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Hoera, we hebben een voorzitter !
Guido De Graeve: “Zich thuis voelen, hoort bij gelukkig zijn”

Er was even (gespeelde) ongerustheid: zou de
ZWK het voortaan moeten stellen zonder
voorzitter? Maar de uittredende voorzitter Guido
De Graeve was net met pensioen gegaan en zoals
elke gepensioneerde wel weet, heb je het dan nog
drukker dan voordien. Geen paniek dus: Guido
blijft onze gewaardeerde voorzitter voor minstens
een tiende en een elfde jaar. “Als mijn gezondheid
het tenminste toe laat,” voegt hij er zelf voorzichtig
aan toe.
Maar plannen heeft de 62-jarige Guido nog
genoeg. Een minzame, goedlachse, intelligente,
soms wat verstrooide professor, die mag
terugblikken op een professionele carrière om ‘U’
tegen te zeggen en die ook buiten de ZWK kan
bogen op een sterke reputatie. We laten het hem
liever zelf zeggen op de vooravond van zijn 50jarig lidmaatschap bij de ZWK…
Je kreeg de Wandelkring als het ware met de paplepel ingegoten, want velen
herinneren zich nog de zwaar monkelende basstem van jouw vader Mon met
zijn legendarische pijp. Werd je eigenlijk zachtjes gedwongen om toe te
treden?
Guido De Graeve: “Helemaal niet. We waren thuis met vijf kinderen en allemaal
zijn we beginnen zingen. Mijn zus nog bij de Nieuwe Generatie, een soort ‘Up with
people’-groep, die intussen niet meer bestaat. Mijn twee opa’s zongen ook:
grootvader Van Essche in de Chorale Caecilia, grootvader August De Graeve, ooit
ook nog directeur op Sint-Norbertus, was een solo-zanger. Thuis werd er eigenlijk
niet zo veel gezongen, maar bij elke receptie of feestje bij het ‘Kranske’ of elders,.”
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zette ons vader de toon door
te beginnen zingen. Ik ben er
dus ingerold met mijn vader,
zoals dat b.v. ook met Jan
Leers en met nog enkele
anderen gebeurde. Ik ging
mee naar de missen, zag hoe
mijn vader de decors voor het
toneel in mekaar timmerde en
schilderde, ik ging mee naar
voetbalmatchen met de ZWK,
naar recepties, op
uitstappen… Ik vond dat
allemaal heel plezant
Er nooit aan gedacht om ermee te stoppen?
“Als je rond de vijfendertig jaar bent, stel je die vraag natuurlijk wel eens. Want met
een gezin met vier kinderen en een veeleisende job bij Egemin zit je onvermijdelijk
met een bijzonder drukke agenda. Maar de vriendschap trekt je erdoor en ik ben
blijven komen.”
Weinig mensen kunnen tegenwoordig nog zeggen dat ze gedurende meer
dan dertig jaar bij dezelfde werkgever bleven…
“Bij de stichter van Egemin, Theo Pomierski (zelf ex-lid en boezemvriend van
Robert Smeets), vond ik eigenlijk de waarden van de ZWK terug: eerlijkheid,
eenvoud en eendracht. Hij werkte vanuit het vertrouwen geven aan mensen en dat
principe ben ik altijd trouw gebleven. Geef mensen vertrouwen, zo krijgen ze de
vrijheid om hun werk zelf te organiseren en te plannen. Zo vinden ze vreugde in
hun werk en wordt het geen ‘corvée’ . Ze denken dan mee en komen met een
aantal ideeën af. Natuurlijk kunnen sommigen ook dat vertrouwen schenden en
dan is het uit. Toen ik er kwam, werkten er 120 mensen bij Egemin en dat werden
er 750. Intussen is Egemin opgekocht door de Kion-groep, een wereldwijde speler
op de markt van automatisering van logistiek en opslag, en daarnaast heb je nog
de afgesplitste onderneming Agidens.”
Wat was jouw functie bij dat bedrijf?
“Ik was er teamleider. We waren de eersten die begonnen met PLC’s
(programmeerbare logische computers). Ik heb daarvoor een ploeg van een 30-tal
personen uitgebouwd. Op de duur deed ik de werving van nieuwe ingenieurs, de
training, het inplanten van mensen bij andere bedrijven, het coachen… Het was
dan eigenlijk ook een logische stap dat we vanaf 2000 binnen Egemin begonnen
met een eigen wervings- en selectiebureau: ingenieurs voor ingenieurs. Niet alleen
voor Egemin, maar ook voor andere bedrijven. Ik werd dus eigenlijk CEO bij
Egemin-Plus. Op een bepaald moment waren er soms meer dan honderd mensen
voor ons tegelijkertijd aan het werk. Maar die job ben ik dus nu stilaan aan het
afbouwen.”
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Over naar de ZWK zou ik dus zeggen. Aan welke zaken uit de voorbije 50 jaar
zal je onwillekeurig blijven terugdenken?
“Ach, dat zijn er zo vele. Net als de meesten die al aan het woord kwamen in Eigen
Krabbels heb ik leuke herinneringen aan kleine en grote kampen uit onze jeugd,
waar we mekaar als vrienden leerden waarderen en kennen.
Heel bijzonder vind ik zelf de opbouw die we bij Radeske gedaan hebben: van een
oude boerderij een kampplaats maken, die we mettertijd in eigen beheer gingen
uitbouwen. We gaan daar elk jaar nog met z’n zevenen op inspectie en lossen er
de kleine en grotere problemen op. Een succes, want er is duidelijk in Vlaanderen
een tekort aan degelijke kampplaatsen. Waar we ook bijzonder fier mogen over
zijn, vind ik de oprichting van plattelandsklassen, waarin we de mensen die in een
straal van 500 meter rond Radeske wonen, konden betrekken. Zo kunnen de
kinderen kennis maken met o.a. een geitenboer, een melkveebedrijf, een manège,
een imker, een pluktuin… Voor meer uitgewerkte details en zelfs een didactische
begeleiding voor de leerkrachten moet je er de webstek van Radeske maar eens
op nakijken (www.radeske.be).”
Nog leuke herinneringen?
“Je kan dan natuurlijk niet naast de charismatische figuur van Kamiel Duysburgh.
Een authentieke leider, no-nonsense en steeds met beide voetjes op de grond.
Het waren ook leuke momenten om de opbouw van een toneelstuk en –decor mee
te maken achter de schermen, samen met mijn vader.
Verder was er poppenkast Paljas. De generatie André De Gezelle, Wim De Cock,
Guido Bontenakel e.a. was ermee gestopt en alle rekwisieten waren ondergebracht
in de houthandel van Robert Smeets op het Zuid. Een vijftal jaren later – het kan
ook langer geweest zijn – vroeg meneer Duysburgh of we geen zin hadden om
opnieuw met de poppenkast te beginnen. Dat heb ik dan ook gedaan met de hulp
van Fred en Leo Jacobs, Karel De Colvenaer en Walter Bresseleers, terwijl Leo
Segers en mijn broer Dirk zich nadien als vaste waarden bij de groep schaarden.”
Was dat het hoogtepunt uit jouw ZWK-verleden?
“Het absolute hoogtepunt vond ik de
organisatie van ons jubileumjaar ter
gelegenheid van ons 100-jarig bestaan.
Het idee kwam van Sus Janssens om bij
die gelegenheid een aantal oud-leden
opnieuw uit te nodigen. Liefst vijftien
zangers kwamen daarop af en zeven zijn
nog steeds gebleven. Er was ook de
komst van Nest Smeets, die met een
idee afkwam voor een aperitiefconcert,
dat door het ganse bestuur uitstekend
bevonden werd. Het idee werd trouwens
uitgevoerd met een grandioze receptie
achteraf – jammer genoeg zonder Nest –
en daarna kwam nog de schitterende
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uitvoering van de Carmina Burana, twee keer een haast volgelopen DeSingel, om
het jubileumjaar af te sluiten met een plechtige eucharistieviering die door bisschop
Bonny werd geleid.
Ik denk dat iedereen dat jaar als plezant heeft ervaren en dat we er nog lang van
nagenoten hebben. Het was dan ook weer het werk van een hele ploeg
hardwerkende leden. Ik denk dat die organisatie voor mij het toppunt was qua
beleving in de ZWK, maar ik ben er helaas ook voor het eerst tegen mijn fysieke
grenzen gebotst en misschien heb ik me toen ook wel iets te veel vergaloppeerd.”
Maar de manier waarop je daarover spreekt, klinkt nog altijd heel enthousiast.
“Dat heeft dan ook veel te maken met het thuisgevoel in de ZWK. De kring is voor
de meesten een soort tweede thuis. Ik probeer die idee trouwens ook door te
geven aan kinderen via oudercomités, waar ik al eens voor gevraagd word. Bij
iedere mens heb je toch het streven naar geluk. En dat wordt het dichtst benaderd
denk ik, als je je ergens thuis voelt, als je er een zekere geborgenheid vindt. Dat
geldt zowel op privévlak als op professioneel gebied.”
Hoe werd je eigenlijk voorzitter van de ZWK?
“Ik heb altijd gepoogd om mensen te verenigen en het was dan ook een hele
moeilijke keuze, want in 2007 was mijn goede vriend sinds vele jaren, mijn exklasgenoot Johan Clerckx, de voorzitter. Johan en het toenmalige bestuur vonden
echter dat het voorzitterschap eigenlijk niet te combineren was met het dirigent zijn
en zo kwamen ze bij mij terecht. Ik ben blij dat we dat op deze manier hebben
kunnen oplossen als vrienden.”
Welke accenten heb je zelf kunnen inbrengen als voorzitter?
“Ik heb het daarnet gehad over dat sterke thuisgevoel. Welnu, onze sterkte is
tegelijkertijd onze zwakte. Onze sterkte is dat we een mannenkoor zijn, dat
vriendschap hoog in het vaandel heeft. Er is ook lange tijd gediscussieerd over het
feit of we nu al dan niet een gemengd koor moesten worden met een andere
invulling van repertorium. Dat werd op de duur een negatieve spiraal en ik denk
toch dat ik erin geslaagd ben om uit dat negatieve doemdenken te geraken. Ik vond
dat de discussies moesten stoppen. Ik was toen nog niet met pensioen en ik vond
dat, naast het bestuur, een aantal jong-gepensioneerden zich ermee achter moest
zetten. De algemene vergadering was vroeger een herhaling in het opsommen van
alles wat niet goed was. Ik heb toen op de volgende A.V. briefjes rondgedeeld
waarop iedereen moest schrijven wat en hoe hij een aantal zaken veranderd wilde
zien.
Nieuw was dat er een aantal creatieve ideeën uit voortvloeiden. Eigenlijk deed ik
hetzelfde als hetgeen ik op Egemin probeerde: werken vanuit het team en iedereen
doen meedenken. Het gevolg is dat meer mensen intussen meewerken en zich
inzetten. Dat uit zich b.v. in het aantal mensen dat mee helpt aan Eigen Krabbels of
aan een Guido Mertens die iemand kende om een dvd van ons jubileumconcert op
te nemen, enz… Zo worden verschillende netwerken aangeboord.
Positief is ook dat er een aantal mensen van buiten de vereniging toetraden zoals
Eddy Van den Driessche, Paul Avermaete, Walter Goossens, Peter Somers…”
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De keuze om mannenkoor te blijven, is blijkbaar ook succesvol, want we
worden toch bij verschillende koren gevraagd als aanvulling van meestal
gemengde koren met vrij veel vrouwen…
“Terecht, denk ik. We krijgen toch geregeld waardering voor goede uitvoeringen en
dat doet toch deugd. In het rapport bij het provinciaal toernooi stond immers dat we
over een mooie klankkleur beschikten en over potentie om nog te groeien…” (lacht
fijntjes)
Wat niet belet dat velen zich zorgen maken over de toekomst van het koor en
dat je er hier en daar een aantal cynische bemerkingen over hoort… Toch niet
zo positief?
“Het kan natuurlijk zijn dat het verhaal vroeg of laat eindigt. Waar ik wel
bekommerd om ben, is dat we mekaar iets zouden verwijten, mocht het eindigen.
Maar zo ver zijn we zeker nog niet.”
Je hebt daar beslist ook wel enkele ideeën over…
“Er zijn inderdaad een aantal pistes mogelijk. Een kleiner koor kan b.v. beslissen
om bij ons aan te sluiten. Er kunnen een aantal (klein)zonen of -dochters van
ZWK’ers opduiken, die zelf in de scouts of in een andere vereniging zitten en die
met ideeën afkomen. We kregen onlangs de vraag van enkele leden van het SintLaurentiuskoor in Antwerpen om één zondag daar de dienst te verzorgen. Daar is
mee gepraat, maar we blijven zeker onze opdrachtgevers in de H.-Geest en in
Sint-Jacob trouw. Er bestaat misschien nog wel een jongere generatie oud-leden,
die ofwel door hun studies, beroep of gezinslast vroeger gestopt zijn, maar die
wellicht willen terugkomen. We denken er ook aan om nieuwe initiatieven te
steunen door een financiële of muzikale inbreng te geven bij de aanschaf van
cursussen of instrumenten, die op termijn ook de koorvorming kunnen versterken.
Een soort fonds of noem het maecenaat.
De vogels vliegen voorbij en
we moeten klaar staan om
ze te pakken, maar we
kunnen vogels niet dwingen
in een bepaalde richting te
vliegen. Door ons open te
stellen voor andere koren
kunnen er pistes open gaan,
zodat we opnieuw gevraagd
worden voor werken zoals
recent van Mozart en
Mahler. ‘Koor en stem’
moedigt trouwens
samenwerkingsverbanden
aan.”
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Hoe lang wil je zelf nog voorzitter blijven?
“Daar heb ik geen jaartal opgekleefd. We moeten gewoon samen als een
vriendenploeg ideeën zoeken. Dat hoeft dan niet noodzakelijk ’s nachts aan het
‘klein poortje’ te gebeuren, waar we de buren zodanig op de zenuwen werkten dat
we er ooit een emmer water over ons heen gekapt kregen… Aan een gemengd
koor hoeven we niet meer te denken, maar we hopen nog dikwijls verrast te
worden door andere koren. Ik beschouw het voorzitterschap als een dienst. Zolang
ik daarbij een toegevoegde waarde kan betekenen, wil ik dat nog wel blijven. Voor
zo ver het fysiek haalbaar blijft natuurlijk.”

Wat zijn de plannen met het koor voor 2017?
“Het staat nog niet allemaal voor 100% vast qua data. Maar het staat wel zo goed
als vast dat we aan een viertal projecten zullen deelnemen. In het voorjaar plannen
we een concert in samenwerking met Musica con Goia met – als je het mij
persoonlijk vraagt – een profaan gedeelte en een deel met meer wereldlijke
muziek. In het najaar werken we samen met Klankjorum (het koor waar Johan
Clerckx ook dirigent is) aan een soort café-chantant.
Verder is er nog een concert voorzien met Nicole De Paepe, die de muziek
componeerde voor ‘Nachtelijke optocht’, het stuk op tekst van Paul van Ostaijen,
dat we op het provinciaal toernooi zongen. Ze zou aan het werken zijn aan een
nieuwe wereldcreatie. En tenslotte is er een akkoord om een kerstconcert te
zingen, samen met Voces Aequalis, het vrouwenkoor van Cristel de Meulder. We
kregen trouwens zopas nog een vraag binnen voor een ander kerstconcert, maar
daar heb ik nog geen details over.”
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Heb je ook al ideeën voor 2018?
“Ik heb zelf contacten met een Ierse folkgroep, maar dat project zit nog in de
droomfase. Concreter is het plan om een uitvoering te voorzien ter gelegenheid
van het einde van de wereldoorlogen met muziek van o.a. Glenn Miller in
samenwerking met een Big Band. Misschien ook nog de mis van Rheinberger voor
een mogelijke artiestenmis in Sint-Carolus Borromeus.”
Heb je zelf nog muzikale dromen voor de toekomst?
“Inderdaad. Graag zou ik met ons koor nog wel eens willen deelnemen aan de
productie van een groot werk in samenwerking met het Euregio Jeugdorkest. En
het is zéker een droom om nog eens samen te werken met Bart Van Calsteren, die
ons dirigeerde met de Carmina Burana. Ooit nog eens meezingen in de ‘Canto
General’, muziek van Theodorakis op gedichten van Pablo Neruda, blijft zeker ook
nog een grote droom. Hopelijk blijft het niet bij een droom.”
Hoe denk je de komende jaren jouw vrije tijd door te brengen?
“In de eerste plaats met knutselen. En mijn deur staat ook open voor vrienden met
elektriciteitsproblemen, maar dan wel mee opgevat als een ‘partie plaisir’. Verder
tijd maken om met vrienden en familie op weekend te gaan en te genieten van
elkaar en van de natuur.
Mijn vrouw Gerd en ik gaan ook graag op reis. De voorbije jaren hebben we
ongeveer alle noordelijke landen van Europa gedaan. Vroeger gingen we ook veel
trektochten doen in de bergen, maar dat is al wandelend niet meer mogelijk. Maar
onze elektrische fietsen bieden nu uitkomst voor tochten naar de Bodensee, BurgReuland, het Zwarte Woud of Drenthe. Tochten dus die aangepast zijn aan onze
leeftijd.

Verder zit ik nog in de raad van bestuur
van het Sint-Gabriëlcollege in Boechout
en in de vorming van een nieuwe
scholengemeenschap. Ik doe mee
kwaliteitscontroles bij een aantal
scholen. Zo lang ik ook daar een
toegevoegde waarde kan brengen, wil ik
dat blijven doen.
En wat de ZWK betreft, wil ik
meewerken om de webstek te
vernieuwen, zodat iedereen er gebruik
kan van maken.”
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Beethoven en Mozart in één weekeinde

“Wat een prachtige koorklanken”
In eenzelfde weekeinde gaan luisteren naar ‘De Negende’ van Beethoven en het
‘Requiem’ van Mozart lijkt op twee uitersten in de muziek, hoewel ze beiden als
meesters van de klassieke muziek beschouwd worden. Maar wat een verschil in
muziekstijl. De eerste opvoering werd verzorgd door onze vrienden van de Chorale
in Sint-Anna-ten-Drieën op Linkeroever, Mozart kon beluisterd worden in de
schitterende akoestiek van de Sint-Pauluskerk en de ZWK nam er actief aan deel.
Enkele vaststellingen. “Luisteren naar de magische klanken van een potdoof genie
die, ondanks vele tegenslagen en ontgoochelingen, is blijven geloven in een
ultieme broederschap van liefde en vreugde,” omschreef dirigent Paul Dinneweth
het werk van Beethoven.
‘Ode an die Freude’ is natuurlijk één van de bekendste, zo niet het bekendste werk
van deze componist, die in tijden van oorlog leefde op het einde van de 18de eeuw
en het begin van de 19de eeuw. Dat is ook te horen aan zijn ‘Negende’, waarin je in
de verte het gerommel van vechtende legers en bulderende kanonnen kan
vermoeden. Ook voor een koor is dit een muziekstuk waarin meestal fors van leer
kan getrokken worden. Langer dan twintig minuten worden zij in de ‘Negende’
trouwens niet geduld. Terwijl de solisten – die voor veel minder minuten - een
mooie partituur nodig hadden, zong het koor haar teksten ‘uit het geheugen’. “Wel
twee jaar op moeten oefenen,” grinnikte een eminent lid van het koor achteraf. De
dirigent was echter opgetogen: “Wat een klankverschil, wat een alertheid, wat een
precisie, wat een tekstplaatsing,” galmde het enthousiast.
Het ‘Requiem’ van
Mozart uit het
geheugen zingen,
lijkt ons helemaal
geen sinecure.
Eigenlijk zelfs een
onmogelijke
opdracht omwille
van het eerder
sprankelende
muziekstuk van
Wolfgang Amadeus
vol tierelantijntjes,
die nét niet overal
precies hetzelfde
klinken.
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Maar over de uitvoering onder leiding van Willy Clerckx niks dan lovende kritieken
in de kerk. Misschien geen ideale opstelling van het koor in de breedte en een
stukje onder de balken, al werd dat door de vele luisteraars in de kerk niet als
negatief ervaren. De schitterende solisten, een knappe orkestrale begeleiding en
ook wel de bekendheid van het werk bij de meeste
toehoorders, zorgden ervoor dat hier eveneens sprake was van ‘prachtige
koorklanken’ en een ‘subliem concert’. Dixit enkele reacties van het publiek.
“Samen deden wij het toch maar,” genoot de voorzitter van het Don Boscokoor
duidelijk nog na, hoewel hij dezelfde avond moest vernemen dat medestichter en
dirigent Willy Clerckx met deze uitvoering zijn laatste kunststukje op de kroon voor
het koor geleverd had.
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Voor sommigen betekende de
uitvoering van het Requiem van
Mozart een ware calvarieberg…

Algemene
briefing voor
het eigenlijke
concert in de
catacomben.
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Beginnen ze bij de Chorale te repeteren aan de Korensymfonie van medestichter
Lodewijk de Vocht, dan kan de ZWK zich toespitsen op een concert met
fragmenten uit de ‘Messiah’ van Händel, de Missa Brevis van Mozart en een
bijzonder mooi stukje muziek van Fauré. U vindt de flyer voor dit concert in deze
Eigen Krabbels. Alvast aanbevolen!
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Verslag van de juryleden
Provinciaal koortoernooi 2016
Ekeren 13 maart 2016
MANNENKOOR ZWK, ANTWERPEN
Dirigent: Johan Clerckx
__________________________________________________________
1. Anton Bruckner, Inveni David
Gezonde klank, gezond stemgebruik
Vocaal inspannend lied, waardoor de intonatie wankelt
Mag dynamisch meer spreken: meer verschil pp – ff
Einde van de zinnen niet eindigen met accent als volgende zin met ff begint
2. Jean Sibelius, Hymne, op21. Nr. 2
Harmonisch zeer moeilijk werk, teveel “werk” in plaats van muziek
Het gevecht met de materie staat een echte beleving in de weg
Durf nog spelen met dynamiek
Wel mooi legato gezongen
3. Joseph Haydn, An die Frauen
Overtuigende tekstbeleving
Nog meer letten op zinsaccenten, woordaccenten
Antwerpse klanken klinken door in het Duits
Pas bij snelle dictie op dat de vocalen niet ingeslikt worden
4. Emil Cossetto, Calvary
Iets te traag waardoor het geheel spankracht mist en de ‘richting’ in het
gedrang komt
Durf wat creativer omgaan met dit lied, het is een beetje vlak qua uitvoering
Toon meteen inzetten: niet naar de toon kruipen
5. Nicole De Paepe, Nachtelijke optocht
Gebruik de ‘energie van de dans’, je mag het ritme meer uitspelen op ‘kadans
van’
Het geheel wankelt een beetje qua tempo: de pianobegeleiding als basis is
iets te wankel
Het opzwepende, energieke karakter van het lied mag meer naar voren
komen
De koorklank blijft zeer mooi doorheen dit lied
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ALGEMENE OPMERKINGEN
Het optreden mist ‘muziek’.
Er mag meer ingezet worden op tekstexpressie en dynamiek.
Door het moeilijke repertoire mist het geheel wat zangvreugde
Een zeer mooie koorklank, mooi stemmenpotentieel
Nog wat werken op toonprojectie en ademstroom
Directie: meer uitnodigen tot lyriek met de linkerhand
Nu wordt vaak een ‘stabiel tempo’ gedirigeerd
Een vlijtig koor met potentieel dat wordt uitgedaagd door zijn dirigent
Mooie koorgroep
Noot van de redactie:
Het bestuur van de ZWK is volop op zoek – met het oog op een volgende
uitvoering van “Nachtelijke optocht” – een orkest te engageren om het geheel een
bredere basis te bezorgen.
Tijdens elke repetitie tracht het koor nu ook te zorgen voor Antwerps met een
Duits accent. Het zorgt alleszins al voor een grotere zangvreugde. Daar dragen
ook de liedjes van K3 toe bij, die nu aan ons repertoire worden toegevoegd om het
allemaal iets minder moeilijk te maken.
Als al die vlijt in 2019 nu ook nog gehonoreerd wordt met een iets grotere
subsidie dan is tenminste onze penningmeester al tevreden. Maar dan moet de
dirigent ons natuurlijk ook met zijn linkerhand nog meer blijven uitdagen.
Mooie jurygroep.
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ZWK’ers in de Algarve
“Terug naar het authentieke Portugal”
Geruggensteund door een berg informatie van Portugalkenners trokken we eind
april naar de Algarve.
Onze eerste verblijfplaats was Praia da Luz. Een ideaal vakantieoord ( bomvol
Engelsen weliswaar) om klifwandelingen te maken met prachtige uitzichten over
de oceaan. Vanaf hier kan je perfect per auto naar het meest westelijk gelegen
punt aan de Algarve rijden: Cabo San Vincente. Dit is een bijzondere " winderige"
plek en vanaf de vuurtoren heb je langs alle kanten een wijds uitzicht over de
Atlantische Oceaan. In het voorjaar staan de meidoorn, lavendel, heide, irissen en
orchideeën volop in bloei . Het leek wel of we over een bloementapijt wandelden!
Onze tweede verblijfplaats was het
mooie stadje Tavira, in het zuiden
van Portugal. Mede door zijn ligging
aan de Gilao-rivier is dit stadje een
superleuk plekje om het authentieke
Portugal op te snuiven. De stranden
aan het eilandje voor de kust zijn
adembenemend, en in tegenstelling
tot vele andere stranden,
enkel per boot bereikbaar. Dit maakt van Tavira een ideale plek voor rustzoekers
en natuurliefhebbers (wij dus). Het loont zeker de moeite om al wandelend,
fietsend of per bootje de talloze zoutpannen en moerassen te doorkruisen
aangezien zij dé verblijfplaats zijn voor vele soorten trekvogels.
Ook in het stadje zelf is voldoende te beleven. De gevels van de herenhuizen, in
talloze kleuren geschilderd en bedekt met siertegels, zijn een streling voor het oog.
Typisch zijn ook de vierzijdige daken. De vele kleine straatjes en charmante
pleintjes met een ruim aanbod aan cafés en restaurantjes zijn ook mooi
meegenomen. Vis of octopus eten is de boodschap. Verser kan deze niet zijn!
In Tavira vind je wel 21 kerken waarvan
de Igrea da Misericordia de meest
bekende is. Wij hadden het geluk om
hier een fado-concert te kunnen
meepikken en ik verzeker je: de
traantjes waren niet ver weg.
Wij hebben alleszins met volle teugen
genoten van onze vakantie! Zeker aan
te bevelen…
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‘De Tijd van Toen’
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Weet je dat …
… er in Radeske alweer goed werk werd geleverd. De opvolgingslijst werd opnieuw
volledig afgewerkt. Elke werknemer kent zijn taken en werkt ze uit volgens eigen
creativiteit. Vind je als schilder geen potje voor uw verf, gebruik dan een vuilnisblik.
Roger kan hier heel handig mee omspringen.
… het Sinksenweekend heel koud was? Dit is voor de werkploeg van Radeske
geen excuus om buiten gezellig te aperitieven naar aloude traditie … 1/3 Safari, 1/3
Smeets en 1/3 pompelmoessap valt nog steeds in de smaak. ’s Avonds drinken we
dan weer liever een “tonicske” voor en na het eten.
… we een spontane gelukwensbrief kregen van gebruikers van Radeske. Lees
maar:
Dank u wel, Radeske!
Wij hebben genoten van een prachtige dag! Het weer zat zeker mee, maar de
locatie maakte het feest gewoon af. Het werd een groots feest met veel ruimte,
waardoor iedereen spontaan een tafel optilde om lang en gezellig te tafelen op de
weide vlakbij de voetballers en de in het zweet badende, spelende kinderen.
Voldoende en proper materiaal, een goed voorziene keuken, goed werkend sanitair
en vele complimenten van onze gasten voor de originele kindvriendelijke setting.
Wij hebben een dag beleefd om in te kaderen en er zullen daar zeker nog feestjes
volgen, wat ons betreft!
… er voor een groot werk als het Requiem van Mozart gewerkt wordt met een T1
en een T2, net als in het professionele voetbal. Johan warmt graag op voor zijn
broer of
… hoe familie voor mekaar zorg draagt.
… dat Johan voor alle duidelijkheid liet weten dat de opwarming van het gemengde
koor alleen bedoeld was voor de stem.
… je gerust vijf maten te laat kan inzetten zonder dat een niet-kennerspubliek hier
iets van opmerkt? Sommige koorleden merkten op dat het tussenspel wel erg lang
duurde, waarschijnlijk dankzij de goede opwarming van T2.
… je beter kaarten kan laten verkopen door deelnemende koren om zeker te zijn
van een grote opkomst voor een concert? Bij ZWK noemen ze dit een win-winsituatie. Wij vragen ons nu af hoe het Don Boscokoor hier naar kijkt.
… zwart de uniforme kleur was voor de uitvoering van het Requiem, maar dat
sommige koorleden toch een vrouwelijke opmerking kregen over de korte
mouwtjes van hun zwarte T-shirt.
… wie een facebookprofiel heeft, deel kan uitmaken van een exclusief groepje met
unieke klankkleur?
… de leden verzocht werden om naar de volgende repetitie te komen met
zwembroek en zwemvliezen… Ja, het was weer zo ver na de zondvloed van einde
mei: ons lokaaltje veranderd in een zwemvijver! Het water stond er tot op
17

manshoogte. Gelukkig staan de Duvel en de Jupiler nét iets hoger. Mannen weten
waarom!
… op de eerste rij van de Chorale een eminent lid van de ZWK enthousiast mee
‘de Negende’ van Beethoven zong. Zonder rolstoel of steun. Dat belooft voor de
toekomst!
… André DG enkele weekjes in het ziekenhuis vertoefde, maar intussen weer thuis
is. Tot daar het goede nieuws. Over de oorzaak van zijn verblijf aldaar bestaat de
grootste onduidelijkheid. Alvast opnieuw welkom bij de tenoren, André!
… we de andere ziekenhuisbezoekers bij onze leden of ex-leden een behouden
thuiskomst wensen, net als de vele vakantiegangers en –gangsters bij het koor.
… onze voorzitter de leden trachtte te verrassen door ze een zondag te vroeg naar
de H.- Geestkerk te sturen, terwijl hij lekker aan zee vertoefde! Enkele cynische
sneren waren zijn deel.

Advertentie
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Bericht van de Bozar
Op 10 november 2016 om 20u00 is in de Henry Le Boeufzaal van de Bozar in de
Ravensteinstraat in Brussel de uitvoering aangekondigd van de 2de symfonie van
Mahler met het koor de Chorale, het mannenkoor ZWK, het Teresa Carrena Youth
Orchestra of Venezuela met als solisten Miah Persson (sopraan) en Anna Larsson
(mezzosopraan).
Tarieven: van 12€ tot 46€.
Dit concert is geannuleerd.
Naar aanleiding van nieuwe economische omstandigheden en bijkomende
productionele kosten wordt de Europese tournee van het Teresa Carrena Youth
Orchestra geannuleerd.
Het concert wordt niet verplaatst.

Personalia : Overleden
Verweesd blijf je achter
rustiger, wijzer, stiller
mild voor het verleden
de mooie herinneringen
opgeborgen in je hart
 Op 7 mei 2016 overleed mevrouw Godelieve Van de Mosselaer, geboren op
4 juli 1937. Ze was de zus van Rita, de echtgenote van onze oudwandelkringer Willem De Cock.
 Merkwaardig is wel dat ze overleed op de dag dat Anneleen De Cock, de zus
van Willem, begraven werd. Anneleen werd 74 jaar oud.
Wij ontvingen een lief dankwoordje van de familie voor onze bijdrage aan de
uitvaartplechtigheid in de kerk van Sint-Anna-ten-Drieën op Linkeroever.
De ZWK zal hen beiden gedenken tijdens onze viering van 11 november.
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Onze voorbije activiteiten :
Sint-Anna LO – Requiemmis van
mevrouw Anneleen De Cock
Sint-Jacob – 7de Paaszondag
Sint-Pauluskerk – Jubileumconcert
Don Bosco

Zaterdag 7 mei
Zondag 8 mei
Zondag 22 mei

In de nabije en verre toekomst :
Zondag 5 juni – 10u30
Zondag 12 juni – 10u00

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

Zondag 3 juli – 10u30
Zondag 10 juli – 10u00

Heilige Geest – 14e Zondag vh jaar
Sint-Jacob – 15e Zondag vh jaar

Zondag 7 augustus – 10u30
Zondag 14 augustus – 10u00

Heilige Geest – 19e Zondag vh jaar
Sint-Jacob – 20e Zondag vh jaar

Zondag 30 oktober – 15u00
Jubileumconcert Alma Musica

DeSingel – Blauwe zaal
concert o.l.v. Willy Clerckx

Werkten mee aan dit nummer:
Tony Ah Munn, Ludo Engelen, Guido De Graeve, Guido Bontenakel, Inge
Bosmans, Paul Avermaete, Luc De Graeve, Jenny Backx, de provinciale koorjury,
Luc Korthoudt, Johan Clerckx, Bozar, Jan Leers, Raf Van Bortel, Erika Janssens,
Marcel Coppens (v.u.)
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