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Cristel de Meulder, de sopraan die met haar zang voor
kippenvelmomenten zorgt

“Van mijn hobby mijn beroep
gemaakt: ik ben een tevreden vrouw”

Al heel vroeg trad ze met haar zus Griet
op tijdens elk schoolfeestje, tot grote
bewondering van de directrice van het
Van Celstinstituut in Antwerpen, maar
eigenlijk ook wel van alle aanwezige
leerkrachten en kinderen. Twee zuivere
engelenstemmen. Pas toen ze 21 jaar
werd, drong het ook bij Cristel de
Meulder door dat ze meer dan gewone
zangtalenten bezat. Enkele jaren later
bezat ze de gebruikelijke diploma’s,
eerste prijzen en kon de Berchemse aan
een schitterende zangcarrière beginnen.
Op 22 mei kan je ze in de Sint-Pauluskerk beluisteren als de sopraan-soliste in het
Requiem van Mozart. Dat worden beslist weer kippenvelmomenten! Een hele open,
leuke babbel met één van de beste solisten uit onze contreien en bovenal een toffe
madam, die zelf ook geluk uitstraalt en de hoogste noten haalt zonder dat dit
schijnbaar moeite kost. Maar daar heeft ze misschien wel enkele ‘truukjes’ voor!
Wanneer groeide de gedachte dat je het eigenlijk wel kon maken in de muziek?
Cristel De Meulder: “Eigenlijk had ik daar nooit aan gedacht, dat is slechts natuurlijk
gegroeid. Op mijn 21ste nam ik de beslissing om naar het Conservatorium in
Antwerpen te gaan voor de theoretische studies en toen ik 25 was, voegde ik daar
zang aan toen in Brussel. Ik trad vrij veel op in Sint-Paulus, in Sint-Carolus, al dan
niet met de Chorale, er volgden concertmissen, noem maar op…”
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In jouw biografie staat iets dat mijn aandacht
trok: je pleit voor ‘klankgeoriënteerd zingen’.
Leg eens uit.
“Klopt. Dat zijn oefeningen om het gehoor meer
te ontwikkelen. Luisteren naar de klank om de
klank nog te verbeteren. Een systeem
gebaseerd op de zgn. ‘methode Lichtenberg’,
een zeer subtiele methode op een
wetenschappelijke wijze ontwikkeld door een
Duitse dokter. Spreek ik op de juiste toonhoogte
en met het volume dat ik wil produceren? Dit
betekent dat de oren een grote controle opeisen
in het beluisteren van de stem. Het komt erop
neer dat je met zo weinig mogelijk inspanningen
de kwaliteit verhoogt van een goede stem.
Daardoor zorg je er mee voor dat er eigenlijk
geen leeftijd op jouw stem komt. Wil je er meer
over weten, moet je op Google maar eens de
‘methode Lichtenberg’ opzoeken.”

Bedankt. Maar hoe slaagde je erin om de combinatie met jouw studies, met het
werk in de winkel van jouw ouders, met jouw gezin tot een goed einde te
brengen?
“Niet altijd even gemakkelijk. Ik volgde overdag de lessen, mijn moeder hield soms
mijn oudste zoontje bij en ’s avonds moest ik studeren. Zingen mocht maar tot 22
uur, want anders werd het burenlawaai, maar er waren ook nog de theoretische
vakken zoals notenleer, muziekgeschiedenis… Nadat ik mijn Eerste Prijs gehaald
had, kwam mijn tweede zoon en moest ik – weliswaar niet elke dag – naar Brussel
om er mijn Hoger diploma te halen, waarmee ik les mocht geven. Ik heb later nog
gestudeerd om mijn ‘Masters’-diploma te halen, want dat werd een nieuwe
verplichting om te mogen les geven.”

Hoe is die muziekcarrière verder geëvolueerd?
“Er werd bij ons thuis altijd veel gemusiceerd. Mijn moeder zat in het Primavera-koor
van Berchem en daar hadden ze al eens solisten nodig. Daar werden wij dus voor
gevraagd. Nadien mocht ik meezingen in het Kathedraalkoor van Brussel, ik werd lid
van het Currende Consort en van het ene volgde het andere. Een sneeuwbaleffect.
Ik ben ook wel blijven studeren en ik ben steeds kritisch tegenover mezelf
gebleven.”
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Doe je iets speciaals om die glasheldere stem te blijven bewaren en hoe lang
wil je nog blijven zingen?
“Ik doe niks speciaals. Het is door die methode van zingen dat velen ook vinden dat
ik er jonger uitzie dan ik eigenlijk ben. En natuurlijk moet je ook wel gezond blijven.
Ik zorg er wel voor dat ik niet aan uitspattingen meedoe. De dag voor een optreden
ga ik niet naar een feestje, ik probeer dan ook veel te rusten en genoeg te slapen.
Fitness zal je me niet zien doen – ik ben helemaal niet sportief aangelegd – maar ik
probeer mijn lichaam te verzorgen en op mijn eten te letten. Ik werk – samen met
mijn zoon – in een winkel waar we kruiden verkopen, gebaseerd op het natuur- en
kruidenboek van een mystieke vrouw, Hildegard von Bingen. Veel kruiden, spelt,
granen… Zo weinig mogelijk geneesmiddelen. En weet je: ik voel me veel beter dan
vroeger. Dat komt natuurlijk ook door dat klankgeoriënteerd zingen.”
Wat zing je het liefst? Heb je een
voorkeur voor bepaalde
componisten?
“Ik heb een heel repertorium van
religieuze muziek. Ik doe daarmee de
meeste concerten en ik krijg er heel veel
waardering voor. Het liefst zing ik in dit
genre de Vlaamse romantici. Ik zing die
tot in Italië toe. Ik had daar een heel
bijzondere ervaring in de fameuze San
Vitalekerk van Ravenna. De mensen
moeten daar bijna op hun rug liggen om
het koor te zien. Heel indrukwekkend.
En nadat ik daar het Ave Maria van
Peter Benoît gezongen had, stonden die
Italianen me op te wachten met tranen
in de ogen.
Verder zing ik liederrecitals, al dan niet
met een orkest.”

Voor de hoeveelste keer zal je nu het Requiem van Mozart zingen?
“Goh. Niet te tellen. Op de partituur die ik nog van mijn moeder had, heb ik dat eens
bijgehouden, maar ik ben helaas die partituur ergens kwijt gespeeld.”
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Je krijgt wel steeds dezelfde klassiekers voorgeschoteld…
“De Kronungsmesse, The Messiah, de Johannes Passion, het Weinachtsoratorium
heb ik zeker een tiental keren gezongen na het Bachjaar. Maar ik was toch ook heel
verheugd dat ik het zeer moeilijke ‘Mirror of Perfection’ met hele hoge noten perfect
uit mijn stem kreeg tijdens een optreden met de Chorale. Ik kreeg er zelfs felicitaties
vanwege de componist (Richard Blackford) voor in de plaats en zeggen dat ik dat
stuk op twee dagen moest instuderen om een zieke collega te vervangen!”
In tegenstelling tot verschillende andere sopranen heb je een hoge,
aangename stem en geen schetterend, onaangenaam timbre…
“Ik haat die hoge, schelle stemmen bij sopranen. Ik krijg dikwijls die positieve
reacties. Ik bezit een kleurrijker stem, die ik nog meer gecultiveerd heb nadat ik via
vrienden en een logopediste een aantal stemproblemen kon oplossen. Ik voel me nu
ook veel vrijer tijdens het zingen dan vroeger.”
Nooit interesse betoond in andere muzikale genres?
“Af en toe waag ik me wel eens aan een musical. Maar liederen uit West Side Story
kan je bijna klassiekers noemen, niet? Tijdens begrafenismissen vragen ze wel eens
‘lichtere’ liederen te zingen. Maar verder gaat mijn interesse niet. Ik heb b.v.
helemaal geen goede jazzstem.”
Je zingt nu ook al 21 jaar bij ‘Calcant’ samen met orgelist Jan Van Mol. Hoe
kwam je daar bij?
“Hij was sowieso al titularis-organist van de Sint-Pauluskerk en toen ik regelmatig
gevraagd werd voor huwelijksmissen of begrafenissen, vroeg ik hem als begeleider.
Later heeft hij mij gevraagd om samen te zingen en te musiceren in een combinatie
van orgel en zang. Wij hebben samen trouwens verschillende cd’s opgenomen. Met
hem heb ik vele reizen in binnen- en buitenland gemaakt. Allemaal zonder
managers, jawel. In ons genre bestaat dat haast niet. Managers heb je wel bij
operazangers en soms in het buitenland, maar wij organiseerden dat allemaal zelf.”
Heb je doorheen de jaren ook veel dingen zien veranderen in de
muziekwereld?
“Zeker. Vroeger kozen de dirigenten meestal voor vaste solisten, maar dat is
veranderd omdat er ook steeds minder concerten kwamen. De concurrentie is ook
steeds groter geworden. Het culturele leven is in al die tijd ook grondig gewijzigd. De
vraag naar kleinere muziekgroepen is iets groter geworden, omdat grote orkesten
financieel nog moeilijk haalbaar bleken. Soms durven mensen mij niet vragen om
ergens op te treden omdat ze ervan uit gaan dat ik wel ‘te duur’ zal zijn. Ze moeten
het me echter maar vragen. Ik pols ook altijd wat een organisator mij kan aanbieden
en dan is het nog aan mij om ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen.”
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Sinds 2001 ben je ook artistiek leider van het Artiestenfonds van Sint-Carolus
Borromeus. Jij duidt m.a.w. aan wie er komt spelen. Kandidaten genoeg?
“Ik doe dat dus volledig vrijwillig, hé! Maar ik kan je wel zeggen dat er voldoende
kandidaturen binnen komen. Tot eind 2016 zijn bijna alle zon- en feestdagen gevuld.
Het gebeurt ook dat een buitenlands koor dat jubileert, dat wenst te doen in SintCarolus en daar gaan we ook op in als dat mogelijk is.”
Je bent verder nog wel een ‘bezige
bij’ met verschillende activiteiten.
“Dat heb je natuurlijk eens je in ‘het
circuit’ zit. Ik geef les aan de
academie voor muziek en woord in
Hemiksem. Ik ben stichtster en
dirigente van het vrouwenensemble
‘Voces Aequalis’ met goede
stemmen uit de ganse provincie. Ik
ben dirigent bij het Illuciakoor uit
Puurs. Ik ben sinds 2004 adviseur
voor de Feugère-orgelconcerten in
de Sint-Martinuskerk in Kontich
(waar ik een tijdje woonde). Het
ensemble Aquarius kan met zijn
moderne muziek op mijn steun
rekenen. En verder werk ik mee met
de internationale vriendenkring
Anton Van Wilderode uit het
Waasland, want de teksten van deze
schrijver zijn ook bekend in Spanje,
Duitsland, Litouwen en Jan Van Landeghem heeft een aantal teksten van Van
Wilderode als een creatie op muziek gezet.”
Welke ervaringen uit al die jaren en uit vele buitenlandse trips zal je toch wel
nooit meer vergeten?
“Je komt soms op plaatsen waar vele anderen nooit komen. Het voorval in de San
Vitalekerk van Ravenna zal ik steeds onthouden. Wat me ook bij blijft, is een
optreden in de Vederhal (er werden vroeger veren van struisvogels verkocht) van
Port Elisabeth in Zuid-Afrika. We speelden er een werk van Flor Peeters voor grootorgel. Dat was precies een enorm groot monster dat achter mijn rug stond en ik
mocht er zingen, terwijl ik mij als het ware gedragen voelde door dat indrukwekkend
orgel. Ik moest precies geen moeite doen om te zingen.
We zijn ook ooit naar Japan geweest voor het ‘Treurlied om Kajano’, een creatie ter
nagedachtenis aan de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en
Nagasaki. We beseften dat we daar eigenlijk op een soort vredesmissie waren. De
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toehoorders waren mensen die de verschrikking allemaal van dichtbij hebben
meegemaakt. Het was daar ook heel, heel stil. Dat gaf een zeer raar gevoel, dat ik
nergens anders meer meemaakte. Indrukwekkend en emotioneel heel moeilijk voor
de zangers. Na afloop van het concert in Nagasaki kwam er een Japanse
verpleegster naar ons toe die ook de atoombommen had overleefd. ‘Nu ik dit
concert heb gehoord, kan ik rustig sterven’, meldde ze. Ik garandeer je dat er die
avond geen feestje gevierd werd.”
Heb je nog een aantal dromen? Zijn er nog dingen die je graag gerealiseerd
wil zien?
“Ik heb net nog een nieuwe cd gemaakt. Eerder waren er al cd’s verschenen met
hoofdzakelijk gekende klassieke melodieën op, onder de noemer ‘Laudate
Dominum’. Ik zou graag nog een cd opnemen met Vlaamse romantische liederen,
maar verder ben ik dankbaar voor alles wat ik kon en kan doen. Wat ik ook wel leuk
vind, is de derde keer dat we in de Sint-Walburgiskerk in de Volksstraat in
Antwerpen een meezing-Messiah organiseren, waarbij alle aanwezigen dus mogen
meezingen. Begin oktober 2016. De opbrengst gaat naar drie organisaties die zich
bezig houden met de armen in onze gemeenschap.”

Heb je eigenlijk nog tijd voor andere
hobbies?
“Sinds 2010 ben ik vrij constant bezig met
onze winkel in Berchem. Ik lees daar veel
over, ik probeer op een gezonde manier te
leven, ik maak muziek, ik heb een rijk
leven, ik hou van allerlei vormen van
cultuur, we bezoeken tentoonstellingen of
houden b.v. als we in de buurt zijn, een
halte aan het geboortehuis van Bach. Dat
vind ik allemaal plezant. Ik heb van een
hobby als het zingen mijn beroep kunnen
maken. Wat kan je je nog meer wensen?”
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Op 22 mei zingen we mee het Requiem van Mozart
Hoogtepunt in 40 jaar Don Boscokoor

Toen het “Gemengd Parochiekoor Don Bosco” in 1975 werd gesticht, konden ze ook
niet vermoeden dat er hen nog heuglijke tijden te wachten stonden. Een grote
verdienste alleszins van bezieler en dirigent Willy Clerckx en natuurlijk ook van de
koorleden. Zij vieren op 22 mei in de Sint-Pauluskerk het hoogtepunt van hun 40jarig bestaan met de uitvoering van het Requiem van Mozart, waaraan het
mannenkoor ZWK graag haar medewerking verleent.
Ze zijn bij het Hobokense Don Boscokoor trouwens niet aan hun proefstuk toe.
Sinds 1975 begonnen ze met een kerstconcert en dat werd het succesvolle begin
van een jaarlijkse traditie. In 1989 legden ze zich speciaal toe op de muziek van
Mozart met Mozartconcerten in Hoboken, Lille en Leuven tot gevolg. Ze kregen toen
helemaal de smaak te pakken, want in 1994 (bij het 50-jarig bestaan van de H.Familieparochie) pakten ze uit met de Mattheuspassion van Telemann en vijf jaar
later werd het mooie Requiem van Fauré gebracht. Het bleef niet uitsluitend bij
klassieke muziek, want in 2008 gaven ze in de Sint-Jozefkerk een concert met
spirituals en wereldmuziek. Een luchtig aperitiefconcertje in de Hobokense
muziekacademie en dan weer een klassiek Mozart-Haydn-concert in ‘den Amuz’ in
2009. Ze noemen het zelf het hoogtepunt van hun eigenzinnig 33-jarig bestaan. Het
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Don Boscokoor zong in kerken, in zalen, in woonzorgcentra en zelfs in de
gevangenis…
Merkwaardig
In al die jaren maakten ze ook wel een aantal dingen mee, die ze nooit meer zullen
vergeten. Toen in oktober 2011 de bliksem insloeg in de Sint-Jozefparochie op
Moretusberg, moest het voorziene Mozart-Händel-concert van enkele dagen later in
allerijl verplaatst worden naar de H.-Familie. Een krachttoer!
Het Don Boscokoor ging zelfs internationaal in 2014 bij één van de vele initiatieven
om de eerste wereldoorlog te herdenken. In november 2014 zongen 15 Belgische
en 15 buitenlandse koren in de basiliek van Koekelberg een ‘1000 voices for peace’.
In de aanloop naar dit groots spektakel werd in Hoboken een concert gegeven met
het Canadese gastkoor Hart House Chorus onder de titel ’50 stemmen voor de
vrede’.
Is de muzikale leiding nog altijd in handen van Willy Clerckx, dan is Geert Ampe de
zesde voorzitter van het Don Boscokoor. Mettertijd moest de refter van de
basisschool ingeruild worden voor het repetitielokaal in de kerk. Daar wordt elke
dinsdagavond gerepeteerd tussen 20u en 22u15, met een korte pauze voor het
noodzakelijke babbel-, koffie-, thee- en koekjeswerk.
Warmte
Een koor dat zich respecteert, doet nog wat anders dan alleen ‘maar’ zingen. Zo
waren er legendarische familieweekends naar Heusden en Farnière, de uitgelaten
daguitstappen naar zee, de gezellige eindewerkjaarsetentjes en niet te vergeten: de
geanimeerde Sint-Ceciliafeesten. Het is de bedoeling een goede vriendengroep te
vormen. Nieuwe koorleden zeggen dat ze de warmte van de kring aanvoelen.
Het koor bestaat uit mensen die er bij
waren van bij het begin, terwijl
anderen toen nog niet eens geboren
waren. Voor hun 40-jarig bestaan
werd het Don Boscokoor al
ontvangen op het districtshuis met
een receptie en een sympathieke
speech van cultuurschepen Koen
Raets. In de lokalen van de
heemkundige kring Hobuechen 1135
liep een tentoonstelling met beelden
van 40 jaar koorleven. Maar de kers
op de taart van dit jubileumjaar moet dus de uitvoering worden van het Requiem van
Mozart in de Sint-Pauluskerk. Alle info daarover vind je op de bijgevoegde affiche
van het koor. Het wordt een optreden om naar uit te kijken.
(met dank aan Kerk en Leven
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Zondag 22 mei – 15 u 00 in de Sint-Pauluskerk

ZONDAG 22 MEI 2016 OM 15:00 UUR ST.-PAULUSKERK,
VEEMARKT, ANTWERPEN
I.S.M.: KAMERKOOR WAELRANT,
MANNENKOOR Z.W.K.,
ENSEMBLE A.
SOPRAAN: CRISTEL DE MEULDER,
MEZZO: INEZ CARSAUW,
TENOR:
IVAN GOOSSENS
BAS: JORIS DERDER.,
ALGEMENE LEIDING: WILLY CLERCX
KAARTEN:

€ 25
€ 20
€ 15

TE BESTELLEN:

via:
of bij:
of tel.:
op:

TE BETALEN:

In de middenbeuk
In de zijbeuk (hinder door pilaren mogelijk)
Luisterplaats (achter het vaste altaar, zonder zicht op de
deelnemers)
WWW.DONBOSCOKOOR.BE
Koorleden DON BOSCO
Gsm 0478 32 05 43
Rekeningnummer BE09 7895 2409 4957
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De toekomst van de koortoernooien
Er was de laatste maanden – ook in Eigen Krabbels – wel wat te doen omtrent de
koortoernooien. In het driemaandelijks magazine ‘Koor en stem’ kijkt ook directeur
Koenraad De Meulder geboeid toe naar de toekomst van de koortoernooien. Lees je
even mee?
Zal de Vlaamse Gemeenschap in de toekomst koortoernooien organiseren en zullen
de verschillende regio’s daarbij betrokken worden? Welke rol zal ‘Koor en stem’
spelen in de organisatie van die wedstrijden? Is er budget voorzien om de
deelnemende koren financieel te belonen?
Minister Sven Gatz stelde voor om de provinciale taken binnen de amateurkunstensector naar de Vlaamse Gemeenschap te verhuizen, inclusief de koor- en
orkesttoernooien. De Vlaamse Gemeenschap onderzoekt momenteel hoe. Het zal
zeker nog tijd vergen om alles volledig uit te klaren. Wellicht wordt 2017 een
overgangsjaar.
Zowel het Forum voor Amateurkunsten als ‘Koor en stem’ dringen bij het beleid aan
op het behoud van de koortoernooien. Argumenten zijn er genoeg: deelnemen aan
een wedstrijd en zingen voor een jury blijft een artistieke uitdaging voor elk koor. Het
zijn ook fijne netwerkmomenten: koren ontmoeten elkaar, luisteren naar mekaar en
ze kunnen gedachten uitwisselen over hun gezamenlijke passie. In sommige
provincies krijgen de deelnemende koren ook extra podiumkansen. De toernooien
stimuleren bovendien repertoirevernieuwing. Er wordt gevraagd om koorwerken van
hedendaagse Vlaamse componisten op het programma te zetten (nvdr al wordt dat
blijkbaar niet altijd naar waarde geschat). Vaak komen die werken ook op het
concertprogramma van een aantal koren terecht. Soms leidt dat zelfs tot
compositie-opdrachten. En niet te vergeten: het provinciaal niveau is voor de
meeste koren in Vlaanderen nog steeds het enige beleidsniveau dat – weliswaar
beperkte – financiële middelen ter beschikking stelt voor hun werking.
Toekomst?
De provinciale toernooien zijn nog steeds een succes, maar tegelijkertijd biedt de
interne staatshervoming ons ook een unieke kans om ze inhoudelijk te vernieuwen
en organisatorisch te versterken. Het is duidelijk dat het een ‘bottom-up’ verhaal
moet blijven, waarin alle koren kansen moeten krijgen. Het is ongetwijfeld zinvol om
daarvoor op Vlaams niveau de lijnen uit te zetten en dan de concepten op regionaal
niveau in te vullen in samenspraak met alle betrokkenen. ‘Koor en stem’ wil graag
samen met de Vlaamse Gemeenschap, de vijf provincies en andere partners een
vernieuwd, duurzaam en kwaliteitsvol concept uitdenken voor de organisatie van de
koortoernooien in de toekomst. Hopelijk kan dat snel.
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‘De Tijd van Toen’

Vriendelijke Hugo ….

en zonder woorden, spontane Rik …
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26/07/1953 Wildert – Willy Van Essche en Mon De Graeve
wiegen Warre Leys in slaap.

18/05/1951 Jubelconcert Chorale Caecilia met knapenkoor ZWK
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Greenpeace: ”Historische overwinning: einde van
steenkoolcentrales”
Naar aanleiding van het sluiten van de laatste steenkoolcentrale (Langerloo) in ons
land verspreidt Greenpeace bovenstaande zegekreet. Dit bericht eindigt met de
slogan “actie voor 100% hernieuwbare energie”.
Er wordt inderdaad reeds jarenlang intens gezocht naar “op alle
minuten/seconden beschikbare “ hernieuwbare energie. Een “alle seconden
beschikbaar” systeem van hernieuwbare energie is echter nog niet gevonden.
Derhalve, blijven niet-hernieuwbare energievormen (gebruikmakend van fossiele
brandstoffen zoals aardgas en aardolie) nog steeds nodig voor de
elektriciteitsvoorziening op kritische ogenblikken die zich dagelijks kunnen voordoen.
Volgens het meest gunstige scenario van de VITO-UA-FEDeconomie studie van
2010 onder leiding van Professor Aimé Verbruggen zou de energievoorziening in
het jaar 2050 (= de horizon van de studie) kunnen bestaan uit: 1 % steenkool, 5%
olie, 21% gas en 73 % hernieuwbare energie.
Deze cijfers werden bekomen in de veronderstelling dat kernenergie volledig stopt in
2025 en dat vanaf 2010 tot 2050 een maximale onderzoeksinspanning wordt
geleverd voor het ontwikkelen van haalbare hernieuwbare energievormen.
In dit scenario wordt tevens aangenomen dat het energieverbruik in de toekomst
gehalveerd wordt en dat de industriële activiteiten in de ijzer- en staalsector stoppen
in 2030.
Advertentie
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De Zingende Wandelkring wandelde

Het zal je maar overkomen...
Op de eerste zondag van een maand.
Mariamaand.
Eén mei.
Genieten van een deugddoende zon.
Na echte aprilse grillen.
Waar iedereen echt wel genoeg van had!
Wandelen om onze naam alle eer aan te doen.
Zingen doen we immers voldoende de laatste periode.
Westmalle trappistenabdij.
Dat weet iedereen toch vlot te vinden!
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Van bij de aanvang kronkelen
de beslijkte wegen door de
abdijbossen.
Mooi. Aangenaam. Een praatje
slaan met elkaar.
Omvergewaaide bomen
versperren af en toe de
doorgang. Met Nordic-walkingstokken is geen hindernis te
moeilijk.
Onderweg geen auto’s en
zelden asfalt. Vooral bospaden
en ongerepte natuur. Rust in
de grote omgeving. Heerlijk.

We wandelen ongeveer 10 km bij elkaar. Stappentellers spreken elkaar echter
tegen. We passeren bij onze tocht De Dennen (rustcentrum en rusthuis) en
jeugdhuis Drieboomkensberg (scouts). Tijdens onze tocht werd een bosruiter
terechtgewezen op het gebruik van een verboden weg. Enkele amazones werden
iets vriendelijker toegesproken.

Voor gevoelige plaatjes
kan je in ons maandblad
niet terecht. Met wat
geluk krijgt onze uitgever
het voor elkaar om elke
lezer te laten
meegenieten van een
‘spontaan ontdekt’
gevoelig plaatsje.
Ik geef toe dat enige
mannelijke
overtuigingskracht nodig
was om onze stappende
dames zo ver te krijgen.
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Het wandeltempo mag
mijn inziens bij een
volgende wandeling
beter afgestemd
worden op de
mogelijkheden van de
stappers. Na de
wandeling op het terras
nam ons groepsaantal
opnieuw toe. Van harte
welkom. Het is immers
niet iedereen meer
gegeven dartel mee te
stappen.

Op de eerste zondag van
deze maand.
Op een zonovergoten terras.
Met trappistenbier en de
triples duidelijk in de
meerderheid.
Dank aan beide
organisatoren.
Genieten van een
deugddoende zon.
Waar iedereen niet genoeg
van kon krijgen!
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Het zal je maar overkomen….

17

Weet je dat …
… ook onze assistent-dirigent aardig uit de hoek kan komen. We noteerden
volgende uitspraak, waar geen speld is tussen te krijgen: “Als er zich een probleem
voor doet met de partituur, dan hebben we een probleem.”
… onze koorleden steeds een toonbeeld zijn van bezorgdheid en bekommernis
omtrent hun collega’s-koorleden. Zo kwam er laatst een exemplaar binnen op de
repetitie met een stevige witte lap naast zijn oog. De klassieke vragen: afgemot
thuis, naar den Antwerp geweest, zeker? Niks van dit alles. “Een kwalijk gezwel
verwijderd,” klonk het bij betrokkene. Antwoord van de sympathiserende koorleden:
“Waarom sta je hier dan nog altijd?”

… ons aller Paul het mistroostige
Requiem van Mozart terzijde schoof, om
zich ten volle te wijden aan de
triomfantelijke en minder godsdienstige
“Negende” van Beethoven bij onze
vrienden van de Chorale…

… we intussen al een ode aan de
vreugde mochten ontvangen van
diezelfde Chorale-vrienden, want nu
hebben ze na de repetitie bij hun
drankjes ook heerlijke koekjes, terwijl ze
bij de ZWK daarvoor voortaan op hun kin
mogen kloppen.

… ze zich bij de bassen afvragen of de tenoren bij sommige stukken uit het werk
van Mozart hun nochtans stevig record gaan verbreken door ook veertien keer na
mekaar iets te zingen dat op ‘O-le-ho’ gelijkt…
… het schip van de ZWK na de recente bestuursverkiezingen nog steeds zonder
kapitein vaart? Nu, voor een ‘familie’ als ZWK blijkt dit geen probleem te zijn, het is
zelfs handig om zich in de familie te verontschuldigen als je op reis vertrekt.
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… het mannenkoor met projectzangers werkt. Dit wil zeggen dat je je voor een
bepaald muzikaal project kan engageren. Chris is een heel trouwe klant. Hij geniet
met volle teugen van de kring. Blijkbaar lopen er ook wel ‘beloverkes’ rond zoals dit
‘aan den toog van ’t lokaaltje’ klinkt.
… onze ‘magazijnier Ludo’ nu ook investeert in onze muzikale kwaliteit? Hij levert
per stem de nodige stukken aan per mail zodat je thuis naar hartenlust kunt
oefenen.
… als je moe bent tijdens een repetitie, je best eens naar toilet gaat om dan daarna
doodleuk bij de piano te gaan zitten. De pianiste had ineens nood aan ‘un tourneur
de pages’. Dit heb je natuurlijk met collega’s die het niet meer gewoon zijn om een
hele dag te werken. Als je dan zelf eens langer dan een uur aan een stuk moet
zingen, lijkt dit ineens heel zwaar. De weinige leden binnen de kring die overdag nog
een job uitoefenen, krijgen direct commentaar als ze durven aangeven dat ze moe
zijn na een dag werken, zeker als dit werk zich situeert binnen het onderwijs.
… het Don Boscokoor voor lekkere broodjes zorgde voor een dagje repeteren?
Blijkbaar lopen binnen de ZWK mannen rond die niet op hun mondje gevallen zijn …
‘Is er hier een dame die mijn broodjes kan smeren?’ of … ‘Kan er iemand een
martino voor mij maken?’, wetende dat er enkel kaas en ham was.
…Ludo enkele ‘gewone’ fietsen en elektrische fietsen te koop aanbiedt. Meer info
uiteraard bij Ludo zelf…
…Guy op 1 mei met een breed stralende glimlach zijn opwachting maakte in de
H.-Geestkerk. Sommigen dachten eerst dat het zijn manier was om het ‘feest van de
arbeid’ te beklemtonen, maar dat bleek niet het geval te zijn. Wie zijn nog bredere
glimlach op 2 mei opmerkte, wist al beter waarover het ging…
…Luc, Guy en nog enkele anderen van RAFC de verontschuldigingen ontvingen
omdat zij hen en de bevolking van Deurne-Noord ook volgend seizoen niet kon
verwennen met relletjes na de matchen tegen Anderlecht, Club Brugge, KV
Mechelen of Standard…
…dat sportschepen Ludo Van Campenhout met veel plezier de kampioenen van het
Kiel op het Schoon Verdiep zal ontvangen. Toch één Antwerpse ploeg die kampioen
speelde! En naar welke reeks promoveren die van het Kiel? Ha, eigenlijk naar
dezelfde reeks waarin ze nu speelden! Ja, dat is Belgische voetbalbondlogica…
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Personalia : Overleden
Mevrouw Anneleen De Cock, echtgenote van de heer Herman Van Remoortere
en zus van onze oud-wandelkringer Willem, verliet vorige maandag, 2 mei 2016,
na 84 jaar haar naaste familie en vrienden.
De ZWK zal haar later nog op gepaste wij herdenken na de plechtige uitvaartdienst
op zaterdag 7 mei 2016 in de Sint-Anna-ten-drieënkerk (LO) om 11 uur.

Onze voorbije activiteiten :
Zondag 3 april
Zondag 10 april
Zondag 1 mei
Zondag 1 mei

Heilige Geest – Beloken Pasen
Sint-Jacob – 3de Paaszondag
Heilige Geest – 6de Paaszondag
ZWK-wandeling in Westmalle

In de nabije en verre toekomst :
Zondag 8 mei – 10u00

Sint-Jacob – 7de Paaszondag

Zondag 22 mei – 15u00
Jubileumconcert Don Boscokoor

Sint-Pauluskerk
met o.a. het Requiem van Mozart

Zondag 5 juni – 10u30
Zondag 12 juni – 10u00

Heilige Geest – 10e Zondag vh jaar
Sint-Jacob – 11e Zondag vh jaar

Zondag 30 oktober – 15u00
Jubileumconcert Alma Musica
Donderdag 10 november
Met een jeugdorkest uit Venezuela

DeSingel – Blauwe zaal
concert o.l.v. Willy Clerckx
Bozar Bxl - 2de Symfonie Mahler
o.l.v. Christian Vasquez

Werkten mee aan dit nummer:
Guido Bontenakel, Cristel De Meulder, Paul Avermaete, Rik Neel, Jan Leers,
Jenny Backx, Raf Van Bortel, Luc Korthoudt, Tony Ah Munn, Guido De Graeve,
Johan Clerckx, Walter Goossens, Ludo Engelen, Marcel Coppens (v.u.)
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