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De (Nieuwjaars)recepties zijn duidelijk voorbij en dus wordt er vanaf de maand 
maart opnieuw overgegaan tot de orde van elke dag. Trainers en coaches vallen bij 
bosjes in de sport, de seizoenen die pas in september beginnen worden nu al 
volop voorbereid en in de cultuursector is het volop de maand van de uitvoeringen. 
 
We hoeven niet ver te zoeken. 
Onze dirigent Johan Clerckx trok niet alleen enkele nieuwe muzikale 
ontdekkingsreizigers aan bij het koor Klankjorum, maar hij vond er tevens de 
‘Rattenvanger van Hameln’. Alvast een aanrader om te beginnen. 
 
Een week later – op zondag 13 maart – willen we onze supporters in groten getale 
optrommelen tijdens ons optreden in het provinciaal toernooi. In de 
muziekacademie van Ekeren voeren we trouwens een wereldcreatie uit, nl. het 
gedicht ‘Nachtelijke optocht’ van Paul van Ostaijen, op muziek gezet door de 
Antwerpse componiste Nicole De Paepe. U leest er alles over op de volgende 
pagina’s. 
 
Op 20 maart nodigt Marc Coremans en zijn ‘Musica con gioia’ ons uit op hun 
aperitiefconcert in Hoboken met o.a. Marleen Merckx (‘Thuis’) als gastvertelster bij 
Hansje en Grietje. 
 
Ook het bevriende Chorale Caecilia doet haar duit in het zakje met een dubbele 
uitvoering van de Mattheuspassion van J.S. Bach op 22 en 24 maart. 
 
We weten echt niet wie in dit uitgebreide aanbod zijn/haar muzikale gading niet zou 
vinden. 
Veel luister- en zanggenot, zouden we zeggen! 
 

 
 
 
 

Drukke muzikale maartmaand 
 

 

 

 

 

Jeugdsentiment 
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“Ik heb nooit tegen mijn zin muziek gespeeld” 

 

 
Op het provinciaal toernooi op 13 maart in Ekeren brengt ons mannenkoor de 
wereldpremière van “Nachtelijke optocht”, een gedicht van Paul van Ostaijen, dat 
door Nicole De Paepe op muziek gezet werd. De componiste zal op het puntje van 
haar stoel aandachtig luisteren hoe haar muziek klinkt als het gezongen wordt door 
een mannenkoor. Toen de zangers zich voor het eerst bogen over de compositie, 
werd er duchtig achter de oren gekrabd. Maar naarmate de repetities vorderden, 
klonk er steeds meer goedkeurend gemompel: toch helemaal niet zo slecht! 
Integendeel. Als het perfect wordt uitgevoerd, krijgen we de sfeer van Van 
Ostaijens teksten uitstekend weergegeven. Toch wel de moeite om eens te kijken 
wie die pientere mevrouw was achter dit muziekstuk, vonden we. 
 
 

 
 

Nicole De Paepe creëerde de muziek bij 
“Nachtelijke optocht” van Paul van Ostaijen 

 
 

 
 
 

 
 



3 
 

Een pittige vrouw met drie volwassen kinderen (twee jongens, één meisje) en 
reeds drie kleinkinderen. Je zou niet zeggen dat deze jeugdig ogende vrouw al 57 
jaar geleden geboren werd op 11 juli.  
Nicole De Paepe: “Ik rolde in de muziek door mijn vader, die in een jazzorkestje 
speelde, en door mijn grootmoeder, die operazangeres was. Al toen ik acht jaar 
was, ging ik naar de muziekacademie in Borgerhout, waar ik piano, cello en 
kamermuziek volgde. En op 14-jarige leeftijd mocht ik al meedoen aan het 
ingangsexamen van het Koninklijk Vlaams muziekconservatorium in Antwerpen, 
waar ik me specialiseerde in piano en kamermuziek. En hoewel ik zelf nog lessen 
piano volgde, gaf ik al les vanaf mijn negentiende.” 
 
 
Over jouw andere bezigheden komen we later nog terug, maar hoe kwam je 
bij de ZWK terecht? 
“Na een optreden met het Don Boscokoor geraakte ik in gesprek met Johan 
Clerckx, die er zich over beklaagde dat er eigenlijk niet zo veel werken 
gecomponeerd worden voor mannenkoren. Hij durfde aanvankelijk niet vragen of ik 
daar misschien zin toe had en ikzelf vroeg me tegelijkertijd af of ik dat niet zou 
kunnen. Haast op hetzelfde moment hebben we dan samen beslist dat ik de 
uitdaging zou aangaan, op voorwaarde dat ze me een gepaste tekst zouden 
geven. Jullie (nvdr met name Rik Neel) zijn dan afgekomen met de tekst van 
“Nachtelijke optocht”.” 
 
 
 

 

 
Had je eerst veel over Van Ostaijen 
gelezen en heb je dan muziek op het 
werk gezet? 
“Ik kende Van Ostaijen al wel. Maar dan 
lees je de tekst en kom je tot een eerste 
besluit: dit wordt een muziekstuk zonder 
refreinen of strofen. Dan probeer ik de 
sfeer van het gedicht te vatten. Een vrij 
lange tekst, waarbij geen herhalingen 
mogelijk bleken, want daarvoor was die 
tekst te lang. 
 

Dan komt het muzikale gedeelte. Ik vind dat, als je een hedendaags werk maakt, 
het begin atonaal mag zijn. Het mag ook niet heel de tijd atonaal verder gaan. Het 
is eventjes erin komen, zorgen voor een verrassingseffect, om nadien verder te 
gaan met iets heel melodisch.” 
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Hoe begin je aan het componeren 
van zo’n werk? 
“Ik heb me een beetje laten 
beïnvloeden door de 
Midzomernachtsdroom van 
Mendelssohn. Maar bij dat idee vond 
ik dat er bij een spannende 
“Nachtelijke optocht” ook iets van 
science fiction mocht komen. Dan 
begin ik met combineren van 
fragmenten aan de piano, met flarden 
die me ook door het hoofd schieten, 
soms zelfs tijdens het auto rijden. Ik 
probeer die dingen dan ritmisch op te 
schrijven. Maar om alles te samen op 
papier te krijgen, had ik toch 
gedurende de dag – als iedereen het 
huis uit is – het rustgevende 
appartement van mijn vriend met 
zicht op de Schelde nodig.” 

 
 
 
Je moet dan ook nog muziek maken voor drie of vier stemmen… 
“Ik heb vroeger nog wel koorwerken gemaakt, dus ik heb al wat ervaring op dat 
gebied. Het geheel komt misschien wel in stukken tot stand, maar de 
meerstemmigheid componeer ik tegelijkertijd. Soms lijk je met de compositie wel 
eens op een dood spoor te belanden, maar dan mag je niet in paniek schieten en 
het werk gewoon even opzij leggen. Nadien komt de inspiratie dan weer vanzelf.” 
 
 
Bij sommige werken hoort dan ook nog muziek voor een orkest… 
“Ik maak nooit muziek voor een grote bezetting. Ik heb wel harmonie gestudeerd, 
geen contrapunt. Ik ben ook eerder een gevoelsmens, waardoor ik me ook niet hou 
aan regeltjes, aan de theorie. Ik was ook nooit aangetrokken tot muziek voor een 
grote bezetting. Je hoort dat ik eerder pianiste ben. Maar door verschillende koren 
te begeleiden – Don Boscokoor, het Philharmonisch koor, Alma Musica, Camerata 
Vocale – kreeg ik wel de smaak te pakken in het componeren van koorwerken. Na 
de creatie van “Nachtelijke optocht” nog meer dan vroeger.” 
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Heb je eigenlijk voldoende tijd voor componeren, naast al jouw andere werk? 
“Als ik een aantal rustige dagen heb en een piano in de buurt, lukt me dat wel. Ik 
maak dan grote stukken na mekaar. Eens ik een idee heb, zet ik me alleen aan de 
piano en probeer ik een aantal zaken uit. Het gebeurt meestal overdag. Bij een 
free-lance pianiste als ik, zijn er zelden avonden vrij: begeleiden van de koren, 
muziek instuderen, optredens… Ik ben ook de vaste begeleider van het kamerkoor 
Sylana. Begin 2017 komt er een cd op de markt met werk van hen en pianomuziek 
van mij.” 
 
Eens je een werk gecomponeerd hebt, wordt het toch nog afwachten hoe het 
zal klinken… 
“Ik besef dat ‘Nachtelijke optocht’ geen gemakkelijk werk is om te zingen. Ik vind 
het dan ook spannend om het voor de eerste keer ‘live’ te horen. Ik heb het al op 
computer gezet, maar de koorklanken klinken daarop nogal nasaal. Ik wil het dus 
ook graag zelf horen, maar ik heb al wel de ervaring om te geloven dat het heus 
wel zal meevallen.” 
 
 

 

Je bent zelf wel heel veelzijdig. Als 
we doorheen jouw biografie graven, 
lezen we over ballet, piano, viool, 
koren, concerten, optredens voor de 
Duitse en de Nederlandse tv, 
optreden samen met een 
goochelaar… 
“Ik ga eigenlijk niks uit de weg, behalve 
jazz. Dat kan ik echt niet smaken, 
ondanks het feit dat mijn vader 
jazzmusicus was. Maar ik draai de hand 
niet om voor bewerkingen van chansons 
van Jacques Brel, het lichtere genre in 
een mixte met klassiek. Ik treed 
regelmatig solo op met pianowerken, 
soms klassieke muziek met daar een 
‘beat’ onder met de Adya Classic-groep. 
In Duitsland zijn ze daar gek op. Ik treed 
ook privé op, of bij vernissages, ik heb 
ooit op vrijdag- en zaterdagavonden 
gespeeld in een Italiaans restaurant, ik 
deed de repetities mee met Walter 
Proost bij werken voor koor en orkest, ik 
werkte mee aan de ‘Nacht van de 
musea’ bij de ‘Zomer van Antwerpen’. 
Met illusioniste Marijke Himschoot vorm 
ik een duo ‘Pillusiano’. Ik zeg niet dat ik 
er rijk van word, maar met al die 
activiteiten én met het componeren kom 
ik er wel mee rond.” 
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Je bewerkte ook de muziek van Edith Piaf? 
“Klopt. Ik maakte zelf de begeleidende muziek voor een uitstekende zangeres als 
Chantal Calin, zelf een ontzettende fan van Edith Piaf. Zij zingt haar liederen wel 
op haar manier. Gewoon uit respect voor Piaf, die gewoon niet te evenaren is. Elk 
jaar worden we ook in Parijs gevraagd bij de herdenking van de dood van ‘de mus’, 
zoals Piaf genoemd werd. Wij hebben daar heel veel tijd ingestoken en het was 
dan ook een groot compliment toen iemand de bemerking maakte dat de liederen 
gezongen werden alsof ze door een groot orkest begeleid waren. 
Ik maakte ook werken in samenwerking met de violist Marcel Andriesii. Met hem 
klikte dat enorm goed. We moesten weinig samen repeteren voor een optreden. 
Op één dag tijd hebben we toen een ganse cd opgenomen, waarmee we zelfs uit 
de kosten kwamen. Toen ik enkele jaren later in Brasschaat ging optreden in Den 
Driehoek, werd ik dadelijk aanvaard omdat de organisator thuis nog in het bezit 
was van die fameuze cd.” 
 
 
 
Heb je buiten Mendelssohn nog een 
voorkeur voor een bepaalde soort 
muziek of voor bepaalde 
componisten? 
“Moeilijk te zeggen. Ik hou wel van 
opera, operette, musicals, maar 
eigenlijk gaat mijn voorkeur naar 
klassiek werk en naar gevoelsmuziek. 
De walsen van Strauss, Don’t cry for 
me Argentina, Jacques Brel of La 
Solitudine van Laura Pausini, dat ik ook 
voor piano bewerkte.” 
 
Hoe lang denk je dit nog vol te 
houden? 
“Ik ben eigenlijk pas laat begonnen met 
componeren. Nadat mijn kinderen 
stilaan groot genoeg waren en na een 
moeilijke periode in mijn leven, heb ik 
er me echt op toegelegd. Ik speel nog 
bijna uitsluitend mijn eigen 
bewerkingen, creaties of bekende 
klassieke werken. Ik hou inderdaad van 
Mendelssohn, maar zeker ook heel erg 
van Beethoven of van Chopin,  
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maar eigenlijk speel ik hem te weinig. In Polen wordt hij enorm gewaardeerd, terwijl 
wij in ons land ook uitstekende componisten hebben zoals b.v. Lodewijk 
Mortelmans, maar bijna niemand kent hem. Verder hou ik van Schumann, 
Schubert, Mozart, hoewel die laatste heel moeilijk te spelen is in een 
concertbewerking.” 
 
Vaste organist worden in één of andere kerk zegt je niks? 
“Ik doe dat regelmatig. Maar elke kerk klinkt anders. Mensen helpen die een 
organist zoeken, doe ik wel, maar ik wil niet vast aan één kerk verbonden zijn. Ik 
wil eerder met mijn eigen muziek verder doorbreken, maar het is soms moeilijk om 
organisatoren te overtuigen om minder bekend werk te spelen, want ze willen volk 
en inkomsten hebben en dus kiezen ze voor redelijk bekende composities. Maar ik 
klaag niet. Ik ben intussen toch wel redelijk bekend geraakt in het ‘circuit’.” 
 
Heb je af en toe eens geen zin om iets totaal anders te doen dan bezig zijn 
met muziek? En is het niet moeilijk om alles georganiseerd te krijgen? 
“Met dat organiseren heb ik inderdaad ook wel wat tijd nodig. Ik zit daarvoor dan 
ook elke dag achter mijn computer om mijn programma op punt te zetten. Slechts 
één keer is het me overkomen dat ik een dubbele boeking had. Iets vergeten 
noteren, maar gelukkig heb ik dat nog tijdig kunnen recht zetten. Ik zit ook nog voor 
mijn computer om mooie partituren in te brengen. Ik moet ook alles opvolgen voor 
Sabam. 
Verder ga ik wel eens naar het toneel of naar een film, maar om op reis te gaan, 
ben ik een ‘moeilijke’. Ik kan moeilijk lang vooraf een vrije periode plannen. Maar 
eigenlijk is muziek mijn passie. Ik heb tegen mijn vriend al gezegd dat hij slechts 
één concurrent heeft, nl. mijn muziek. Daardoor is muziek voor mij tegelijkertijd ook 
ontspanning. Ik ben nooit tegen mijn zin met muziek bezig geweest of naar een 
koorrepetitie gegaan. Ik speel het liefste zelf en ik doe het zeker niet voor het geld. 
Want ik word soms gevraagd of ik aan iemand les wil geven, maar dat doe ik niet 
meer. Dat is één van de weinige dingen die ik anders tegen mijn ‘goesting’ zou 
moeten doen en als ik het kan vermijden, doe ik dat ook.” 
 
Je hebt ongetwijfeld al vele mooie dingen meegemaakt in jouw carrière. Welk 
moment zal je je steeds herinneren tot hiertoe? 
“Mijn mooiste ervaring was, toen ik - tijdens een pianorecital - voor de allereerste 
keer op een echte Steinway-piano mocht spelen. Zo’n piano met een 
concertvleugel. Dat was echt zà-lig spelen. Ik had mezelf nog nooit zo goed op een 
piano horen spelen. Die deed echt alles, schijnbaar automatisch, wat ik ervan 
vroeg: zachte tonen, luidere klanken… Goh, prachtig! Maar een Steinway is dan 
ook de Rolls Royce onder de piano’s, hé!” 
 
Welke dromen zou je nog graag gerealiseerd zien? 
“Natuurlijk wil ik in de eerste plaats hopen dat ik gezond genoeg blijf om nog lang 
piano te kunnen spelen. Vervolgens zou ik wensen dat nog veel meer mensen 
kunnen genieten van mijn muziek. Ik wil nog iets meer bekend worden bij het ruime 
publiek, dat ze veel aan mijn muziek hebben en dat ik ze iets kan meegeven. 
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En dan misschien een laatste wensje: dat mijn kleinzoontje van negen jaar het 
misschien kan maken in de muziek, want hij heeft daar echt wel veel aanleg voor 
en hij kan vlot overschakelen van piano, naar orgel en naar klavecimbel en dat is 
niet zo gemakkelijk.” 
 
 
Meer info: www.nicoledepaepe.be of info@nicoledepaepe.be 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nicoledepaepe.be/
mailto:info@nicoledepaepe.be
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Paul van Ostaijen (1896-1928) 

Taptoe 
stapt al maar toe 
zwart van de nacht dat dik drukt de stijve straat 
breekt licht logge lucht 
en muziekgeschetter 
Licht van de laaiende lansen 
laaiende stap van de lichtende lansen 
lansen van laaiende licht 
dansende licht van de laaiende lansen 
dansend laaien van de lichtende lansen 
laaiende lansendans 
Lansgekletter muziekgeschetter lichtende kadans 
laaiende lansen 
laaiende kadans van lichtende lansen 
lichtend lucht kadans en dans van laaiende lansen 
kadans van dans 
Lichtende lampen 
laaiende lampen 
licht van laaiende lampen 
dans van laaiende lampen 
kadans van lichtende lampen 
kadans van laaiende lampen 
dans van de lucht in waaiende lampen 
waaiende dans van de lucht in laaiende lampen 
laaiende kadans in de waaiende lampendans 
kadans van lampendans 
licht van lampen 
Lansgekletter 
muziekgeschetter 
geschetter van klare klarinetten 
helder gekletter van klare klarinetten 
helder gekletter klarinettengeschetter 
Stappen op straat 
stappen breken de straat 
stramme stappen breken de straat 
horizontaal 
vertikaal vooral diagonaal 

taptoe 

 

Nachtelijke optocht 
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Deelnemende koren: 
 

Op 6 maart 2016 Op 13 maart 2016 
  
Vanaf 10u30 Vanaf 10u30 
- De KAATers, Malle - Klankjorum, Antwerpen -LO 
- Kamerkoor Vialta, Hoogstraten - Chant’Ami, Ravels 
- Kamerkoor De BeKooring, Mortsel - Continuo, Schoten 
  
Vanaf 14u30 Vanaf 14u30 
- Cantecleer, Niel - Kinderkoor Kolor , Mechelen 
- Kon. St.-Franciskoor, Herentals - Mannenkoor ZWK, Antwerpen 
- ItTake4, Nijlen - Kwaya (Move), Mortsel 
- Muz. Ensemble Alegria, Wijnegem - Piuskoor, Hoogstraten 
- Carmina, Ekeren - Cappella di Albero, Boom 
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Musica con Gioia & Christa Biesemans (sopraan) 
De mini-opera ‘De Pop’ van dirigent Werner De Bleser brengt 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... 

Musica con Gioia & Marleen Merckx (verteller) 
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 omkaderd het verhaal. 

Wanneer ?                   20 maart 2016 om 11u30 
Waar ?                         “Gravenhof” – Louisalei 7, 2660 Hoboken 
Info en toegangskaarten via : 

www.gravenhof.org/nl/event/24080/kamerorkest-musica-con-gioia- 
 

De pop en Hansje en Grietje 

  

 

http://www.gravenhof.org/nl/event/24080/kamerorkest-musica-con-gioia-
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Wie herinnert zich nog de speelplaats en de oude bouw van het Sint-
Norbertusinstituut? De zangers met hun repetitielokaal in de refter (boven de 
rotonde), de scouts in de lokalen onder de rotonde. Nadien kwam er de 
nieuwbouw… 
Merk ook op dat er in 1915 een ‘normaal school’ werd toegevoegd aan het 
‘gesticht’. De voorloper van het Pius X-instituut, dat eind vorig jaar haar 100-jarig 
bestaan vierde! 
 

 

 

Het oude schoolgebouw op de Amerikalei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit ‘de oude doos’ 
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                                                                                                    En de nieuwbouw 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St.-Norbertusgesticht, 
“bakermat” van de Antwerpse 
Normaalschool 
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…de vierde stemmen wel tien keer de mogelijkheid krijgen om een inzet te 

oefenen? Je kan je gerust de vraag stellen of dit vruchten afwerpt? 

…de leden van het mannenkoor in de mogelijkheid zijn om op donderdag 17 maart 

een totaal nieuw bestuur aan het roer te zetten van onze kring?  

…Paul zijn been nog altijd stijf houdt en niet naar de repetities komt?  

…de geluidsinstallatie in de Sint-Jacobskerk grondig vernieuwd werd. Maar het 

koor hoopt nog op meer, zodat de pastoor alvast kan verzekerd zijn van één derde 

meer toehoorders bij zijn preek. 

…je tegenwoordig niet meer naar Sint-Jacob moet gaan als je streng in de leer 
bent.  
Op zondag 14 februari verdween daar het Sanctus en bijgevolg ook het Benedictus 
zomaar van het programma. Werd de ceremonie ingekort omdat het niet meer de 
moeite loont om zich voor een handvol gelovigen pontificaal uit te sloven? (Minder 
dan dertig kerkgangers tegen zestien zangers. Een koorlid opperde zelfs de 
mogelijkheid om dan maar onze diensten aan te bieden aan de Hemelstraat waar 
de Priesterbroederschap Sint-Pius X zich lekker uitleeft in preconciliaire rituelen). 
 
… de voorganger het misschien door had dat zijn trouwe organist verstek had laten 
gaan en kon hij het spel van diens vervanger, onze eigenste Marc C., niet echt 
pruimen? Trouwe Marc, die zich nochtans niet liet intimideren door het imposante 
Anneessensorgel en de gregoriaanse gezangen van het koor feilloos begeleidde. 
Een klus waar beter opgeleiden feestelijk voor zouden bedanken. Wat een ander 
koorlid dan weer de opmerking ontlokte dat gregoriaans eigenlijk ook zonder 
begeleiding kan. ’t Is ook nooit goed! 
 
… na de mis - zonder Sanctus, Benedictus en zonder een virtuoos slotakkoord op 
Anneessens (Marc heeft ook zijn beperkingen) - een koorvrouw opmerkte dat er 
‘iets’ was met de inzet van het Kyrie. Zoals gezegd: ’t is ook nooit goed! 
 
…naar aloud gebruik de repetities steeds afgerond worden met een woordje van 
de voorzitter. 
De huidige, een goedlachse man met, het moet gezegd, een opmerkelijk oratorisch 
talent, had het onlangs in zijn slotwoord over de vrouw van een koorlid die iets met 
schilderen doet en het resultaat daarvan exposeert. Lachend - dat heb je met 
goedlachse mensen - vroeg hij zich af hoe oud de dame in kwestie al was toen 
haar late roeping zich manifesteerde. 
Blijkbaar besefte de goedlachse niet dat de gemiddelde leeftijd van het koor dat hij 
voorzit probleemloos die van een doordeweeks geriatrisch centrum benadert. Of: al 
wagge zegt, zijde zelf! 

Weet je dat … 
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…klassieke muziek gespeeld werd in de metro. Niet zo lang geleden nam de 
Brusselse MIVB het initiatief om de hangjongeren in de late uurtjes met Mozart, 
Beethoven en andere klassiekers uit de Brusselse metro te verdrijven. Een succes 
was het niet. (Misschien lukt het binnenkort wel met wat brokstukken uit het 
plafond). 
 
…ook de zangers niet handig zijn in het verdrijven. Tijdens een recente repetitie 
moesten ze hun kelder delen met een bende nauwelijks uit de kluiten gewassen 
spaghettivreters (iets voor een goed doel). Hoe ze ook hun best deden, ze kregen 
het taterende en smakkende gezelschap met geen stokken de deur uit. Ook de 
krakkemikkige en dikwijls herhaalde ‘oleo’s’ (een mondvol Bruckner) van de 
bassen bracht het gezelschap niet van zijn apropos. Was het misschien onder de 
indruk van de talrijke interventies van een koorlid dat als een soort co-repetitor 
Johan, de échte dirigent, naar zijn hand probeerde te zetten?  
 
…onze dirigent een beetje van zijn ‘apropos’ was, omdat hij tijdens de laatste 
repetitie van februari niet regelmatig van antwoord gediend werd door een olijkerd 
van de tweede stem.  
 
…hij misschien daarom een voorstel deed dat in de richting ging van kannibalisme: 
“Steek twee vingers in de mond terwijl je zingt.” In zijn immense goedheid dacht hij 
er net op tijd aan om eraan toe te voegen: “Maar je hoeft er niet op te bijten”.  
 
…hij ook nog een ander voorstel had om de verstaanbaarheid van de tekst te 
verhogen: “Ga eens voor de spiegel staan!” De schrik sloeg bij sommigen zichtbaar 
om het hart. 
 
…onze dirigent soms met verrassende vergelijkingen voor de dag komt. Zo stelde 
hij dat de eerste stemmen hun toon nog meer moesten ondersteunen. “Want je 
komt toch ook niet met een lege broek thuis,” voegde hij eraan toe, wat tot 
wenkbrauwengefrons leidde bij de andere koorleden omtrent het gedrag van hun 
collega’s van de eerste stem. 
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Advertentie 

 

 
 
 
 
 
 
 
Overleden: 
 
 
Op 28 januari 2016 overleed onze oud-wandelkringer Jos Lefever op 94-jarige 
leeftijd. Sommige van onze leden herinnerden hem niet alleen als trouwe 
sympathisant maar ook als ambtenaar bij de dienst bevolking van de gemeente 
Borgerhout.  
 
Wij zangers zullen hem op gepaste wijze herdenken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalia: 
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Zondag 7 februari – 10u30 Heilige Geest – 5de zondag vh jaar 
Zondag 14 februari – 10u00 Sint-Jacob – 1ste  zondag vd vasten 
 
 
 
 
 
Zondag 6 maart – 10u30 Heilige Geest – 4de zondag vd vasten 
Zondag 13 maart – 10u00 Sint-Jacob – 5de zondag vd vasten 
  
Zondag 13 maart – 14u30 
    Provinciaal Tornooi (inkom gratis) 

in de muziekschool van Ekeren – 
Ferdinand Pauwelsstraat 102  

  
Donderdag 24 maart – 19u00 Heilige Geest – Witte donderdag 
Vrijdag 25 maart – 19u00 Heilige Geest – Goede Vrijdag 
  
Zondag 3 april – 10u30 Heilige Geest – Beloken Pasen 
Zondag 10 april – 10u00 3de Paaszondag 
Zaterdag 30 april ZWK-wandeling in Malle 
  
Zondag 22 mei – 15u00 Sint-Pauluskerk 
    Jubileumconcert Don Boscokoor met o.a. het Requiem van Mozart 
Zondag 30 oktober  DeSingel – Blauwe zaal 
    Jubileumconcert Alma Musica beide concerten o.l.v. Willy Clerckx 
Donderdag 10 november  Bozar Bxl  - 2de Symfonie Mahler 
     Met een jeugdorkest uit Venezuela o.l.v. Christian Vasquez 
 
 
 
 
 
 
Werkten mee aan dit nummer: 
Tony Ah Munn, Ludo Engelen, Jenny Backx, Guido De Graeve, Guido Bontenakel, 
Luc Korthoudt, Paul Avermaete, Nicole De Paepe, Rik Neel, Marc Coremans, 
Johan Clerckx, Marcel Coppens (v.u.) 
 
 
 

In de nabije en verre toekomst : 

Onze voorbije activiteiten : 


