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Ontdek deFilharmonie, de koren en de nieuwe
Koningin Elisabethzaal
Ons Antwerps koor kreeg de vererende uitnodiging om binnenkort kennis te
maken met het nieuwe pronkstuk van onze stad, nl. de compleet vernieuwde
Koningin Elisabethzaal. Vier keer geven ze ons vermindering in de krachtige
combinatie van een koor en een orkest samen op het podium. Pure power, zo
kan je dit abonnement nog het beste omschrijven. Laat je overweldigen,
kippenvel gegarandeerd.

Concert 1 – Ivan de verschrikkelijke
Vrijdag 3 februari 2017 20:00
Koningin Elisabethzaal, Antwerpen
Martyn Brabbins, dirigent | Christianne Stotijn, mezzosopraan | Jan Decleir,
spel | Stefaan Degand, spel | Choeur de Chambre de Namur, koor | Octopus
Symfonisch Koor, koor | i.s.m. Het Banket
Sergej Prokofjev Ivan de verschrikkelijke
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Waarom Eisenstein en Prokofjev hun fenomenale filmtrilogie over Ivan de
verschrikkelijke voortijdig moesten afbreken? U ontdekt het in deze nieuwe
concertvoorstelling van Prokofjevs majesteitelijke partituur. Acteurs Jan Decleir en
Stefaan Degand brengen met groot inlevingsvermogen een hedendaagse herlezing
van dit bewogen verhaal. Samen met groot symfonisch orkest, vocale solisten en
koor onder leiding van Martyn Brabbins ontvouwen ze een universele vertelling
over grote emoties en historische gebeurtenissen die een impact hebben gehad op
de levens van miljoenen mensen. Bekeken door ogen en beluisterd door oren van
nu, vertelt deze nieuwe versie van Ivan de verschrikkelijke ook iets over de wereld
van vandaag.

Concert 2 - Lucifer
Zaterdag 25 februari 2017 20:00
Koningin Elisabethzaal, Antwerpen
Bart Van Reyn, dirigent | Renate Arends, sopraan | Maria Fiselier, alt | Marcel
Reijans, tenor | Werner Van Mechelen, bas | André Morsch, bariton |
Kinderkoor van de Vlaamse Opera, kinderkoor | Octopus Symfonisch Koor,
koor | Choeur de Chambre de Namur, koor
Peter Benoit Lucifer
Verstoken van licht, neergeploft in de afgrond, verknaagd door wraakzucht en
verlangend naar vrijheid: de gevallen engel die Peter Benoit en Emmanuel Hiel in
hun majesteitelijke oratorium Lucifer opvoeren, lijkt wel het hoofdpersonage van
een hedendaagse Netflix-serie. De jonge dirigent Bart Van Reyn stuurt
deFilharmonie aan in een meeslepende uitvoering van Benoits vergeten
meesterwerk. Niemand minder dan Werner Van Mechelen kruipt in de huid van
deze diabolische figuur en neemt u mee op een romantische hellerit tussen leven
en dood, vuur en water, aarde en hemel.
Concert 3 – Oratorium met opera-allures
Vrijdag 24 maart 2017 20:00
Koningin Elisabethzaal, Antwerpen
Philippe Herreweghe, dirigent | Carolyn Sampson, sopraan | Stefanie Irányi, alt
| Maximilian Schmitt, tenor | David Soar, bas | Collegium Vocale Gent, koor
Felix Mendelssohn Bartholdy Elias
Wat zijn tijd nodig had, zo meende Mendelssohn in 1838, was een
waarheidsprofeet die sterk en actief, maar ook woest en streng optrad. Iemand als
de profeet Elias dus, wiens levensverhaal hij omwerkte tot een indrukwekkend
oratorium met operateske allures. Zijn oudtestamentische meesterwerk over
hebzucht en egoïsme als tijdbom in het hart van de samenleving is nog steeds
brandend actueel. Philippe Herreweghe klaart de lijntjes uit Mendelssohns
prachtvolle koren en laat zich bijstaan door een schare topsolisten.
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Concert 4 – Ode aan de vreugde
Vrijdag 19 mei 2017 20:00
Koningin Elisabethzaal, Antwerpen
Philippe Herreweghe, dirigent | Christina Landshamer, sopraan | Ann
Hallenberg, mezzosopraan | Werner Güra, tenor | Krešimir Stražanac, bas |
Collegium Vocale Gent, koor
Luc Brewaeys On a day (uit: Sonnets to sundry notes of music)
Hector Berlioz Tristia, opus 18 (drame lyrique)
Ludwig van Beethoven Symfonie nr. 9 in d, opus 125
Zingt oden aan de vreugde, want Philippe Herreweghe tilt de meest
belangwekkende symfonie uit de muziekgeschiedenis nog eens op het toneel.
Toen Beethoven in 1824 koor én solisten liet opdraven in zijn nieuwste symfonie,
tuimelde het bepoederde establishment pardoes van zijn stoel. Intussen heeft deze
menslievende ode aan de broederschap niets meer te bewijzen. Minder
grensverleggend, maar minstens zo pakkend: Berlioz' Tristia, een muzikaal essay
over dood en droefenis op basis van Shakespeares Hamlet. Erbij zijn of er niet bij
zijn, dat is de vraag.
Tickets
4 concerten – 15% korting
Toprang €170 (ipv €200)
Rang 1
€150 (ipv €176)
Rang 2
€133 (ipv €156)
Rang 3
€102 (ipv €120)

Bestel online op
www.defilharmonie.be/ontdekking
of bij de ticketbalie op 03 213 54 34
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Walter Goossens gehuldigd om tien jaar trouw
lidmaatschap
“De viering van het 100-jarig bestaan en Amsterdam waren top”

In de ruime, gezellige woonkamer
van Walter Goossens geurt het
naar rust, muziek, familie en lekker
middageten. In de ene hoek van de
kamer wacht een piano op kinderen
of kleinkinderen die er een
melodietje komen op tokkelen. Iets
verder ligt de viool, die Walter niet
meer gebruikt wegens
schouderklachten. “Ik ben
inmiddels toch ‘maar’ de vijfde viool
tussen al dat vrouwvolk,” klinkt het
met de nodige zin voor humor.
Tegen de muur glanst de ganse
familie hem toe als hijzelf en zijn
echtgenote Lutgart in de
gemakkelijk zittende zetels
wegduiken. Maar vandaag mag
onze ‘Master of Science’ het woord
voeren voor Eigen Krabbels, want
hij heeft er tien jaar trouwe dienst
opzitten en dat moet gevierd
worden. Een loffelijke traditie die in
ere moet gehouden worden.

Walter Goossens moet één van de weinige zangers zijn, die tot verbazing van
dirigent Johan op 21 september 2006 – Walter is een punctueel man - op de
repetitie verscheen zonder dat de jongste mannelijke Clerckx daar weet van had.
Walter schept er genoegen in om zijn intrede bij het mannenkoor nog eens te
vertellen.
“Toen we van Mol naar Antwerpen verhuisd waren, zocht ik naar een koor waar ik
mijn muzikale belangstelling een zetje kon geven. Ik kwam onder de indruk van de
ZWK na een gregoriaanse mis in de Sint-Jacobkerk en na de mis nam ik een
buitenstormende Luc Korthoudt even terzijde om te vragen waar en wanneer er
juist gerepeteerd werd. Zo leerde ik het ‘klein poortje’ kennen in de Paleisstraat,
maar toen ik er aankwam, was Luc nog niet aanwezig. En vermits Johan blijkbaar
nog niet ingelicht was, was ik de ‘verrassing van de avond’. (grinnikt)
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Tien jaar later heeft hij nog geen moment spijt gehad van zijn beslissing. Met een
soms kritische, maar goed menende gedachtengang, blikt hij terug op zijn periode
bij ons mannenkoor.
“In 2006 was ik dadelijk welkom op de algemene vergadering. Iets later verscheen
van de hand van Rik Neel de geschiedenis van Eigen Krabbels en meteen was ik
al snel op de hoogte van een stukje geschiedenis van de kring. Wij waren toen met
een 30-tal leden. Daar zijn er enkelen uit weggevallen, maar er kwamen er haast
even veel bij. Wat me ook is bijgebleven, is dat Jos Willems tijdens zijn ontslag in
september 2008 verklaarde: “ZWK heeft te weinig ambitie”. Daar heb ik toch een
tijdje over nagedacht.
Het was ook een periode waarin een meerderheid vond dat we te veel gregoriaans
zongen en toen helde de programmering even over naar het zingen van een
musical in samenwerking met Mercanto. Maar hetgeen we in die voorbije jaren
zongen, fluctueerde toch regelmatig. Toen ik erbij kwam, was ik nog nét
toeschouwer van het romantisch concert. De laatste maanden zongen we dan
weer een aantal Latijnse missen en nu gaan we weer een beetje het lichtere genre
op.
Ik vind dat ook de gemoedsgesteltenis van de leden fluctueert. Dat weerspiegelde
zich dan weer in de zgn. provinciale koortoernooien. Veel enthousiasme na een
geslaagd romantisch concert en het zelfvertrouwen van ‘wij kunnen dat’, maar we
zakten wel op het provinciaal toernooi in Lier. Na de uitvoering van de musical
waren we dan weer tevreden dat we in Ekeren opnieuw een reeks stegen. Maar na
de geslaagde uitvoeringen van de Carmina en Mahler was er misschien iets te
weinig enthousiasme voor het provinciaal toernooi en dus zakten we weer. Ook al
omdat het redelijk duidelijk was dat ‘de provincie’ wilde snoeien in de subsidiëring.”
“Heel veel respect voor Johan”
Walter Goossens is ook ronduit tevreden over het werk van onze dirigent Johan
Clerckx. Hij heeft er zelfs heel veel respect voor.
“Ik heb enorm veel bewondering voor de manier waarop hij een aantal nieuwe
stukken aanleert. Voor het geduld dat hij heeft met de laatkomers. Soms kan hij
eigenlijk maar goed aan de repetitie beginnen om 20u45. Ik vind dat hij ook heel
veel geduld opbrengt voor de manier waarop het koor zingt. En hij tracht het echt
wel ‘juist’ te doen zingen. De juiste toonhoogte halen, dat valt mettertijd wel mee,
maar dan moet nog de melodie aangevoeld worden en dat is al moeilijker. Daarna
komen er nog de woorden bij. En het aanvoelen van de melodie met de woorden
erbij is niet altijd even eenvoudig. Tijdens de repetities slagen we daarin wel
regelmatig, maar dat dynamisme is soms bij de uitvoering verdwenen. Dat vind ik
soms een beetje de zwakte van ons koor.
Ondanks de aansporingen van Johan, zingen we dikwijls té onbeheerst tijdens de
repetities. We zingen wel de juiste noten, maar we hebben meer moeilijkheden om
de juiste melodie te vatten.”
Walter denkt ook wel te weten in welke genres ons mannenkoor het sterkste is.
“Wij zijn geen gospel- of musicalkoor. Wij zijn eerder een koor om Mendelssohn of
andere klassieke werken te zingen. Maar ik zou dan toch aan het bestuur durven
vragen dat ze er bij zulke deelnames voor zorgen dat we minstens tijdens de
generale repetities op dezelfde plaats staan als tijdens de uitvoering. Dat was b.v.
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tijdens de Kronungsmesse in Sint-Paulus minder het geval, zodat we de stemmen
die we gewend waren niet in de buurt hoorden, waardoor we soms onzeker
klonken. Op dat gebied was het heel wat beter gestructureerd bij Alma Musica in
DeSingel.”
In de voorbije tien jaar wil Walter toch wel terugblikken op een aantal absolute
hoogtepunten op muzikaal gebied. “De musical ‘H.M.S. Pinafore’ vond ik niet
slecht, maar de viering van het 100-jarig bestaan met de Carmina Burana in
DeSingel was absoluut top, alsook het prachtig aperifiefconcert. Samen met de
uitvoering van Mahler in Amsterdam en het gezamenlijk verblijf van het koor in de
Nederlandse hoofdstad was het iets onvergetelijks. Kwalitatief zaten we met
Mahler natuurlijk ook goed met de Chorale als uitstekend koor.”
Peter Dré Fordel
Walter was ook één van de weinigen in het koor die een ‘peter’ toegewezen kreeg.
Bij hem was André Fordel zijn peter en raadgever. “Eigenlijk een goed systeem. Je
bent snel ingelijfd in de gebruiken van het koor. Ook de cijfermuziek moest ik me
eigen maken. Ik probeer één keer per maand bij Dré op bezoek te gaan. Hij woont
niet zo ver van me vandaan in de Pieter van Hobokenstraat. Hij volgt nog alles in
Eigen Krabbels, maar hij heeft schrik om buiten te komen, hoewel Sint-Jacob
eigenlijk vlakbij is. Het idee van een ‘peter’ vond ik alleszins lovenswaardig.”
Voor iemand zoals hij die van romantische en klassieke muziek houdt, is het
evident dat hij ook nog wel een aantal muzikale verzuchtingen of wensen heeft
naar de nabije toekomst. “Eigenlijk kijk ik uit naar enkele kerstconcerten op het
einde van 2017. Er was sprake van om dat samen te realiseren met het koor van
Christel De Meulder.
Verder heb ik ook een verhaal van een oom, die gesneuveld is aan de IJzer in mei
2015. Er hangt hier in onze huiskamer nog een vredespalm van uit die tijd. Hij was
voorzitter van de toneelkring ‘Jonge toneelliefhebbers’, lid van de rederijkerskamer
“Het vuur der jeugd”. Uit zijn handbagage hebben wij nog een liederbundel
gevonden met allemaal Vlaamse en Franstalige liederen uit die tijd. Waarom
zouden we dat in 2017 of 2018 niet gebruiken als leidraad voor een reeks
oorlogsliederen gevolgd door vredevolle volksliederen, b.v. in samenwerking met
het Vlaamse Vredescentrum.”
Hobbies
Zoals de meeste gepensioneerden komt ook Walter Goossens tijd te kort om alle
dingen uit te voeren die hij graag zou doen. “Familie en muziek! Vier muzikale
dochters en acht musicerende kleinkinderen in Hoogstraten, Torhout, Aalst en
Antwerpen zorgen soms voor drukke week-ends. Verder probeer ik al mijn
publicaties van vroeger op te zoeken en te ordenen, meestal theorieën op basis
van wetenschappelijke literatuur.”
Want ook de interessesfeer van Walter is zeer uitgebreid. Als burgerlijk ingenieur
procestechnologie en kernwetenschappen volgt hij nog steeds de huidige evoluties
op gebied van energie en afval. Veiligheid en milieuaspecten van kernenergie en
van alle soorten elektriciteitscentrales had hij immers in Mol bestudeerd tot en met
het duurzaam verwerken van huisvuil. Nucleaire onderzoekscentra in de
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Verenigde Staten mocht hij ooit met een bezoek vereren. In de jaren 1980 werd hij
de ‘steenkoolboer’ van het kerncentrum van Mol. Voor de Europese Commissie
onderzocht hij de werking van windturbines in Denemarken in de jaren 1990.
Als buurtbewoner volgt hij ook met argusogen de evolutie van een aantal
historische gebouwen aan de Scheldekaaien. “Van het Tolhuis, van SD Works (het
vroegere Vlaams Economisch Verbond) en het loodswezen wilden ze aanvankelijk
drie hoge appartementsblokken maken. De stadsarchitecten zouden er nu mee
akkoord gaan om het Tolhuis niet hoger te maken dan het momenteel is. Maar met
de plannen voor het Loodswezen zijn we nog niet zeker. Ze willen er een 60 meter
hoog hotelgebouw neerpoten aan de rand van de Schelde waar nu de opslagplaats
is van het Loodswezen. De buurt is daar echter radicaal tegen, ook al omdat
daardoor het zicht op de Schelde verdwijnt. Het tegenvoorstel is de realisatie van
een parkzone. Maar de stad heeft geld nodig. In december komt het voor in de
gemeenteraad. Heel de buurt kijkt er met belangstelling naar uit, want er zou
rekening gehouden worden met het advies van de omgeving.”
We vragen Walter welke dromen hij voor zichzelf nog in petto heeft. “Graag nog
lang en gezond leven met ons gezin is zeker het voornaamste. We hebben er een
moeilijk jaar opzitten: een buurvrouw die we zien sterven hebben, mijn zus die naar
een verzorgingstehuis moest. Als de oren, de ogen en de stem het toelaten, zou ik
er graag nog minstens een tiental jaren aan toevoegen bij de ZWK. Gewoonlijk
kom ik naar de repetities met de tram. Maar weet je dat ik de laatste vier weken al
altijd te voet naar huis ging: van de Paleisstraat naar de Keizerstraat. Het is dan
wel erg stil in de stad, maar schrik heb ik hier nog nooit gehad. Dat had ik wel
tijdens mijn verblijf in New-York, Chicago en vooral Washington DC. Ik ging daar
soms met een bibberende brillenkas over straat en dat is me hier nog niet
overkomen,” grinnikt Walter.
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De lofrede van Luc voor 50 jaar Guido de Graeve in
ZWK

Ik wil het woordje voor Guido ophangen aan de zelfdeterminatie-theorie van Deci
en Ryan. Jullie zullen vlug begrijpen waarom. De drie psychologische
basisbehoeften zijn zo toepasbaar op Guido, dat je haast zou denken dat hij
hiervoor model heeft gestaan. Competentie, autonomie en verbondenheid.
25 jaar terug werd Guido nog vergeten. Men vierde onze huidige voorzitter dan
maar een jaartje later, samen met Fons, Leo en Roger. Natuurlijk als je over zo’n
grote familie spreekt, is de kans redelijk dat men er al eens eentje vergeet! We
hebben het hier namelijk over een familie met nogal wat vertakkingen binnen en
buiten de ZWK. De Graeve, Van Essche, Mols en ga zo maar verder. Eigen
Krabbels kan volgeschreven worden met de linken tussen deze stambomen. Voilà,
hiermee zijn we al aan een eerste connectie met Guido … we weten nog dat Guido
in zijn jonge jaren ook bij het voortbestaan van Eigen Krabbels zijn steentje
bijdroeg, samen met Fred Jacobs en Juul Van Ael. Het is natuurlijk deze laatste die
8

dit jaren lang verder ter harte nam. Maar Guido stond wel mee paraat toen Staf
zaliger besloot om er mee te stoppen.
Sport en CM
Terug naar die grote familie binnen de kring. Als zij aan een feestje dachten, werd
er bij manier van spreken eerst gekeken of het Sportpaleis nog vrij was. Sport is nu
net niet wat je direct met Guido linkt. Hoewel, over sport gesproken … binnen de
discipline hamerslingeren zou hij geen slecht figuur hebben geslagen. Vraag dat
maar aan Fred en Leo Jacobs … als Guido zich kwaad maakte tijdens een repetitie
van poppenkast Paljas. Ze zien de hamer en het vuur in de ogen van Guido nog
steeds. Nee, geef Guido maar activiteiten van het rijke kampleven, waar hij zo van
genoot en waar voor hem de basis werd gelegd van de hechte
vriendschapsbanden die mee de rest van Guido’s leven bepaalden.
Neem nu een spel zoals “Dikke Bertha”, zalig voor Guido, zeker als er dan toevallig
een meisjesgroep aanwezig is. Tijdens zo’n spel kan hij dan gaan filosoferen …
hoe ga ik dat meisje nu vastpakken om haar van de grond halen … jaren later is hij
er nog niet uit, hoe hij dit nu heeft gedaan! Soms durf ik wel eens denken dat het
om een gespeelde onhandigheid gaat, want dat kan ook wel eens handig zijn om
iets te bereiken. Dit brengt mij dan bij het moment dat hij Gerd heeft leren kennen,
met als resultaat 4 prachtige kinderen.
We zongen toen nog mee in opera’s. Bij één van die laatste, Mathis der Mahler
denk ik, hadden we het privilege om het laatste bedrijf met beperkt koor te doen.
Guido heeft lang getwijfeld, blijf ik bij mijn papa of ga ik mee met de vrienden?
Uiteindelijk kreeg ik hem toch zo ver om mee te gaan fuiven bij de ‘monitricekes’
van de CM. Op het einde van de avond was heel de zaal al ontruimd en toch stond
er nog één koppel op de dansvloer, de Guido met zijn monitrice voor het leven. De
rest is geschiedenis.
Eén ding is zeker, Gerd was en is duidelijk aanwezig binnen het leven van Guido.
Zelfs op de kleine kampen binnen de kookploeg, kenden wij al vlug het verschil
tussen droog en nat gespleten tomaten. Wisten jullie trouwens ook dat het tussen
Gerd en ‘meneer’ zaliger direct klikte. Ik denk dat het te maken heeft met twee nononsense mensen die Guido af en toe van z’n wolkje kunnen halen.
Ellentrik
Ik kom wel even terug op dat Sportpaleis want hier is voor Guido en voor ons
ZWK, nog een band, nl. Clem Smet. Als ik in mijn lange termijngeheugen graaf,
herinner ik me dat Guido laat op een van die vele avonden die we samen
doorbrachten, laat me maar zeggen vroeg in de morgen vertelde over Clem Smet,
op de achtergrond luisterden we naar Sultans of Swing. Clem Smet en naar
Guido’s eigen zeggen ook papa Mon, brachten hem de passie bij van de wondere
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wereld “van den ellentrik”. Hiermee komen we tot de core-business van Guido, en
dit niet enkel op professioneel gebied. Velen onder ons en ook onze kring zelf plukt
daar nu nog de vruchten van. Denken we maar aan Radeske, of aan de
poppenkast, Ik wil dan ook het toneel niet vergeten of de bonte avonden. Ja, onze
Guido, ik denk wel dat ik mag zeggen onze Guido, want hij is stuk van ons hé, voor
Gerd misschien niet altijd even gemakkelijk, is altijd een duizendpoot geweest. Hij
was betrokken bij alle aspecten die de kring rijk is. Het kampleven, de poppenkast,
het toneel, de bonte avonden, en zoals ik al eerder vertelde Eigen Krabbels maar
natuurlijk ook nog de zang, weliswaar binnen de 1ste stem, maar toch ook zang hé!
Guido was overal pertinent aanwezig.
Natuurlijk, als je getrouwd bent, vier kinderen opvoedt en daarbij nog een
professionele carrière uitbouwt, is het vrij normaal dat er een periode binnen zijn
leven kwam dat het niet vanzelfsprekend was om alles te blijven combineren. Aan
stoppen binnen de kring heeft Guido echter nooit gedacht, de verbondenheid,
eigen aan onze vriendenkring was en is te groot.
Mensen met mekaar verbinden is, zo durf ik wel stellen, mee één van Guido’s
voornaamste talenten. Dit kan je enkel bereiken als je vertrouwen geeft aan
iedereen waarmee je samenwerkt en vertrouwen mag niet bekeken worden vanuit
het, doe maar op. Neen, zeker niet, wel grenzen bepalen en autonomie geven
zodat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat deed Guido niet enkel bij Egemin.
Ik denk dat ik hier zeker ook onze viering van 100 jaar ZWK als voorbeeld mag
geven, zonder twijfel een hoogte punt voor Guido en ZWK. Zoals het een echte
voorzitter past, was Guido de stuwende kracht op alle vlakken en wist hij heel veel
leden mee te engageren door hen in alle autonomie, hun verantwoordelijkheid te
laten opnemen, wat resulteerde in een geweldig resultaat. Dit is wat men in de
moderne bedrijfswereld bevlogen en modern leiderschap noemt. Aperitiefconcert,
jubelconcert jubelboek, powerpoint presentatie, dankviering en ga zo maar verder
… alles was top en ZWK waardig, ik ben ervan overtuigd dat ‘Meneer’ hiervan met
volle teugen zou genoten hebben.
Tol
Dat dit jubeljaar ook z’n tol eiste, en niet altijd van een leien dakje liep, kan ik van
op de eerste rij mee getuigen. Ik zie me nog aan zijn bed staan in het academisch
ziekenhuis. Hij zag niet meer zo goed en dat was op dat moment heel letterlijk. Het
had toen niet te maken met een verwarring van data en uren en plaatsen, waar wij
als leden al blindelings rekening mee houden. Nee, het was werkelijk zo dat hij
vlekken in zijn gezichtsveld had. Misschien had Guido zich wel een beetje teveel
gegeven. Dit vervalt zo zegt hij zelf ook, bij de genoegdoening die we er samen
aan beleefden.
En ja, er valt nog zoveel te vertellen over Guido. Maar je kan toch moeilijk over uwe
voorzitter vertellen dat hij zoals de Witte in zijn blootje in de Nete ging zwemmen.
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Als je je opwarmt met een paar glazen cognac is dit vlug vergeten hé Guido …
“Oei, ik heb precies mijn kostuum nog aan” was de eerste reactie als hij ’s
morgens, beter gezegd laat in de namiddag ontwaakte in de toen nog oude
slaapzaal van Radeske. We zouden ook eens een demonstratie kunnen geven van
op een fiets stappen. Guido heeft hierin een rijke ervaring. Nee Guido, we gaan dat
niet doen, we laten deze potjes dicht!
Guido, dank om onze voorzitter te zijn, dank voor de vele jaren die ZWK samen
met jou mocht beleven en nogmaals sorry dat we u 25 jaar terug hebben vergeten.
Hopelijk is dat bij deze rechtgezet.

Dankwoord van Guido De Graeve bij 50 jaar ZWK

“Bedankt Luc voor
het naar boven halen
van deze mooie
herinneringen. En
jullie allemaal
bedankt voor de
mooie cadeaus en de
bloemen.

Voor beide cadeaus, de elektrische multimeter, iets waarmee je spanning en
stroom kan meten, en de donatie aan “El Sistema België”, vond ik mijn inspiratie bij
de wandelkring zelf.
Al van jongs af aan mocht ik mee met papa schermen voor het toneel bouwen.
Heel levendig denk ik daarbij terug aan het bouwen van de draak die ten tonele
werd gebracht in het toneelstuk Radeske: inclusief lichteffecten, rook en die 12
kinderen moest kunnen herbergen die door hem verorberd werden.
Zo leerde ik ook “de Clem” kennen die vele jaren voor de toneelverlichting zorgde.
Daarnaast zorgde hij voor de muziekinstallatie op de gezellige avonden en met
hem heb ik mee de elektriciteit aangelegd in Radeske 1.0
Zo heb ik de microbe te pakken gekregen om verder te gaan studeren voor
elektriciteit en elektronica en ben ik terecht gekomen bij Egemin, een innovatief
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automatiseringsbedrijf dat werd opgericht door een oud wandelkringer Theo
Pomierski.
Al jaren droomde ik van een professionele meter, een “Fluke” voor de kenners, en
ik dacht dat dit het moment was om mezelf daarmee te verwennen, tot ik de prijs
hoorde: 350 euro minimum.
Heb me van de week echter laten overtuigen door een verkoper op rust in een klein
elektronicawinkeltje in Lier, dat je voor 50 euro al een zeer goede meter hebt van
een B-merk.
Zo had ik nog 200 euro over voor een andere droom, die al lang sluimerde en die
ook alles te maken heeft met de dankbaarheid die ik koester voor de schone
jeugdjaren die ik bij de wandelkring mocht meemaken: de corona en de
zwerftochten in de catacomben van Sint-Jacob, de kampen en weekends in Lille,
de trektochten in de Ardennen, de poppenkast, het toneel achter de schermen, de
opbouw van Radeske, kortom de “brede school” avant la lettre, waar niet enkel
kennis maar een totaalpakket aan levenskunst, kameraadschap en vriendschap
wordt doorgegeven van generatie op generatie.

El Sistema
Een vijftal jaar terug kwam ik via een
documentaire op TV op het spoor van
“El Sistema” , een werking die ontstaan
is in Venezuela en ondertussen
wereldwijd navolging gekregen heeft
met als doel:
door middel van muziek, kansarme
kinderen uit sloppenwijken van de
straat te houden, hen een beter zelfbeeld en zelfvertrouwen te schenken, en hen
discipline en liefde voor muziek bij te brengen.
De beste onder hen spelen vandaag op internationale podia.
Dit jaar hadden we met één van hen nogmaals "Mahler - Auferstehen" gezongen in
de Bozar in Brussel. Door de economische crisis in Venezuela werd dit concert
echter afgelast.
Dit alles met een knipoog naar Kamiel, die ons o.a. via muziek ook van straat
probeerde te houden, al is dit in Radeske niet altijd gelukt ...
Ondertussen is deze werking als een virus heel de wereld rond gegaan en heeft
het ook muziekpedagogen geïnspireerd in België om een gelijkaardige werking op
te zetten in de arme wijken van Molenbeek, Bergen en Luik. Voor meer info kan je
surfen naar http://www.elsistemabelgium.be/
Na de schooluren begeleiden ze zo’n 20 groepjes kansarme kinderen om hen
koorzang en/of het bespelen van een instrument bij te brengen, twee maal per jaar
treden ze samen op in den Bozar of in de concertzaal op het Flageyplein en
trekken zo hun ouders en familie mee in het culturele leven.

12

Na wat wikken en wegen en via de goede raad van Marc Mattheussen heb ik
ervoor gekozen - en dit om technische redenen - om de werking in België te
steunen en wie weet, van het één komt het andere … en staan we één van de
volgende jaren met hen samen op het podium in den Bozar of in de nieuwe
Elisabethzaal.
Carmina
Rest me, om iedereen te bedanken voor de jarenlange vriendschap en
kameraadschap, in het bijzonder mijn vrouwke Gerd, die er nu ook weer de laatste
weken mee heeft voor gezorgd dat ik er vanavond bij kon zijn en niet in de rubriek
“zijn vanavond verontschuldigd” belandde.
Ik hoop nog vele jaren, uit de zorg voor onze kring, kracht en energie te putten om
met vallen en opstaan onze werking fris en levendig te houden, een thuis te bieden
waarbij iedereen zich verbonden en betrokken voelt en op de één of andere manier
onze werking en idealen te kunnen doorgeven aan een nieuwe generatie.
Al is het maar door op een receptie op te komen voor de werking van het
schoolkoor in Sint-Gabriël, die tot gevolg had dat er een regeling is uitgewerkt die
de jeugdkoorwerking voor de komende jaren waarborgt.
Tot slot, vergeet de les uit de Carmina niet: “Het is belangrijk volop te genieten van
de momenten van geluk, want het duurt soms maar even.”
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De ‘geheimen’ van de families Mols en Van Essche
Er is binnen de Wandelkring niet alleen de familie De Graeve met heel veel
vertakkingen, ook tussen de families Mols en Van Essche bestaan er al jaren
kruisbestuivingen. Simone – tante Simone voor ongeveer de helft van de
Wandelkringers – wil eindelijk eens toelichten hoe die families bij mekaar
geraakten.
“Allemaal de ‘schuld’ van meneer Greeve,” begint ze.
“Toen ik klein was, woonden mijn ouders in de Lovelingsstraat, recht tegenover de
Sint-Willebrorduskerk.
Mijn drie broers – Raymond, Charles en Armand (den Arre) – gingen toen naar
klein Sint-Norbertus in de Groenstraat in Borgerhout. Toen is meneer Greeve bij
ons thuis komen vragen of de jongens Mols naar het zangkoor mochten komen. Ik
stond toen als klein meisje naast mijn mama achter de winkeltoog (dat heb ik later
nog dikwijls mogen horen van meneer Greeve).
Toen Sint-Norbertus van de Tabaksvest naar de Amerikalei verhuisde, werden
Vlaamse kermissen georganiseerd om alles mee te financieren. Daar mochten de
zusjes en nichtjes van de zangers komen helpen met wafelverkoop en dergelijke.
Ik heb daaraan meegeholpen, samen met de zusjes Van Essche en als ik me goed
herinner ook de zusjes Eyckermans. Natuurlijk liepen daar ook zangers rond…
Eén van die zangers had zich verkleed als zigeunerin. ‘Tegen betaling’ kon je daar
jouw toekomst laten voorspellen. Ik had Karel op de speelplaats meegetroond om
samen voor de lol onze toekomst te laten voorspellen. ‘De zigeunerin’ voorspelde
ons dat we zouden trouwen en vier kinderen zouden krijgen, en lang en gelukkig
zouden leven. Het is nog uitgekomen ook. Karel en ik zijn 63 jaar gelukkig
getrouwd geweest.
In Wilrijk is meneer Greeve (die een nonkel was van Karel) nog op bezoek
geweest. We moesten de weg niet uitleggen, want ‘hij kende alle straten van
Antwerpen’… En wij maar wachten op meneer Greeve, die een uur te laat
arriveerde, kletsnat was, maar het is toch nog gezellig geworden.”
Tot daar de ‘link’ tussen Simone Mols en Karel Van Essche
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Alma Musica ……

( Vooraf

proficiat

backstage waar de spanning te snijden was )

Nadat het jubilerend
Koninklijk Gemengd
Koor ‘Alma Musica’ met
hun vaste pianiste Nicole
De Paepe, het Vocaal
Ensemble ‘Freya’ en
onze deelnemende
ZWK’ers zich achter het
orkest ‘Aspetti Musicali’
hadden opgesteld
schetste Anneleen Van
Offel in een korte
inleiding de levensloop
van het jubilerend koor.
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De solisten Nora
Khallouf (sopr.), Inez
Carsauw (alt), Ivan
Goossens (tenor) en
Joris Derder (bas)
gingen dan de
dirigent van dienst,
Willy Clerckx voor en
het muzikale
spektakel kon
aangevat worden.

Voor mezelf was het een enige maar
toch rare ervaring om ook eens tussen
onze sympathisanten en echtgenotes te
kunnen plaatsnemen in plaats van actief
op het podium mee de ingestudeerde
werken mee uit te voeren.
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Indien uw apparatuur het toelaat,
open de toegevoegde MP3-file en
geniet mee van de
onprofessionele live-opname van
het ‘Sancta Maria’ van Mozart.

Naast enkele instrumentale kerksonates van W.A.Mozart werd de volledige Missa
Brevis in D, inclusief het wondermooie ‘Sancta Maria’ van diezelfde componist
uitgevoerd. Als afsluiter van dit eerste deel werd ook een harpiste aan het orkest
toegevoegd om mee het ‘Cantique de Jean Racine’ van G. Fauré te begeleiden.
Na de korte pauze luisterden we nog naar een uurtje naar een selectie uit ‘The
Messiah’ van G.F. Händel waar solisten, koren en orkest elkaar afwisselden.
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Dat iedereen tevreden was hoeft geen betoog. De enen konden meer van de
werken van Mozart genieten, terwijl anderen Händel verkozen. Kortom een
staande ovatie van alle aanwezigen in de blauwe zaal van DeSingel kon hun
tevredenheid alleen maar bevestigen

Zelfs Willy had er deugd van dat ook zijn jongere broer in de bloempjes werd gezet.

Bedankt ‘Alma Musica’ dat we dit mee mochten beleven

En nu op weg naar de volgende hoogtepunten bij ‘McG’ en ‘Klankjorum.
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Weet je dat …
…onze dirigent altijd klare taal spreekt. “De eerste strofe met de noten… Ook de
tweede strofe met de noten”…
…het niet altijd gemakkelijk is om geconcentreerd te blijven tijdens de dode
momenten van een repetitie, zelfs als die plaatsvindt in DeSingel? Maar geen
nood: onze leden vinden er wel iets op: gauw een sudoku oplossen of de weekendbijlage van een krant lezen…
…onze dirigent van duidelijkheid houdt. “Als ge’r nie aan kunt, dan kunt ge’r niet
aan” (Bij de inzing- en stemoefeningen gericht aan de Tijdelijke Vereniging
Koninklijk Gemengd Koor Alma Musica, het vocaal ensemble Freya, het
mannenkoor Zingende Wandelkring)…

…onze dirigent bijna tijdens elke repetitie zijn bekommernis uit voor de bassen met
de verbaasde vraag: “Zo hoog is dat toch niet?”…
…er verwarring bestaat bij de beminde gelovigen omtrent de nieuwe tekst van het
‘Onze Vader’. Is het: leid ons niet in bekoring? Of: in vervoering? Of: in
verloedering? Of: in beproeving??? Nog even oefenen blijkbaar!
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…onze vriend Frank Badisco de regie voert van een hilarische komedie “De seut”
van Peter Kremel bij toneelkring Veredeling. De uitvoeringen hebben plaats in hun
eigen theaterzaaltje ‘De Jardin’ (Konijnenbergpad 9, 2350 Vosselaar) op 2, 3, 4, 6,
9, 10, 11, 13, 15, 16 en 17 december. Plaatsbespreking op
reservaties@veredeling.be of 014/615677…
…onze vriend Tony Ah Munn de kerstconcerten kan aanbevelen van het
mannenkoor De Netezonen uit Halle-Zoersel. Zij zingen op zondag 18 december
om 15u in de H.-Kruiskerk (R. Veremansplein, Lier) en op vrijdag 23 december om
19u30 in de Sint-Martinuskerk (Dorp Halle-Zoersel)…
…onze vrienden, de SintFredegandusGezellen uit Deurne (waar we twee jaar
geleden een kerstconcert gaven), ons op zondag 18 december om 15u uitnodigen
voor een kerstconcert in de Sint-Fredeganduskerk (Lakborslei, Deurne) met als
uitvoerders het koor Musica Vera uit Malle.
…onze vriend Johan Van Assche ons uitnodigt voor het concert van o.a. zijn
dochter Lotte met de Koninklijke Harmonie Orkest Schelle o.l.v. Dirk De Caluwé op
vrijdag 6 en zaterdag 7 januari om 20u in sporthal Scherpenstein Schelle onder de
naam ‘Klankkleur’, een mengeling van muziek, poëzie, prachtige decors en de
opvoering van o.a. ‘Fellini’, een moderne compositie van Johan de Meij. Tijdig
bestellen via hun webstek!...
Advertentie
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Radeske maakt zich klaar om…
“De Amerikaanse vogelkers werd in de jaren twintig als zogeheten 'vulhout' in
naaldhoutaanplantingen toegepast. De struik zou de humus verbeteren en dwingt
door de schaduwwerking de dennen tot hoogtegroei. Begin van de jaren vijftig viel
het het Staatsbosbeheer echter op, dat de Amerikaanse vogelkers plaagvorming
vertoonde. Waar de struik was aangeplant, zaaide hij zich al te voorspoedig uit.
Staatsbosbeheer, spoedig nagevolgd door andere natuurbeheerders, besloot om
niet meer aan te planten, maar de soort voortaan te bestrijden.
In de jaren zestig en zeventig werd ook de bestrijding door vrijwilligers populair. “
(Bron: Wikipedia)
Helaas voor ons ontsnapte Radeske niet aan de weelderige groei van dit vulhout.
Van een plaag gesproken. De dennen waren er maar goed mee. En de kinderen
die zich in het bos graag verstopten. Enkele vogelkersstruiken ontwikkelden zich
doorheen de jaren tot heuse bomen. Om plaats te maken voor nieuwe
aanplantingen riep Jos onze hulp in. Wij zijn de vrijwilligers van dienst. Geen al te
jonge meer. Helaas…
Eén duo ontfermde zich met schop en mankracht om de kleinere exemplaren liefst met wortel - te verwijderen uit de grond. Een tweede duo hanteerde de
motorzaag om de grotere exemplaren het zwijgen op te leggen. Het hout kan je bij
interesse ophalen in Lichtaart. Het derde duo deed een schuchtere poging om het
vuur te doen branden. Na het nodige padvindersgeduld groeiden de vlammen en
werd de hoop snoeihout snel kleiner.
Moe maar voldaan genoten we nog even na bij het kampvuur. Ons bos ligt klaar
om enkele aanplantingen te verwelkomen. Een keuze werd reeds gemaakt: een
twintigtal 4-jarige eiken, een hoop bladlaurier- alsook evenveel
rododendronstruiken.
Het is nu even wachten op gunstigere plantvoorwaarden. De aarde bleek immers
te droog om nieuw plantgoed goed te laten aarden. Ten laatste tegen begin januari
van het volgende jaar moet de klus geklaard zijn. Tegen het voorjaar is het dus
uitkijken geblazen voor de jonge twijgjes en scheutjes bij het aangeplante goed. De
winter kan niet snel genoeg voorbij glijden.
Radeske maakt zich nu reeds klaar voor de komende lente !
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“Idiote Liefdespoëzie”
's Morgens kan ik niet eten, want ik denk aan jou.
's Middags kan ik niet eten, want ik denk aan jou.
's Avonds kan ik niet eten, want ik denk aan jou.
's Nachts kan ik niet slapen, want ik heb honger !

Uit de oude doos
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Personalia
Overlijdens
Op 14 oktober overleed op 84-jarige leeftijd oud-zanger Herman Stinders,
echtgenoot van Liliane Cottenie.
Wij herdachten hem op 11 november in onze gedachtenisviering voor de
overledenen van onze kring

Onze voorbije activiteiten :
Zondag 1 november
Zondag 6 november
Vrijdag 11 november
Zondag 13 november

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

In de nabije en verre toekomst :
Zondag 4 december – 10u30
Zondag 11 december – 10u00
Zaterdag 17 december – va 14u00
Zaterdag 24 december – 23u40

Heilige Geest – 2e Zondag vd advent
Sint-Jacob – 3e Zondag vd advent
Kerstzingen in A’pen
Sint-Jacob – KERSTNACHT

Zondag 1 januari 2017 – 10u30

Heilige Geest – NIEUWJAAR
Maria Moeder Gods
Sint-Norbertus – Nieuwjaarsreceptie
voor leden en ex-leden
Sint-Jacob – Zondag van de
Openbaring of Driekoningen

Donderdag 5 januari 2017 – 20u30
Zondag 8 januari 2017 – 10u00

Werkten mee aan dit nummer:
Peter Van Essche, Simone Mols, Ludo Engelen, Marc Coremans, Hugo De
Maeyer, Frank Badisco, Guido de Graeve, Guido Bontenakel, Jan Willems, Hedwig
Scheltjens, Rik Neel, Jenny Backx, Raf Van Bortel, Luc Korthoudt, Tony Ah Munn,
Ludo Engelen, Johan Van Assche, Marcel Coppens (v.u.)
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