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De maanden maart en april zijn drukke tijden voor koren en zangers. Kijk 
maar op de volgende bladzijden. 
Mogen wij rekenen op de steun en de aanwezigheid van onze trouwe kring 
supporters. Wie zich nog de emotionele momenten herinnert van de Carmina 
Burana in ons jubileumjaar, zal allicht nieuwsgierig uitkijken naar een ander 
werk, naar een totaal ander genre, maar zeker ook een muziekstuk van 
Mahler dat naar de kelen doet grijpen. 
Aarzel niet te lang om kaarten te bestellen, want ook de supporters van het 
Euregio-orkest en de Chorale Caecilia willen met dit unieke kunstwerk kennis 
maken: een 100-tal muzikanten en een 100-tal zangers; je maakt het zelden 
mee. Vandaar dat de 2de Symfonie van Mahler ook niet zo dikwijls wordt 
uitgevoerd. Mis deze unieke gelegenheid niet ! 
 
Voordien is er op 20 en 21 maart een optreden van Klankjorum op 
Linkeroever, waar we Tom Smulders terugvinden aan de keyboards en onze 
dirigent Johan Clerckx als bezieler  van deze groep muzikanten. 
 
En een dag later, op 22 maart, treedt Musica con goia, met alweer Tom 
Smulders en Marc Coremans, dan weer op in de Kern in Wilrijk voor een 
wereldpremière en een bijzonder ‘Hansje en Grietje’-verhaal verteld door 
Marleen Merckx, ook bekend uit ‘Thuis’. 
 
U komt toch ook? 
 
NB: Kijkt U maar eens hoe we een oecumenische eredienst op een mooie, 
serene manier opluisterden! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concerten met ZWK en vrienden ! 
U komt toch ook? 
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Beste Wandelkringers en sympathisanten, 
Beste muziekliefhebbers,  

Na de Carmina zijn we niet blijven stilzitten en met fierheid nodigen we jullie 
dan ook uit voor weerom een uniek concert: 
 
Mahler Symfonie Nr. 2 “Auferstehung" 
Euregio Jeugdorkest o.l.v. Hans Casteleyn 
Met de medewerking van: 
Inez Carsauw, mezzosopraan en Annelies Meskens, sopraan 
Gemengd koor deCHORALE en Mannenkoor ZWK 
 
Zaterdag 25 april 2015 - 20.30 uur - Sint-Anna Antwerpen LO  
Zondag 26 april 2015 - 15.30 uur - Pius X Wilrijk 

 

Het Euregio Jeugdorkest heeft een bezetting van liefst zesenvijftig strijkers.  

De leeftijd van de negenennegentig EJO muzikanten varieert tussen de 
veertien en vierentwintig jaar. 
Al 25 jaar musiceren ze op topniveau in binnen en buitenland. 
 
Zij brengen in dit concert voor ons de 2de symfonie van Mahler. 
Het concert wordt, als u weet dat ook wij - het Mannenkoor ZWK - onze volle 
medewerking hieraan verlenen, iets om met stip in uw agenda te noteren. 
 
Om een indruk te geven van dit unieke concert klik  hier dan beleeft u de 
uitvoering van Mahler II door het orkest van het concertgebouw en het 
Nederlands radiokoor. 
 
Kaarten voor dit unieke concert kunt u bestellen volgens de vertrouwende 
weg - tickets.zwk@gmail.com – en storten op ons rekeningnummer BE98 
4033 0800 6193. 
 
Gelieve ook te vermelden voor welke uitvoering U kaarten van 20€ in 
voorverkoop bestelt. 
 
 

 

Mahler Symfonie Nr. 2 “Auferstehung" 
 

 

http://www.zwk.be/
https://www.youtube.com/watch?v=sHsFIv8VA7w&feature=youtu.be
mailto:tickets.zwk@gmail.com
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Het Antwerps kamerorkest 
Musica con Gioia (“muziek met 
vreugde”) viert zijn 15-jarig 
bestaan. In het cc De Kern in 
Wilrijk vindt op zondag 22 maart 
om 14.30 uur een uniek 
dubbelconcert plaats. Op vrijdag 
3 april is er een open repetitie. 
 
Het dubbelconcert op zondag 22 
maart bestaat uit tween bijzondere 
muziekstukken, een mini-opera en 
een muzikaal sprookje. Deze 
unieke productie is een 
samenwerking tussen het orkest 
Musica con Gioia, het 
Cultureelcentrum De Kern en het 
district Wilrijk. 
 
De mini-opera “De Pop” van 
dirigent Werner De Bleser kent zijn 
wereldpremière. Sopraan Christa 
 

Biesemans en bariton Dirk De Ridder brengen het verhaal van een stadse 
schooljuf die zichzelf ziet verkommeren in een plattelandsschooltje. De Juf 
voelt zich erg eenzaam en de enige tegen wie ze kan praten is een pop die in 
haar klas staat. Tot ze merkt dat de pop gemaakt is door de vader van één 
van de kinderen in haar klas. En dat de pop erg hard op de vader lijkt… 
 
Na de pauze wordt het échte verhaal rond Hansje en Grietje verteld: het 
verhaal van twee arme kinderen die achtergelaten worden in het bos en 
proberen te overleven. Actrice Marleen Merckx kruipt in de huid van de zus 
van de gebroeders Grimm en legt haarfijn uit hoe hun (gruwelijke) sprookje 
tot stand kwam. Een instrumentale suite uit de gelijknamige opera van de 
Duitse componist Engelbert Humperdinck omkadert het verhaal. 
 
Op vrijdag 3 april houdt Musica con Gioia een “open repetitie”. Iedereen die 
een strijk- of houten blaasinstrument speelt is welkom om mee te spelen en 
kan kennismaken met het nieuwe programma. Deze repetitie gaat door in het 
CLW- Don Bosco, Valkenveld 70 te Wilrijk. De orkestleider verwacht 
muzikanten met een niveau hogere graad muziekacademie. Nadien wordt 
gezorgd voor een drankje. Graag aanmelden via www.musicacongioia.be 
(contact). 
 

http://www.musicacongioia.be/
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25 januari 2015 
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Onder andere: 
Jubileumavond in de kerk van 

de Heilige Geest naar 
aanleiding van het 100-jarig 
bestaan van de parochie. 

 
11 september 2009 

 
 

Kunt u het nog zich herinneren? 
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En van ons Aperitiefconcert naar aanleiding van ons 100-jarig bestaan op 
24 maart 2013. 
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“Ruim 25 keer Requiem van Mozart gezongen en amper twee keer in 
eigen land” 
 
 
In Antwerpen, maar ook ver daarbuiten, zijn de zussen Griet en Christel De 
Meulder gekende namen in het solistencircuit. Geregeld tref je hun namen 
aan als solo-zangeressen in haast alle gekende, klassieke meesterwerken. 
Christel is bovendien ook  verantwoordelijk voor de wekelijkse 
artiestenmissen in Sint-Carolus-Borromeus, terwijl Griet enkele weken 
geleden nog sopraan van dienst was in het Requiem van Mozart in de Sint-
Bartholomeuskerk in Merksem, een optreden ten voordele van de stichtingen 
die zich bezig houden met mensen met het down-syndroom. 
 
Dat benefietoptreden was trouwens niet toevallig, want Griet kreeg in het 
laatste decennium behoorlijk wat klappen in het leven: een scheiding, het 
onverwachte overlijden van een volwassen zoon en enkele maanden geleden 
het plotse overlijden van haar dochter met het syndroom van Down. Een 
onschuldig lijkende bacterie verbrijzelde de nierfuncties. Muziek, kinderen en 
kleinkinderen, vrienden en vriendinnen helpen er haar zo goed en zo kwaad 
mogelijk verder bovenop. “Het leven gaat verder,” is de simpele, maar 
daarom niet eenvoudige vaststelling in het leven van Griet. 
“Weet je dat mijn grootvader nog ooit lid was van de Zingende Wandelkring 
Sint-Norbertus. Enfin, dat is toch wat mijn vader altijd vertelt,” wekt Griet onze 
verdere interesse. “Maar zelf weet ik daar niet zo heel veel meer over. Hij 
was wisselagent op de Turnhoutsebaan en behoorde in die tijd zeker tot de 
gevestigde burgerij. Maar zingen, wandelen en schaatsen waren zeker zijn 
uitlaatkleppen, heb ik me altijd laten vertellen.” 
De familie De Meulder is trouwens één en al met de muziek verbonden. “Mijn 
moeder, Ria Van Goethem, kwam uit de koorklas van Lodewijk De Vooght, 
o.a. ook de stichter van de Chorale Caecilia. Zij was beroepszangeres en 
zong b.v. ook nog in het bekende N.I.R.-radiokoor. Thuis werd er ook altijd 
gemusiceerd en ik kan me geen familiebijeenkomst herinneren waarop niet 
gezongen werd.” 
 
 
 
 
 
 

De grootvader van soliste GRIET DE MEULDER 
zong nog in de ZWK 
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Solo 
 
Niet helemaal toevallig dus dat Griet – na haar middelbare studies in het Van 
Celst-instituut – acht jaar Conservatorium volgde. Nadien volgden nog 
notenleer en piano aan de academie van Merksem, waar ene Alfons de 
Meulder directeur was. Jawel, ook familie! 
 

 

 
 
“Ik heb nog in het kinderkoor van de opera 
gezongen, onder leiding van Mia Vinck, maar 
opera was niet echt mijn ding. Eigenlijk heb ik 
gedurende veertig jaar hoofdzakelijk les 
gegeven: muziek en esthetica b.v. in de 
dagschool van Berlaar en verder vooral 
avondschool aan de academie van Merksem 
en Deurne. Ik gaf b.v. ook een cursus 
‘koordirectie’. 
Maar ik genoot ook van de vele optredens als 
sopraan-soliste bij bekende groepen zoals ‘La 
petite Bande’ van Sigiswald Kuijken, het 
‘Collegium Vocale’ van Philippe Herreweghe 
en het Ex Tempore met iemand die ik sterk 
waardeer, nl. Florian Heyerick.”  
Verder is Griet (net als haar zus) werkzaam in 
oratoria, liedrecitals, jubilea, huwelijksmissen, 
begrafenissen en feesten allerhande. Vorige 
maand was ze dus ook soliste in het Requiem 
van Mozart. 
 

 
“Ik heb dat werk al zeker 25 keer gezongen als soliste, maar het was nog 
maar de tweede keer dat ik dit werk in België zong. Ik heb het b.v. wel 
gebracht in de Madeleine-kerk in Parijs, in Venetië, in Sardinië. Ik heb ook 
opgetreden in nagenoeg elke kathedraal van Spanje – ik heb wel een boontje 
voor Spanje, ja! -  in Leipzig (in de kerk van Bach)… Niet alleen Mozart, maar 
ook Messias’ Händel en Ein deutsches Requiem van Brahms. Een 
merkwaardige herinnering heb ik ook aan de Krönungsmesse van Mozart in 
de zomer in de kerk van Saas Fee met het orkest van Sint-Petersburg.” 
 
Zelf organiseren 
 
Intussen organiseert Griet de Meulder zelf een aantal concerten onder de 
naam ‘Gioia della musica’ (niet te verwarren met dat andere koor hier in 
Eigen Krabbels). 
“Sinds een vijftal jaren hebben wij naast een projectkoor ook een vokaal 
ensemble, meestal bestaande uit leerlingen van de academie. Probleem bij  
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het organiseren, is natuurlijk dat het een pak geld kost. Als je niet over 
subsidie of privé-sponsoring beschikt, wordt het haast een hopeloze zaak, 
want een werkvrouw verdient meer dan iemand die concerteert. 
Verschillende goede ensembles zijn daar al aan ten onder gegaan. Wij 
proberen het voorlopig nog zonder subsidie te beredderen.” 
En het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want ook Griets dochter is in de 
muziek gedoken. “Twintig uren les geven in solozang aan vier academies en 
verder in het circuit geduikeld. Ze is net terug van zeventien concerten met 
muziek van Schubert met het ‘Collegium Vocale’ van Philippe Herreweghe. 
Ze geraakt intussen bekend als Annelies Brants (35) en ze doet dat heel 
goed. Gevolg is dat ik regelmatig oma ben van drie kleinkinderen, als je 
begrijpt wat ik bedoel.” 
Griet zelf is gespecialiseerd in barokmuziek. En ze heeft er geen moeite mee 
om een nieuwe partituur te ‘lezen’. “Dat is een deel van de job, hé! Daar komt 
natuurlijk ook stemhygiëne bij te pas, je moet voldoende bewegen en op jouw 
houding letten. Qua keuze van muziekstukken komt alles terug. In de jaren 
’80 was er even een opleving van het gregoriaans, maar intussen zijn de 
klassiekers terug gekomen. De grootste verandering in al die jaren is dat er 
meer kleinere ensembles gekomen zijn. Ook weer omwille van de financiële 
situatie in onze branche.” 
In al die jaren heeft Griet de Meulder wel een aantal leuke anekdotes 
verzameld.  
“Zo ben ik wel eens opgetreden tijdens de paleisconcerten bij de koninklijke 
familie. Na afloop wist prins (toen toch nog) Filip duidelijk niet wat hij er moest 
van vinden. “Maar wat vond je er zelf van,” probeerde hij dat te omzeilen. En 
ex-koningin Fabiola wilde maar weten hoeveel kinderen ik had.” 
Nog een aantal schitterende herinneringen ook. “Toen ik nog in het 
kinderkoor zong, heb ik eens in de armen gelegen van Rudolf Schock. Ik heb 
op een kerstnacht eens opgetreden in een loods aan het vliegveld van 
Zaventem. Verder huwelijksmissen op een boot of in een hof onder een 
lindenboom. Memorabel waren ook de concerten in kasteel Schönbrunn in 
Wenen of in de kerk van Santa Maria dei Frari, waar Monteverdi begraven 
ligt.” 
Griet de Meulder laat het allemaal op zich afkomen. Ze weet nog best hoe ze 
haar dagen kan vullen. Maar één droom springt er toch nog uit. “Ik zou nog 
ooit eens willen zingen in Rome, want dat is zo’n prachtige stad en daar ben 
ik nog nooit opgetreden 
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“Braaf en stil zijn, maar ik verveelde mij dood” 
 
Op gevaar af voor een chronische cultuurbarbaar versleten te worden tijdens 
de volgende algemene vergadering van het Mannenkoor ZWK, besloten we 
nog gauw een boek ter hand te nemen en er ook nog in te lezen. Het werd de 
levensgeschiedenis van topmuzikant Abdelkader Zahnoun onder de titel “De 
taal van Berbers heeft geen woord voor grenzen”. Een titel die wel van 
toepassing is op een opgejaagd volkje, dat in groten getale afscheid moest 
nemen van ouders en kinderen. Zonder toekomst of zonder eten reisden ze 
dan maar af naar de ‘landen van belofte’ en ze kwamen in Frankrijk en België 
terecht. Zo kwam de vader van Zahnoun in Antwerpen terecht. Korte tijd later 
gevolgd door zijn gezin. 
 
“We kwamen laat in de avond in Antwerpen aan. Het was koud en het 
schemerde al volop. Met de taxi reden we naar onze nieuwe thuis: een 
herenhuis in de Teichmannstraat, in de buurt van de Harmonie. Het 
appartement telde drie slaapkamers, een kleine living, een keuken en een 
toilet maar geen douche. De woonplaats lag op de eerste verdieping en was 
ingericht met tweedehands meubelen die vader had gekocht. Mijn moeder 
kon er koken op een kolenkachel. Er was schimmel op de muren, maar op 
dat ogenblik stoorde dat niemand. We waren té gelukkig dat we herenigd 
waren en gezond en wel waren aangekomen. 
 
Enkele weken later, in november 1967, werd ik samen met mijn broer Saïd 
ingeschreven in een school in Brussel. We kenden al wat Frans, dankzij de 
school in Algerije (Algerije was een Franse kolonie), we zouden ons snel 
aanpassen. Mohamed, de oudste broer, was ondertussen veertien jaar 
geworden en koos ervoor te gaan werken. Hij vond werk in een melkbedrijf. 
Na een maand begon het schoolgaan zwaar te wegen. Elke dag om vier uur 
opstaan om met tram en trein tijdig in Schaarbeek te zijn en ’s avonds laat 
terug thuis… 
 
Makkelijk is anders. Mijn ouders gingen op zoek naar een andere oplossing. 
Op het einde van het schooljaar kon ik mij inschrijven in het Sint-
Norbertuscollege in Antwerpen en begon mijn broer Saïd te werken. Sint-
Norbertus was heel wat dichter bij huis, maar hier stelde zich een ander 
probleem. 
Dit was de vierde school in vijf jaar tijd. Ik paste me altijd goed aan en 
moeder zorgde ervoor dat we steeds naar school gingen, hoe benard of hoe 
moeilijk de situatie ook was. Maar vandaag begreep ik dat het heel moeilijk 
zou worden om de lessen te volgen. Ik kende immers geen woord 
Nederlands. Er werd les gegeven in een taal die ik nooit geleerd of gehoord 
had. Er was geen enkel aanknopingspunt. Als de leraar zei: “T’as compris?” 

Abdelkader Zahnoun  
kwam als Berber naar het Sint-Norbertusinstituut 
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dan antwoordde ik: “Ja” en staarde verder voor mij uit. Alleen de rekenles 
was een kleine uitzondering omdat de cijfers hetzelfde zijn in het Nederlands 
als in het Arabisch. De schooldirectie besloot om mij als elfjarige in een klas 
van negenjarigen te zetten. Zo werd ik de oudste jongen van de klas en 
bovendien de enige Marokkaanse leerling. Maar ook dat bracht niks op. 
Uiteindelijk verwachtten de leraars niets anders meer dan dat ik braaf en stil 
bleef, de gedragsregels volgde en de lessen niet stoorde. Het was 
ongetwijfeld een strenge school waar de heersende orde en rust werden 
gerespecteerd. 
 
Voor de kleinste kinderen verliep het schooljaar gemakkelijker. Zij waren al 
wat vertrouwd met de klanken van het Nederlands en de meest elementaire 
woorden van de taal. In het eerste studiejaar begonnen zij met het vormen 
van letters, het schrijven van eenvoudige woorden en het rekenen met 
eenvoudige sommen. Maar ook voor hen bleef het moeilijk. 
Onze ouders konden niet helpen. Zij behoorden tot de overgrote meerderheid 
van mensen die nooit had leren lezen, schrijven of rekenen. Mijn ouders 
waren nooit naar school geweest en kenden alleen een hard leven van 
overleven en oorlogen. In België was dit hun dagelijkse kwelling: de kinderen 
niet kunnen helpen met wat als normaal werd beschouwd in deze nieuwe 
samenleving. Ze konden ons niet steunen in het verwerven van de 
noodzakelijke vaardigheden om in dit land als kind en later als volwassene te 
leven of te overleven. Zij konden ons niet troosten in onze mislukkingen. 
Zonder bijkomende Nederlandse taallessen en zonder steun van mijn ouders 
kon ik nooit de verhoopte schoolresultaten halen. Ik maakte nauwelijks 
vorderingen en verveelde me dood op de schoolbanken. Dit kon nooit goed 
aflopen… 
 
Die beginmaanden in België had ik veel heimwee. Ik miste mijn vrienden, 
mijn warm land. Ook mijn moeder had heimwee. Ze miste de familie en de 
buren, vooral de buurvrouwen. Hier hadden we niemand. Niemand uit ons 
land, niemand met wie we konden praten. In de stad zagen we ook weinig 
Marokkanen. Alleen mannen die hier kwamen werken, of in de 
steenkoolmijnen in Limburg, of in de loodfabriek van Hoboken. Hun vrouwen 
en kinderen waren nog in Marokko of in een ander land. 
Flarden van herinneringen uit die beginjaren blijven hangen. Zo bijvoorbeeld 
1968. Het was een erg strenge winter. De sneeuw viel met dikke vlokken uit 
de lucht. Wij kinderen vonden die sneeuw wel leuk. Tijdens de schoolvakantie 
gingen we naar het stadspark, waar we naar hartenlust in de sneeuw konden 
ravotten. In de lente gingen we meestal naar het Harmoniepark of naar een 
andere plek om te voetballen. In de zomer vaarden we met de Flandriaboot 
naar het Noordkasteel om te gaan zwemmen… 
 
Wil je meer weten over het vervolg van dit verhaal, over het verblijf van 
Abdelkader in ‘Vrij en vrolijk’ en hoe hij muzikant werd en samen optrad met 
Wannes Van de Velde en Jokke Schreurs, dat kan je verder lezen in “De taal 
van Berbers heeft geen woord voor grenzen” bij uitgeverij Epo. 
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Heren bassen, wees gerust : dit artikel gaat niet over jullie éminence grise H. 
Neel en ook niet over de nog-niet-grise- H. Leys.  Nee, dit gaat over de enige, 
echte Rik Coppens. 
Op zondag 8 februari ben ik nog eens afgezakt naar het Kiel.  Het was al ruim 
2 jaar geleden (of misschien zelfs langer), in ieder geval de paarswitte 
thuisploeg speelde toen nog in eerste afdeling.  Vorig seizoen, toen ze onder 
de nieuwe naam Beerschot Wilrijk in eerste provinciale speelden, heb ik hen 
niet aan het werk gezien.  Maar op 8/2 leek het me wel de moeite om nog 
eens een bezoek te brengen aan het Olympisch Stadion. 
Over de wedstrijd zelf kan ik kort zijn.  De thuisploeg kwam vlot 2-0 voor, 
maar na een defensieve flater kwamen de bezoekers vlak voor de rust terug 
in de wedstrijd.  In de tweede helft kabbelde de wedstrijd verder met enkele 
mini-kansen aan beide zijden.  Tegen het einde kwamen de bezoekers van 
Hades (geen idee waarvoor dat staat, ‘k weet alleen dat ze uit Limburg 
komen) nog fel aandringen om de gelijkmaker te scoren, maar ze kregen het 
paarswitte deksel op de neus m.a.w. de thuisploeg scoorde een bevrijdende 
derde treffer in de slotminuut. 
Daarna volgde een eerbetoon aan Rik Coppens, die de donderdag voor de 
wedstrijd overleden was. 
De stewards legden een gigantisch spandoek met Riks foto op het veld, de 
kapitein van Beerschot Wilrijk legde een bloemenkrans neer, ook de 
bezoekers hadden een bloemstuk bij en alle spelers stonden schouder aan 
schouder terwijl door de luidsprekers het “You ‘ll never walk alone” 
weergalmde.  Van een kippenvelmoment gesproken !  Alle supporters zongen 
deze klassieker uit volle borst mee en daarna bleven ze doorgaan met “We 
love you Rikske, we do” en “Rikske is een rat, olé olé”. 
Wanneer de stadionspeaker dan nog de nederlaag van leider Esperanza Pelt 
aankondigde, waardoor Beerschot Wilrijk de leiding nam, klom de sfeer naar 
een nieuwe climax en werd – misschien voorbarig – het “Kampioenen, 
kampioenen, olé olé” ingezet. 
Toen ik het stadion verliet, werden al deze klassiekers in de omliggende 
straten verder gezongen door alle tevreden en huiswaarts kerende paarswitte 
supporters. 
Nog enkele randbemerkingen : 
*) Mijn zoon, een fervent KV Mechelenfan, zat naast mij maar riep tijdens de 
wedstrijd uit volle borst mee “Beerschot Beerschot”.  Maar ik moet toegeven 
dat ik zelf, als ik hem eens vergezel naar een wedstrijd van KV, even luid 
“Komaan kakkers” roep.  En kakkers is hier geen scheldwoord maar wel de 
bijnaam van de KV Mechelenspelers. 
*) Ik weet zeker dat er  op verschillende adressen in Hoboken ook hard werd 
gejuicht bij het vernemen van bovenvermelde resultaten.  En ook in Deurne,  

“Rikske is een rat, olé olé” 
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op de Ruggeveldlaan, zal er wel een hoera geklonken hebben bij X, want 
deze persoon komt niet graag met zijn naam in “da boekske”. 
*) Was het toeval of was er een andere reden maar op donderdag 5/2 - de 
sterfdag van Rik – hebben we ’s avonds tijdens de repetitie een stukje van 
het Requiem van W.A. Mozart gerepeteerd. 
 
Een Kielse Rat, die zich de verplaatsing naar het Olympisch Stadion niet 
heeft beklaagd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
advertentie 
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… wist je dat onze ‘nieuwste aanwinst’ voor de derde stem niet meer kwam 
opdagen? Zou onze voorzitter er te lang mee gepraat hebben? Of zou de 
jetlag hem parten spelen? Wij blijven in blijde verwachting… 
 
… wist je dat Stefaaaan, de stemcoach wel heel goed gelovig is … bassen 
die hulp kunnen bieden aan tenors. Fabiola haar sprookjes waren 
geloofwaardiger. Hoewel… hij vroeg ook om een beetje de koeien te 
imiteren… Borgerhoutse koeien wel te verstaan en geen Berchemse… 
 
… wist je dat onze dirigent Johan zich afvroeg of meneer Duysburgh nu 100 
jaar geleden geboren was of gestorven. Waarop sommige hoogbejaarde 
zangers zich meenden te herinneren dat ze toch nog mee de uitvaart hadden 
gezongen. Of had Alzheimer dan toch toegeslagen? 
 
… wist je dat we zelfs bij repetities met de Chorale Caecilia al weer iets 
bijleerden: hoe je kan dirigeren door met je ogen te knipperen. Nog werk aan 
de winkel, Johan! 
 
… wist je dat we een fervente contestant in onze rangen tellen, die zelfs de 
eerbiedwaardige zangers van de Chorale deed opkijken: Paul wilde nl. onder 
geen enkel beding recht staan tijdens de gezangen. Hij stond alleen recht als 
de repetitie gedaan was. Tja, ze kennen daar ‘onze’ Paul nog niet, hé! 
 
… wist je dat Mahler twee aparte versies van een eenzelfde muziekwerk 
schreef: één  voor de Chorale Caecilia en één voor de ZWK?... 
 
… wist je dat we bij de Chorale ook een nieuwe opdracht ontdekten voor ons 
aller Fons en zijn barafrekeningen: de ‘stoppekes’ tellen na afloop van de 
repetitie… 
 
… wist je dat Marcel bij de repetitie op Linkeroever een stoel weigerde, die 
hem nochtans graag werd aangeboden door Raf. Probleem was dat hij dan 
tussen de derde stemmen terecht kwam… 
 
… wist je dat Luc bij onze dirigent op een goed blaadje wilde staan en aan 
Chorale-dirigent Paul Dinneweth te kennen gaf dat hij gelijk had, want dat 
onze dirigent ons ook altijd hetzelfde advies gaf. Wat de aanwezigheid van 
een veertigtal vrouwen vermag!... 
 
 
 
 

ZWK – weetjes 
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Helena Kurvers 
 
Op  13 februari 2015 overleed mevrouw Helena Kurvers, geboren op 
6/02/1925 en weduwe van de heer Albert Dreesen..  
 
Zij was de moeder van Jos en Barbera Loubele, de trouwe huisbewaarders 
van ons ‘Radeske’. 
 
In het voor ons zo verre Lanaken nam de familie afscheid van haar. 
 
De ZWK zal haar dan ook op gepaste wijze herdenken. 
 
 
 
 
Zondag 1 februari – 10u30 Heilige Geest – 4de zondag vh jaar 
Zondag 8 februari – 10u00 Sint-Jacob – 5de zondag vh jaar 
 
 
 
 
 
Zondag 1 maart – 10u30 Heilige Geest – 2de zondag vd vasten 
Zondag 8 maart – 10u00 Sint-Jacob – 3de zondag vd vasten 
Donderdag 12 maart – 20u30 Jaarlijkse Algemene Vergadering 
Zondag 15 maart – 10u00 Radeske – Herdenking voor de leden 

van de 100-jarige geboorte van 
K.Duysburgh 

  
Donderdag 2 april – 20u00 Heilige Geest – Witte Donderdag 
Vrijdag 3 april – 20u00 Heilige Geest – Goede Vrijdag 
Zondag 5 april – 10u30 Heilige Geest – Pasen 
Zondag 12 april – 10u00 Sint-Jacob – Beloken Pasen 
 
deelname van de ZWK aan Mahler Symphony N° 2 
Zaterdag 25 april – 20u00 Sint-Anna op Linkeroever 
Zondag 26 april 2015 – 15u00 Pius X te Wilrijk 
Zaterdag 6 juni – 20u00 Concertgebouw te Amsterdam (NL) 
 
Werkten mee aan dit nummer: 
Tony Ah Munn, Ludo Engelen, Raf Van Bortel, Guido De Graeve, Jenny 
Backx, Paul Avermaete, Tom Smulders, Marc Coremans, Johan Clerckx, Luc 
Korthoudt, Gerd Hoes, Jan Leers, Griet De Meulder, Walter Vertongen en 
Marcel Coppens (VU). 

Personalia 
 
 
 

 
 

In de nabije en verre toekomst : 

Onze voorbije activiteiten : 


