK heeft gezongen op zijn begrafenis.”
Feminisme
Dat Veerle feministe werd, dankt ze – of is het: wijt ze – aan Karel.
“Hij was de ‘pater familias’. Zijn wil was wet. En vrouwen moesten hun plaats
kennen. Een gedachtegang die ik tot mijn verbazing tegenwoordig nog
aantref bij heel wat jongeren.
Ik heb nog in de redactie van het feministische blad ‘Schoppenvrouw’
gezeten, en ik schreef artikels over emancipatie en de vrouwenbeweging in
De Standaard. Zo mocht ik professioneel in 1995 naar de VNvrouwenconferentie in Peking. In een land dat nog niet zo lang ontsloten was,
zaten we er met 8.000 deelnemers uit de hele wereld: regeringsleiders, ngo’s
en 3.000 journalisten. Eén van de hoogtepunten uit mijn journalistieke
carrière. De teksten van de Verenigde Naties waren toen zo vooruitstrevend
dat ze bijna lazen als een feministisch manifest. Ook Europa nam
vooruitstrevende standpunten in.”
“Weet je dat ik opnieuw strijdbaar ben geworden door mijn dochters? Wij zijn
ook overtuigde aanhangers van Ringland, de overdekking van de ring. De
ongezonde lucht en het lawaai hier in ons huis vlak bij de ring zijn soms niet
te harden. Onlangs ben ik ook naar Palestina geweest. De
onrechtvaardigheid die ik heb gezien en gehoord op de Westelijke
Jordaanoever heeft me ook strijdbaar gemaakt.”
Karel Janssens was ten slotte ook een toegewijde onderwijzer. “Een
onderwijzer van de oude stempel. Maar toen ik aan mijn boek werkte, heb ik
toch moeten vaststellen dat hij in het begin pedagogisch echt vooruitstrevend
was. Ook zijn klas was bijzonder, boordevol planten. Ik heb ze eens geteld:
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300. In de vakantie mocht ik ze mee water gaan geven. Elk jaar kregen zijn
leerlingen ook scheutjes uit onze tuin, die ik dan één voor één in zakjes
mocht steken. Toen het lesgeven moeilijker werd – enerzijds door artrose in
zijn handen, anderzijds door het toenemende gebrek aan respect en de
komst van de eerste migrantenkinderen – hoopte hij directeur te worden. De
meerderheid van de leerkrachten steunde hem, maar op het bisdom is zijn
kandidatuur verworpen. Dat heeft hem een ‘knak’ gegeven. De laatste jaren
van zijn leven zat hij niet goed in zijn vel en was hij vaak ziek. Begrijp je dat ik
met een dubbel gevoel terugblik op mijn vader?”
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Met dit orkest zingen we dit jaar de 2de
Symfonie van Mahler

Nieuwjaarsconcert met het Euregio
priester
jeugdorkest o.l.v.
Hans Casteleyn
Voor alle cultuurliefhebbers en leden van de ZWK!
Na het grote succes van de Musical 1814, De Vergeten Veldslag is
vzw LA:CH in samenwerking met vzw EJO weer klaar voor een nieuwe
uitdaging: hét traditionele Nieuwjaarsconcert met het Euregio Jeugdorkest
(EJO) op 4 januari 2015 om 15u30 in de Rabboenizaal te Hoogstraten
Op het podium: meer dan 90 zeer getalenteerde jonge musici uit Vlaanderen
en Nederland o.l.v. dirigent Hans Casteleyn.
Dat het EJO internationaal reeds de nodige weerklank heeft gevonden is
voornamelijk te danken aan de eerste prijs met outstanding success die
ze in 2013 hebben gewonnen in de beroemde Gouden Zaal van het
Musikverein te Wenen.
In 2015 speelt het orkest de grootse 2de symfonie van Gustav Mahler samen
met een koor van 250 zangers eerst in Antwerpen, Tilburg en Eindhoven,
maar daarna in juni in het wereldberoemde Concertgebouw te Amsterdam...
Ook het mannenkoor ZWK Sint-Norbertus is hierop aanwezig.
Maar voor het zo ver is, kan u dit prachtige orkest dus gewoon in Hoogstraten
horen!
Het programma voor dit Nieuwjaarsconcert staat volledig in het teken van
filmmuziek. De dirigent, Hans Casteleyn (zeker bekend van Musical 1814)
heeft opnieuw een afwisselend programma samengesteld. De muzikanten
brengen originele filmmuziek van onder meer Schindler’s List en West Side
Story, maar ook klassieke muziek die voor het grote publiek bekend geraakt
is via films. Zo begint het concert met de alom gekende en virtuoze ouverture
La Gazza Ladra (De Stelende Ekster) van Rossini, maar daarnaast speelt het
orkest o.a. ook het beroemde Adagietto uit Mahlers Vijfde Symfonie, op
prachtige wijze gebruikt door Visconti in zijn beroemde film Death in Venice.
Wie er de voorgaande edities bij was, weet zich verzekerd van een namiddag
vol muzikale hoogtepunten. Bovendien is er weer gelegenheid voor een
gezellige nieuwjaarsborrel na het concert. We zien jullie graag op 4 januari!
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Nieuwjaarsconcert EJO, dirigent Hans Casteleyn en soliste Lieke Daniels
(viool)
Zondag 4 januari 2015 om 15u30
Rabboenizaal – Instituut Spijker, Antoon de Lalaingstraat 3,
2320 Hoogstraten
Voorverkoop: € 12/€ 8 (-16 jaar), aan de kassa: € 15/€ 10 (-16 jaar)
Tickets www.euregiojeugdorkest.com of bij Toerisme Hoogstraten.

advertentie

.
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Reacties op onze kerstconcerten

“Waar vind je nog zo’n mannenkoor?”
Wij ontvingen verschillende leuke reacties na de uitvoering van onze
kerstconcerten. Hierbij een overzicht gerangschikt per kerk: Sint-Lodewijk
Mortsel (zaterdagavond) en Sint-Fredegandus Deurne (zondagmiddag)

Sint-Lodewijk
… Het kerstconcert in Mortsel was weer een topper op het palmares van de
ZWK.
De keuze van de liederen was gedurfd, maar erg verantwoord. Ik vond b.v.
het lied ‘La nuit’ bijzonder mooi gebracht

.
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De solostukken en het samenspel op harp klonken fris en opgewekt. Ze
waren gepast – harp met Kerstmis heeft een ontroerende klankkleur – en een
mooie afwisseling in het geheel.
Telkens geraak ik verbaasd over het zangniveau (bereik) van jullie tenoren,
zonder evenwel afbreuk te doen aan de andere stemmen.

Ik wil in het bijzonder de samenwerking van de ‘broertjes De Gezelle’ even in
de kijker plaatsen. Mooi was dat!
Voor mij mag er iets meer volkszang geprogrammeerd worden. Het
canongezang was wat te hoog gegrepen voor het aanwezige kerkvolk.
Bedankt ZWK, het was weer eens de moeite waard. En, Johan, een
bijzondere pluim voor jou!
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… Een kerstconcert met harp, dwarsfluit en een mannenkoor!?... Ik had grote
twijfels. Toch werd ik meer dan aangenaam verrast door het prachtige
samenspel en de mooie harmonieën

.

Na de sfeervolle
gregoriaanse
opening werden we
meegenomen op
een mooie muzikale
wereldkerstreis. Ik
ging alvast met een
warm gevoel naar
huis (of zat de
glühwein er toch
ook voor iets
tussen?).

Bedankt ZWK en muzikanten voor deze mooie avond!
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… Het concert was mooi om naar te luisteren, heel mooi en stijlvol gebracht.
Mijn herinneringen aan Benjamin Britten dateerden van de humaniora. Onze
leerkracht zei ons dat we iets moois gingen leren, nl. ‘Wij maken een opera’.
Ikzelf vond dat afschuwelijk, maar van de muziekstukken van Britten op het
kerstconcert heb ik genoten. Zo zie je maar.
Wat ik ook bijzonder mooi vond, waren de dwarsfluit met Hilde Brits, maar
vooral de harp door een puber (Samy Cools) bespeeld. In het Frans noemen
ze dat ‘avec verve’.
De samenzang was absoluut mooi, daarin was Johan geslaagd!
Ik heb een toffe avond meegemaakt voor een concert waarop vrij veel volk
afkwam.
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Sint-Fredegandus
… Ik zing zelf in een
koor in Deurne en ik
heb maar één woord
over voor jullie
kerstconcert: ‘Su-per’!
… Dit was een
aangename
kennismaking met heel
wat kerstliederen uit de
ganse wereld, die ik
voor het eerst hoorde.
En dat viel best mee.

Ook verfrissend en verrassend hoe goed een harp geassocieerd werd met de
koorgezangen en met de dwarsfluit.
Dit was een aangename namiddag verzorgd door een schitterend koor. Zoals
de organisatoren zich terecht afvroegen: waar vind je tegenwoordig nog zo’n
goed mannenkoor
.
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Wist je dat…
… Johan een gesmaakt kerstconcert in elkaar knutselde. Zelfs de timing van
het mannenkoor ZWK was optimaal.
… het kerstconcert in Mortsel veel belovend begon voor de aanwezigen? Ze
HOORDEN enkel de mannenstemmen. Ook hun reukorgaan werd geprikkeld,
daar zorgden enkele sympathieke vrijwilligers voor. Neen, het was niet Luc
K.. Hij kon zich inhouden! En toen ging het licht aan.
… Willem de Cock zijn haren rezen ten berge … Wie gaf nu weer foute info
door aan de presentator van dienst tijdens het kerstconcert in SintFredegandus?
… de Sint-Fredegandusgezellen verantwoordelijk zijn voor de kunstschatten
in hun kerk?. De restauratie van het vaandel met de patroonheilige kon
tijdens het kerstconcert bezichtigd worden. Sommigen vroegen zich af
wanneer het de beurt zou zijn voor dat mannenkoor?
… Jef Neve vergat om de tweede stem van het mannenkoor ZWK te vragen
voor de heruitgave van de song ‘Happy Together’ naar aanleiding van Music
for Live.
… Raf zijn tamboerijn moest afgeven aan een nieuw talent binnen de ZWK?
Maar scheelde er nu iets met het vliesje (van dat instrument) of hoorden we
daarover andere berichten, die eerder in de privé-sfeer thuis horen?
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Personalia

Maurice Bosmans
De papa van Inge Bosmans en de schoonvader van Luc De Graeve overleed
zondag 28 december op 86-jarige leeftijd in Wommelgem.
Maurice Bosmans werd geboren in Brussel op 21 maart 1928, was
weduwnaar van Dora Martens, met wie hij twee kinderen had: Johan en Inge.
Maurice wordt zaterdag 3 januari om 10u begraven na een dienst in de SintJan Berchmanskerk in Borsbeek (De Robianostraat 214).
De ZWK zal hem dan ook op gepaste wijze herdenken.

De zesde van Paul
Wij kregen een berichtje van Paul Avermaete, gericht aan de mannen van de
ZWK, die hij terecht omschreef als ‘hét koor van ’t stAd’.
Graag voegen wij er de rest van zijn verhaal aan toe.
“Vooreerst wil ik jullie extra danken voor zo veel medeleven, begeleiding,
steun en sympathie tijdens mijn lijdensweg in 2014. Ik besef nu beter als ooit
tevoren wat de wens ‘een goede gezondheid’ te betekenen heeft.
Ik hoop dat ik er binnenkort opnieuw kan ‘staan’. De volgende en zesde
operatie in 2014 is op 31 december gepland. Daarna kan het alleen nog maar
beter gaan!”
Dat is ook hetgeen de hele Wandelkring je toewenst voor 2015, Paul!
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Onze voorbije activiteiten :
Heilige Geest – 2de zondag vd advent
Sint-Jacob – 3de zondag vd advent
Sint-Lodewijk Mortsel - Kerstconcert
Sint-Fredegandus Deurne - Kerstconcert
Sint-Jacob - Kerstnacht

Zondag 7 december 2014
Zondag 14 december 2014
Zaterdag 20 december 2014
Zondag 21 december 2014
Woensdag 24 december 2014

In de nabije en verre toekomst :
Zondag 4 januari – 10u30

Heilige Geest – Epifanie (Driekoningen)

Donderdag 8 januari – 20u30

Sint-Norbertus - Repetitie

en Nieuwjaarsreceptie voor de leden en oud-leden
Zondag 11 januari – 10u00

Sint-Jacob – Doop van Christus

Zondag 25 januari – 15u00

H.Damiaankerk (TPC) - Antwerpen

Gebedsdienst n.a.v. de Week van de Eenheid der Kerken (ARK)
Zondag 1 februari – 10u30
Zondag 8 februari – 10u00

Heilige Geest – 4de zondag vh jaar
Sint-Jacob – 5de zondag vh jaar

deelname van de ZWK aan
Zaterdag 25 april – 20u00
Zondag 26 april 2015 – 15u00
Zaterdag 6 juni – 20u00

Mahler Symphony N° 2
Sint-Anna op Linkeroever
Pius X te Wilrijk
Concertgebouw te Amsterdam (NL)

Werkten mee aan dit nummer:
Tony Ah Munn, Ludo Engelen, Marcel Coppens, Raf Van Bortel, Guido De
Graeve, Lizy Chevolet, Inge Bosmans, Herman Jacobs, Ida Tobback, Jenny
Backx, Paul Avermaete, Veerle Janssens, Johan Clerckx, Luc Korthoudt,
Gerd Hoes, Jan Leers.
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We wish you a merry Christmas and a happy New Year.
May peace, love and harmony ever dwell with you.
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