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ZWK viert mee met Alma Musica
Zondag 30 oktober 2016 – 15 uur
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Walter De Strycker: “Bekroning van 65 koorjaren”

Zoals jullie in een bijlage kunnen lezen, zingen wij op zondag 30 oktober in
DeSingel mee voor het jubileumconcert van het koor Alma Musica met muziek van
o.a. Mozart en Händel.
Vandaar dat we even nader wilden kennis maken met dit Borgerhouts koor, bij wie
voorzitter Walter De Strycker en zijn bestuursleden ons bereidwillig te woord
stonden op een maandagavond, net voor dirigent Willy Clerckx er met de
wekelijkse repetitie begon in hun lokaal ‘De Vesper’ in de Te Boelaerlei.
“Zoals je op onze webstek al kon lezen, werden we op 19 december 1951 gesticht.
We waren toen een mannenkoor onder leiding van onze stichter Fons Bervoets.
We vieren dus dit jaar ons 65-jarig bestaan. Allemaal mensen uit Borgerhout en
omgeving die in muziek geïnteresseerd waren. Het koor gaf concerten in binnenen buitenland, dikwijls samen met het vrouwenkoor Cantate uit Borgerhout. Het
was dan ook niet helemaal onlogisch dat er in 1966 een samensmelting kwam
tussen beide koren. Jos Van Immerseel was toen de dirigent, die – als specialist
van oude muziek – ons liet kennis maken met hoogtepunten uit de renaissance- en
barokmuziek. Andere dirigenten lieten ons dan weer – afhankelijk van hun
persoonlijke voorkeur – een andere verscheidenheid aan muziek kennen.”
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Zijn jullie intussen gespecialiseerd in een bepaald genre muziek?
Walter De Strycker: “Nee, helemaal niet. We zingen zowel missen als
kerstconcerten, muziek uit musicals of films zowel als barok- en
renaissancemuziek. Maar het concert van 30 oktober betekent toch wel de
bekroning van 65 jaar koormuziek bij Alma Musica. De dirigenten bepalen meestal
mee de keuze van hetgeen we zingen.”
Wat waren zowat de meest memorabele momenten uit jullie
koorgeschiedenis?
“Er zijn er natuurlijk een aantal bij van ‘voor mijnen tijd’. Ik ben slechts toevallig bij
het koor gekomen toen de pensionering eraan kwam en ik met een vriend mee
kwam naar een repetitie. Ik kende niet veel van muziek, maar ik heb nog geen
seconde spijt gehad van mijn beslissing. En toen er zeven jaar geleden een nieuwe
voorzitter gezocht werd, ben ik erin gerold. (lacht)
Maar vroeger waren er als hoogtepunten zeker de concerten met het Luxemburgs
koor L’Amitié en een Gronings mannenkoor. De laatste jaren behoorden de
Vredesconcerten in de Lessiuskapel in de Korte Nieuwstraat in Antwerpen en in
Lier voor de Marnixkring beslist tot de memorabele momenten uit onze
koorgeschiedenis. We hopen dat het concert in DeSingel zeker bij dat lijstje mag
gerekend worden.”
Met hoeveel leden zijn jullie ongeveer en hoe rekruteren jullie nieuwe leden?
“Wij tellen momenteel zo’n 50-tal leden. Eerlijk gezegd: de gemiddelde leeftijd ligt
niet erg laag en dus zijn nieuwkomers van harte welkom. Wij proberen te
rekruteren via een open repetitiedag, via onze website, onze aanwezigheid op de
Cultuurmarkt, wij plaatsen zoekertjes in verschillende muziekacademies en
natuurlijk is er de mond-aan-mondreclame. Zo kregen we er in 2000 verschillende
leden bij die uit het parochiekoor van Sint-Walburgiskerk kwamen. Maar er mogen
nog altijd vrijwilligers bijkomen.”
Wat zijn jullie wensen nog op langere termijn?
“Gezond blijven. Dat we nog zo lang mogelijk kunnen blijven bestaan en dat er
verjonging komt om die toekomst te verzekeren.”
Nog één - voor ons - opvallende naam in jullie bestuur: Joz Bontenakel…
“Hij zorgt voor ons archief. Hij is ook het enige koorlid dat al 65 jaar bij Alma
Musica is. Ik denk inderdaad dat hij een zoon is van jullie oud-voorzitter Staf
Bontenakel. Hij wilde – onder impuls van zijn vader – ook wel in een koor gaan,
maar niet in hetzelfde koor als zijn vader en daardoor is hij bij ons terecht
gekomen.”
(foto uit ‘Stemband-magazine’)
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Een grote dirigent

Wie heeft er geen boodschappenlijstje op de hoek van het aanrecht liggen? Het is
voor velen een hulp bij het wekelijkse bezoek aan de supermarkt. De kans is zo
groter dat, alleen dat wat je echt nodig hebt, in jouw winkelkarretje belandt.
Immers, ons geheugen laat ons soms in de steek.
Wie heeft er geen notaboekje klaarliggen om snel wat te kribbelen? Een
telefoonnummer, de naam van een contactpersoon, een gewijzigd adres van een
familielid. Immers, ons geheugen laat ons soms in de steek.
Wie heeft er geen potloodje bij om tijdens de repetitie
hulpnoten van een andere stem vluchtig op de eigen partij
te kribbelen? Wie haalt zijn schrijfstokje altijd boven om
de muzikale nuances volgens de dirigent van dienst te
noteren? Immers, ons geheugen laat ons soms in de
steek.
Daarom wordt dit vanaf heden de nieuwe trend!
Potlood achter het oor en zingen maar.
Er zullen tevens steekproeven gehouden worden om te kijken hoe sterk je mee
bent met deze nieuwe tendens. Je hoeft die steekproeven niet letterlijk te nemen.
Aan een goed geslepen punt kan je je trouwens flink bezeren. Neen, jpuw partij zal
na de repetitie opgevraagd worden om te verifiëren of je daadwerkelijk
aantekeningen maakte. Met aantekeningen bedoelen we dan deze van muzikale
aard. Droedels die soms verwijzen naar de inhoud van het stuk worden niet
meegerekend en bezorgen je zelfs strafpunten. De partijman heeft me trouwens
ingefluisterd dat deze grafische, maar af en toe pittige vorm van tijdverdrijf, de
laatste jaren flink is afgenomen.
Slechts één partij blijft maagdelijk wit. De eigenaar heeft immers al die nuances en
toonafstanden reeds lang verinnerlijkt. Waarschijnlijk door uren studiewerk via het
beluistering van andere uitvoerders van hetzelfde muziekwerk? Waarschijnlijk door
de jaren ervaring en een goed melodisch geheugen? Ik sta er versteld van. Een
goot dirigent!
De keren dat er plots een andere beleving gevraagd wordt dan diegene die wij heel
braaf enkele repetities ervoor noteerden bij die passage, nemen we er graag bij.
Niemand is zonder fouten.

PS: Wie geen graten ziet om een potloodje achter het oor te
klemmen kan bijgevoegde techniek overwegen. Een gaatje laten
schieten bij de juwelier en je bent de trotse eigenaar van een
sublieme potloodhouder voor het leven! Een tussenkomst bij de
gemaakte kosten vanwege de ZWK-kas wordt nog even in beraad
gehouden.

4

ZWK reist de wereld rond
China om nooit te vergeten
Normaal gezien doen wij, ik toch, de jaarlijkse reis naar China gedurende de
maand oktober.
Dit jaar echter, begin september, werd mijn schoonmoeder 80. Voor de Chinezen
een “grote” verjaardag.
Niet alleen vanwege de 80 jaar, maar om de 10 jaar wordt de verjaardag echt
gevierd met heel, ik bedoel, héél de familie.
Dus moet dit over twee dagen gespreid worden.
Andere verjaardagen worden ook wel gevierd maar alleen met de naaste familie.
Shangai

Voor zo een “grote”
verjaardag wordt tijd noch
moeite gespaard. We zijn
in Shanghai, dus werden
daar hopen gerechten, met
de meest uiteenlopende
smaken geserveerd.

Na dit culinair weekend, zijn we met de ouders en zus vertrokken voor een
driedaagse naar Wuxi, een stad gelegen op ca. 300 km van Shanghai.
De stad zelf is niets speciaals maar is vooral bekend voor de zeer
mooie omgeving en het zeer zoete eten. Het bekendste gerecht is “Wuxi
meat”. De zoete varkensribbetjes. Wordt ginder zo gegeten maar als je er wat
Chinese azijn opdoet, ga je in de
richting van deze ribbetjes bij de
Chinees hier in de Chinese wijk.

Vlakbij Wuxi ligt een immens
meer, waar we in de buurt in een
B&B gelogeerd hebben in een
deels gerestaureerd /
heropgebouwd dorp.
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Uiteraard, hoe kan het anders, hebben we hier ook wat lekkers uit het meer vlakbij
gegeten.
Tijdens deze driedaagse viel de verjaardag van moeder en volgens de traditie moet
iedereen dan na het eten een kom noedels eten. Noedels, lange slierten en dit als
teken van een lang leven.

Xinjiang
Een paar maanden geleden vroeg mijn vriend Meng Jun (Engelse naam James),
iemand waar ik al ca. 25 jaar mee samenwerk, of we geen zin hadden om met hem
en zijn vrienden een trip te maken in de provincie Xinjiang, de meest westelijke
provincie van China.
Hij en zijn vrienden zijn allemaal de trotse bezitter van een VW Touareg.
Het antwoord op de vraag – heb je goesting om mee te gaan op deze trip - is neem
ik aan bekend.
Maar Yi bleef, gezien de verjaardag van ma, in Shanghai.
Dus, ik kreeg een “Green Card” voor 1 week om met de Touareg-club (10
Chinezen en ik) mee te gaan op trip.
Gezien de grote afstand naar Xinjiang vanuit Shanghai hadden ze de auto’s al op
transport gezet naar Urumqi (uitgesproken Oeloemoetschi), de hoofdstad van de
Xinjiang-provincie.
Urumqi ligt op 4,5 uur vliegen vanuit Shanghai en dan ben je lang nog niet aan een
Chinese buitengrens. Dan merk je pas hoe groot dat land is.
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Dus auto’s ophalen om dan de volgende dag te vertrekken naar, eindbestemming
voor die dag, Duschanzi. Dit eerste stuk van onze reis ging via de “G30” een
autoweg die in totaal ca. 4300 km lang is en China van oost naar west
doorkruist. Dit is van Lianyungang (ligt boven Shanghai) aan de oostkust tot de
grens met Kazachstan in het uiterste Westen.
1ste stop die dag is op 1900 meter hoogte, het “ Heavenly Lake”, ook de tuin van de
Godin genoemd.
Deze provincie ligt dus helemaal in het Westen en daar is een tijdsverschil van 2
uur met Shanghai / Beijing. Dus 2 uur dichter bij Antwerpen.
Maar, om de eenheid van China te bewaren, heeft de regering beslist om in heel
China dezelfde tijd in te stellen: dus Beijing-tijd, 6 uur verschil nu en in de winter 7
uur met hier.
De mensen hier zien er helemaal anders uit dan in de rest van China. Hier wonen,
zoals zij zeggen, minderheden, andere nationaliteiten.
En inderdaad, er zijn daar mensen die eruitzien zoals in Zuid Europa, Turkije,
Roma-zigeuners en zelfs zoals wij.

De religie ginder is de Islam:
dus lams-en schapenvlees,
ritueel geslacht, in overvloed.
Onze tocht ging dan verder nog
meer naar het westen, richting
de grens met Kazachstan.
Middageten aan het Amraymeer op een hoogte van 1500
meter in een lokaal eethuis /
tent.
.
Tijdens de lunch passeerde
een herder te paard met zijn
schaapjes
En dan terug op weg richting
‘The Gate’, zo noemen zij de
grens met Kazachstan en dat
is dus de vroegere grens met
de USSR. James vertelde me
onderweg, toen we door een
immense vallei reden, dat er
hier door de regering in Beijing
tijdens de koude oorlog, 500.000 semi-militairen (halftijds militair en halftijds
arbeider/veehouder) gestationeerd werden.
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Dit om bij een eventuele inval van de USSR, alvast deze 500.000 man in de strijd
te gooien. Voor het moment is dit aantal verminderd tot een 75.000 maar het
bestaat nog steeds.
Vanaf “The Gate” gaat onze tocht verder, langs de grens met Kazachstan, naar
Yilin. Dit is in zuidelijke richting, richting Pakistan.
Overnachting in Yilin.

We gaan richting Zuiden en
dat merk je meteen aan de
natuur. Lavendelvelden en
prachtige natuur. Dan ging
onze weg verder langs een
rustplaats aan de oude
Zijderoute.
De prachtige valleien, oude
wegen, paarden,….
Die middag, geen lam of schaap op het menu maar “Wild Chicken” met rijst en
groenten.
Onderweg kreeg ik van James nog wat geschiedenis van China die tijdens ons
bezoek door een gids was verteld.
Het hoogtepunt van het Chinese keizerrijk lag in de jaren 600 tijdens de Tangdynastie.
Hun grondgebied strekte zich toen, buiten het huidige China wat al immens is, uit
tot Iran, een stuk van Irak, Kashmir. De oude zijderoute dateert van die tijd en
begon in Alexandrië en ging dan via Palmyra naar Bagdad, Teheran, Tashkent en
dan zo verder China binnen om te eindigen in Xian, de toenmalige hoofdstad.
Later zijn er op deze route nog
vertakkingen gekomen, afhankelijk
van waar de Chinezen wat zaken
konden doen.
Na dit stuk geschiedenis ging onze
toch verder richting Kuga.
Buiten autoweg op dag 1, ging onze
tocht nu op secundaire wegen,
wegen in aanbouw, verharde
paden,..
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Dit is een gebied volop in ontwikkeling en helemaal niet te vergelijken met het
Oosten van China.
Tijdens een stop onderweg bij een rivier, werden we omsingeld door een groep
“Kazachstanners” te paard. Voor omgerekend 2 Euro kon je mee op hun paard
om de rivier over te steken om foto’s te maken.
Na deze fotosessie reden we verder de bergen in tot op hoogtes van 3500
meter.
Prachtige natuur.
Tijdens de afdaling passeerden we echter een steenkoolmijn, wat alles wat anders
maakte maar gelukkig duurde dit maar een paar kilometer om dan in een prachtige
vallei aan te komen. Je waande je in een decor voor een Westernfilm.

In Kuga hebben we, voor ons vertrek naar Kashgar, een paleis bezocht van een
toenmalige locale koning. Deze koning fungeerde zo een beetje als gouverneur
en rapporteerde aan de keizer.
De laatste koning is hier twee jaar geleden gestorven en zijn
overoverovergrootvader is door de toenmalige keizer uit de Qing-dynastie
aangesteld en ze zijn hier aan de macht gebleven tot 1911, het einde van de Qingdynastie.
De vrouw van de laatste koning leeft nog en je kunt samen met haar een foto laten
nemen voor omgerekend 2,5 Euro. Veel mensen doen dit en zo verdient deze
laatste koningin dus haar boterham.
Na dit bezoek verder op weg naar Kashgar. Dit ging door een immens groot
onbewoond gebied op een hoogte van 1100 meter. De omgeving is heel
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veranderlijk. Eerst heel dor zonder iets van begroeiing om dan een 10-tal
kilometer verder in een heel groen landschap te komen, waar zelfs
appelbomen en druivelaars groeiden. Even verder weer rotsen met prachtige
natuur.
In dit onherbergzaam gebied is er een gevangenis gebouwd voor de levenslang
veroordeelden.
Je hebt ca. 8 dagen te voet nodig om iets van bewoonde wereld te bereiken. In
deze periode is het daar overdag + 35 graden en ’s nachts maar + 5. Tijdens de
winter gaat dat daar tot – 40.
Deze gevangenis is dus zoiets als Alcatraz.
Kashgar
Overnachting is Kashgar, een stad op ca. 200 km van de grens met Pakistan.
Gebied van ”Uygur people”.
Daar bezochten we de graftombe van “Princess Fragrance”. Zij kreeg die naam
omdat ze altijd veel parfum / welriekende geuren gebruikte. Welke geuren dit
waren heb ik in het midden gelaten.
Zij was de dochter van alweer een koninklijke familie uit de streek. Zij werd naar
Beijing gestuurd om te fungeren als “concubine” van de toenmalige keizer van de
“Qing-dynasty”.
De keizer had vele echtgenotes en nog meer van die concubines. Vriendinnetjes
dus.
Bij de graftombe stond het volgende :
“De liefde tussen de keizer en dit Uygur-meisje, bewijst de grote eenheid van China
met al zijn de etnische groepen”.
Als je in het oude centrum rondliep,
waande je je niet meer in China. Eerder
Zuid Europa, Turkije. Je vindt daar
zelfs van die ronde/ovale broden die je
hier bij een Turkse bakker kunt kopen.

In Kashgar eindigt mijn avontuur met de Touareg-club en moest ik afscheid nemen
van mijn Chinese vrienden na een prachtige / boeiende week

10

ZWK reist de wereld rond
IJsland, een land met vele verrassingen

Ik zeeg neer in mijn stoel en bereidde me voor op een drie uur durende vlucht.
Welke films zouden me helpen de tijd te overbruggen. Insomnia, hoe kon het
anders, stond op de lijst. Ik was al vooraf gewaarschuwd. Neem je slaapmasker
maar mee, het wordt er nauwelijks donker deze tijd van het jaar, had mijn buurman
me verteld. Achteraf was ik blij zijn advies opgevolgd te hebben. Hij had vroeger
IJsland gedurende een maand alleen doorkruist. Maar rivieren oversteken met het
water tot aan mijn borstkas en bagage op het hoofd zou er voor ons niet inzitten.
Een kleine Koreaanse Kia stond ons aan de luchthaven op te wachten. Die zou ons
niet tot de kern van het eiland brengen zoals sommige jeeps op de parking,
waarvoor je al bijna een laddertje nodig had om in te stappen. Voor ons zou
de kleine wagen een perfect parcours afleggen.
Een volgende stop was het afhalen van wat zakken met lakens en handdoeken
want we hadden huisjes gehuurd op het eiland. Nu nog een winkelcentrum vinden
om wat proviand in te slaan en dan op weg. Het was opvallend hoe weinig de
lokale bevolking kocht. Een stengel prei, één appel, .... Het viel ook op dat
sommige producten zoals vlees niet of onduidelijk geprijsd waren. Als je
daarbovenop nog de vergetelheid neemt om vooraf de wisselkoers EUR/ISK op te
zoeken, dan was het bang afwachten wat de rekening ging brengen: 80 EUR voor
niet bijzonder veel, we waren gewaarschuwd.
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Het eerste huisje stond in Fludir , Een voor ons atypisch dorpje zonder echte kern
waar normaal de kerk toch centraal staat. Het lag ongeveer 150km oostwaarts van
Reykjavik, waar we tegen de maximum snelheid van 90 km/uur naar toe reden.

Een filmpje over rijden op IJsland had
ik gelukkig vooraf thuis bekeken.
Naast schapen doken ook af en toe
fotograferende toeristen op de weg
op, en je bent snel afgeleid door naar
het mooie landschap te kijken wat o.a.
spookrijden tot gevolg kan hebben.
Oppassen was de boodschap.

De vakantiehuisjes blijken vooral een verschijnsel vanuit het midden van de jaren
2000. Het ging wel goed en de lokale bevolking ging goedkope leningen aan in
buitenlandse munten om o.a. vakantiehuisjes aan te schaffen.

Toen de crisis kwam en de
economie en de lokale munt
instortten, konden ze hun leningen
niet meer terug betalen. Tijdens ons
bezoek las ik in de krant dat de
laatste monetaire beperkingen
werden opgeheven zodat alles wat
vroeger mocht nu terug kan. Heeft
de mens zijn les geleerd?
Sulfer
Dit en onze volgende huisjes hadden geen afzuigkap in de keuken maar wel een
‘hotpot’ in de tuin. Een groot jacuzzi-achtig bad dat je kon laten vollopen met
natuurlijk verwarmd en naar sulfer ruikend water. Het mocht duidelijk zijn : IJsland
is vulkanisch en de bevolking maakt er goed gebruik van. Naast direct gebruik van
warm water wordt er ook goedkope elektriciteit mee opgewekt. Omdat de industrie
te sterk leunt op visvangst trachten ze, met succes, hiermee energieverslindende
industrie aan te trekken zoals aluminiumsmelters. Drinkbaar water van goede
kwaliteit is ook in grote hoeveelheden aanwezig en kost zoals elektriciteit weinig tot
niets.

De volgende dag gingen we op stap in de omgeving. Het zou de dagen nadien niet
anders zijn met temperaturen die tussen 5 en 20 °C evolueerden. Mooie
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laaghangende wolken die zich dan samenpakten en overgingen in regen. Veel
wind ook. Rivieren met smeltwater met de kleur van melk. Watervallen, geisers
waaruit de stoom metershoog naar boven spoot. Mos in allerlei kleuren. Wijdse
landschappen onder de vormen van rots- en lavawoestijnen , waar o.a. de Apolloastronauten trainden, vlaktes met heuvels aan de rand die me aan de altiplano in
Zuid-Amerika deden denken.
Op zo’n vlakte stond ook ons tweede huisje in het noordoosten van het eiland,
waar we bij toeval te samen aankwamen met een seizoenswerker die de hooibalen
kwam groeperen. Nood aan contact had hij blijkbaar niet. Een eiland blijft een
eiland.
Elke dag was er wel wat anders. Af en toe kwam je dan weer wat boerderijen tegen
of wat gegroepeerde huisjes, of dat oude houten kerkje dat begroeid was met gras,
de traditionele bouwmethode uit het verleden, wat in de schaduw stond van een
meer recente versie. Ons bezoek viel samen met de oefensessie van de lokale
orgelist die het Toccata van Bach goed in de vingers en de voeten had.
Walvis
Op naar het derde huisje dat centraal in het noorden lag. Meer bomen hier. Er
wordt actief aangeplant. In het verre verleden was hout enkel te vinden op de
stranden waar het aanspoelde. Er is ook een haven waar we een boot nemen die
ons een uurtje noordwaarts voert. De zee is ruw en de helft van de groep hangt
over de reling, maar dan …de walvis. Naast de boot zwemmend, lucht happend,
een mooie gespoten fontein, en als kers op de taart een mooie sprong uit het
water.
Wat wil een mens nog meer. Eten bijvoorbeeld. Veel lamsvlees en vis. Het laatste
ook onder een gedroogde vorm waarop gekauwd wordt, gerookte kabeljauwlevers,
… alles wordt gebruikt. Veel paarden in de wei, maar ik vond het vlees niet terug in
de winkel.
Vulkanen
De overheid van dit
330.000 zielen tellende
eiland doet er alles aan
om de natuur te
beschermen. Het sterk
groeiende toerisme
moet in goede banen
geleid worden. De
gletsjers krimpen
gestaag. Ook hier is de
klimaatswijziging
zichtbaar.
We bezochten een gletsjer waar een tunnel in uitgehakt was en zagen de zwarte
lijn als gevolg van as van de vulkaanuitbarsting in 2010. De dag van ons vertrek
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werden er twee bevingen genoteerd, van 4 op de schaal van Richter. Er staat weer
een vulkaan op uitbarsten. Het is niet de vraag of er een uitbarsting zal volgen, de
vraag is enkel wanneer …

Advertentie
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Uit de oude doos
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Weet je dat …
… dirigenten soms een echte warboel kunnen uitkramen. Iedere donderdag horen
we ongelooflijke staaltjes. We vragen ons af of dit enkel een donderdagavond
evocatie is. Zouden anders wel eens graag een vlieg zijn ten huize van … .
… de koorleden alle aanwijzingen van de dirigent moeten noteren met een
potloodje?
… de dirigent dit zelf niet doet? Zou zijn hoofd dan zoveel meer aankunnen dan,
laat ons zeggen, de gemiddelde bas?
… je moet ademen als het nodig is? Dit lijkt voor ieder koorlid evident, voor een
dirigent blijkbaar niet. We danken Johan toch voor zijn bezorgdheid.
… je je in de repetitie helemaal moet laten gaan? Tussen haakjes, ook dit zijn de
woorden van de man die het stokje hanteert. Spontane reacties bleven allicht niet
uit.
… zelfs in het jaar 2016 nog kinderen van ZWK’ers officieel in het huwelijk treden?
Vraag het maar aan eerste tenor Marc M. We hoorden zelfs dat dit een geldige
reden is om op zondag niet naar de mis te komen.
… onze vriend Walter oproept om deel te nemen aan een enquête over hoogbouw
aan de Antwerpse skyline. “Er zijn plannen om de huidige torenhoogte van het
Tolhuis te verhogen van 32 meter naar 72 meter. Over deze uitdaging voor het
cultureel erfgoed organiseert VOKA een congres op 4 oktober, maar ook een
enquête. Lezers die bekommerd zijn over de mogelijke ontoelaatbare verandering
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van de skyline van Antwerpen moeten zeker deelnemen aan de enquête.” Klikken
naar Antwerp Real Estate Congres bij ‘enquête’.
… iedereen die wil, kan meezingen aan het ‘Concert meezing Messiah’ onder
leiding van Christel De Meulder op zaterdag 8 oktober om 16 uur in de SintWalburgiskerk (Volkstraat 41). De opbrengst van deze namiddag gaat naar een
goed doel. Er is nog een repetitie op 1 oktober tussen 15u en 17u in de SintAndrieskerk (Waaistraat 5).
… onze vrienden van de Chorale hun 100-jarig bestaan vieren op 6 (15u) en 8
november (20u) met een jubileumconcert. Op het programma staan de
Koorsymfonie van stichter-componist Lodewijk De Vocht en de wereldcreatie van
het oratorium Pygmalion door Martin Valcke en dichter-columnist Bernard Dewulf.
Ook Ronny Mosuse staat aangekondigd. Kaarten aan 27€ en 32€ in voorverkoop
(30€ en 35€ aan de kassa). Info op www.dechorale.be of www.desingel.be

Onze voorbije activiteiten :
Zondag 4 september
Zondag 11 september

Heilige Geest – 23e Zondag vh jaar
Sint-Jacob – 24e Zondag vh jaar

In de nabije en verre toekomst :
Zondag 2 oktober – 10u30
Zondag 9 oktober – 10u00

Heilige Geest – 27e Zondag vh jaar
Sint-Jacob – 28e Zondag vh jaar

Zondag 30 oktober – 15u00
Jubileumconcert Alma Musica

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

Zondag 1 november – 10u30
Zondag 6 november – 10u30
Vrijdag 11 november – 11u00

Heilige Geest – ALLERHEILIGEN
Heilige Geest – 32e Zondag vh jaar
Sint-Norbertus – Gedachtenisviering
overledenen van onze kring
Sint-Jacob – 33e Zondag vh jaar

Zondag 13 november – 10u00

Werkten mee aan dit nummer:
Raf van Bortel, Bart Vervoort, Jan Van den Eynde, Jenny Backx, Paul Avermaete,
Willy Clerckx, Johan Clerckx, Walter De Strycker, Walter Goossens, Luc Korthoudt,
Tony Ah Munn, Ludo Engelen, Marcel Coppens (v.u.)
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