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KOCA (Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen) 
 

Directeur Jos Mariën: “Eén kind is één plan” 
 
“Wel 140.000 € onbetaalde rekeningen in drie jaar tijd” 
 

 

Elke school, elk kind verdient een 
directeur zoals een bezielende, 
enthousiaste Jos Mariën dat nog 
gedurende twee maanden is aan het 
Koninklijk Orthopedagogisch 
Centrum Antwerpen op het 
Antwerpse Zuid. Een echte 
vaderfiguur, een boeiende verteller, 
maar tegelijkertijd wel een man die 
weet waar hij met ‘zijn’ school en 
‘zijn’ kinderen naartoe wil, in een 
volop veranderend landschap op 
gebied van onderwijs en 
zorgbegeleiding. Een wereld die 
langs de ene kant het VN-handvest 
inzake ‘de rechten van personen met 
een handicap’ zo ver mogelijk wil 
uitbreiden naar een inclusieve 
samenleving, maar die langs de 
andere kant botst op de beperkingen 
van een regeringsbegroting, waar 
weinig aan te morrelen valt. En dus 
dreigt het resultaat iets onvolkomens 

 
te worden, iets vis-noch-vleesachtigs, met veel goede wil, maar ook met een pak 
mensen die tussen de mazen van het net dreigen te vallen. Hoe pak je dat zo goed 
mogelijk aan, vroegen we Jos Mariën in zijn rustig bureau aan de Van 
Schoonbekestraat. 
 

 Aan welke instelling schonken wij ‘ons’ geld ? 
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http://ZWK.be
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En wie is Jos Mariën eigenlijk en hoe kwam hij hier terecht? 
Jos Mariën: “Van opleiding ben ik eigenlijk orthopedagoog. Eerst was ik tien jaar 
pedagoog en directeur in het MPI (medisch-pedagogisch instituut) van Roosdaal in 
het Pajottenland. Daarna stapte ik gedurende tien jaar over naar het bisdom 
Mechelen-Vlaams Brabant om me te bekommeren om de jongerenpastoraal. Dan 
werd ik gedurende acht jaar de beleidsmedewerker  van de hulpbisschop in 
datzelfde bisdom. Nadien werd ik gedurende acht jaar directeur van de Klinkaard in 
Boom en de laatste vier jaar werd ik naar hier gehaald, maar einde maart ga ik met 
pensioen met een goed gevoel, want de school is vanaf dan in goede handen bij 
Caroline Van Damme.” 
 
Voor wie is Koca eigenlijk in het leven geroepen? 
“Weet je dat onze school al meer dan 180 jaar bestaat. Ze werd door de adel en de 
rijkere burgerbevolking in de buurt van de Lange Lozanastraat in 1835 in het leven 
geroepen als het ‘Instituut voor doofstomme jongens’ in de Van Schoonbekestraat. 
Vijf jaar later – in 1840 – werd in de Jonghelinckstraat een gelijkaardige school 
opgericht voor meisjes.  
Onder KOCA verstaan wij momenteel een dynamische en integrale groep van 
scholen en voorzieningen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een 
handicap (doven en slechthorenden,  autismespectrumstoornissen, 
spraaktaalontwikkelingsstoornissen, leer- en gedragsmoeilijkheden).” 
 
KOCA in cijfers 
 
* Onderwijs 

- Basisonderwijs (kleuter en lager, Rudolfstraat/Solvijnsstraat,  
  Fransenplaats): 456 kinderen, 131 medewerkers 
- Secundair onderwijs (Van Schoonbekestraat): 258 jongeren, 
  98 medewerkers 
- GON (geïntegreerd onderwijs in heel de provincie): 873 personen,  
  93 medewerkers 

 
* Welzijn  

MFC (multifunctioneel centrum – Coeberger- en Jonghelinckstraat) 
    . kinderen/jongeren verblijf:  150 
    . kinderen/jongeren opvang (semi-internaat): 152 
    . dienst audiologie (gehooronderzoek + begeleiding): 
              225 externe cliënten plus  
             135 kinderen/jongeren uit de scholen,  

154 tot 220 medewerkers full-time en part-time 
Thuisbegeleidingsdienst (doven en slechthorenden, Korte Lozannastraat/ 

         Markgravelei): 240 kinderen/jongeren/volwassenen,  
14 medewerkers 
Volwassenenzorg begeleid wonen (Ieperstraat):  
10 volwassenen (5 intern, 5 niet-intern), 3 medewerkers 
Volwassenenzorg De Klinkaard Boom:  
28 volwassenen, 29 medewerkers 
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* Antwerps RevalidatieCentrum : 105 kinderen/jongeren op weekbasis,  
        40 jongeren/volwassenen als Multidisciplinair team, 22 medewerkers  

 
Jos Mariën: “Het is duidelijk dat de schoolgebouwen haast volledig uitgeleefd zijn 
en daarom hebben we qua infrastructuur een Masterplan opgesteld om in de 
komende 25 jaar in een pand dat we in erfpacht kregen in de Paleisstraat ( naast 
de brandweerkazerne) mettertijd alles in onder te brengen.” 

 
Je zit nu ruim veertig jaar in deze sector. Je hebt ongetwijfeld ook veel zien 
veranderen? 
“Absoluut. In 1970 werden deze kinderen naar een instelling gestuurd. Ze werden 
toen nog gehandicapten genoemd en ze werden apart benaderd. Stilaan kwamen 
de eerste stappen naar integratie. Zeker in Vlaanderen is daar sterk op gehamerd 
en werd er hard aan gewerkt om te komen tot hetgeen we nu een inclusieve 
samenleving willen noemen. Een samenleving die er voor zorgt dat elke mens 
gelijke kansen krijgt, dat elke mens die omkadering en ondersteuning krijgt, die hij 
of zij nodig heeft om als volwaardige burger deel te nemen aan de samenleving. 
Dat betekent een maatschappij die diversiteit omarmt als een rijkdom, die 
investeert in de ontwikkeling van mogelijkheden en die solidariteit en 
verantwoordelijkheid hoog in het vaandel draagt.  
Wij willen iedereen dan ook zo veel mogelijk in de gewone omgeving laten als dat 
financieel haalbaar is. Soms komt een kind toch naar een instelling omdat de 
ouders het niet kunnen geven wat het nodig heeft. Soms moeten we ook die thuis 
van dat kind ondersteunen. Dat vraagt zeker meer inspanningen en flexibiliteit en 
we moeten dan ook elk jaar uitkijken wie wat nodig heeft. Ik noem het een 
emancipatiebeweging.” 
 
Maar is het wel realistisch om het buitengewoon onderwijs af te schaffen, 
omdat – volgens het gelijkheidsbeginsel – iedereen in een ‘gewone’ school 
moet terecht kunnen. 
“Het is pure nonsens om het buitengewoon onderwijs te willen afschaffen. Ik ben 
dan ook tevreden dat minister Crevits drie weken geleden toch te kennen gaf dat 
het buitengewoon onderwijs niet zal afgeschaft worden. In het M-decreet staat de 
‘M’ voor maatregelen die moeten genomen worden om het echt inclusief onderwijs 
te realiseren. Elk kind zou het recht hebben om naar een ‘gewone’ school te gaan 
en alle mogelijke steun moet in dat ‘gewone’ onderwijs ingebouwd worden. Alleen 
in uitzonderlijke omstandigheden zou ‘buitengewoon onderwijs’ nog nodig zijn. 
Leerkrachten moeten de ondersteuning krijgen om met die verscheidenheid om te 
gaan. Grote samenwerkingsverbanden zouden nodig zijn om dit te kunnen 
realiseren.” 
 
In de zorg- en welzijnssector is sprake van een gelijkaardige evolutie naar 
een ‘persoonsvolgende financiering’ (PVF)… 
“Precies. Dat betekent dat de minister voortaan niet langer voorzieningen zal 
subsidiëren, maar dat er een persoonlijk budget gaat naar de persoon met een 
handicap (of diens familie). Maar dat betekent dat er eerst een ondersteuningsplan 
per persoon moet opgesteld worden, dat eerst moet goedgekeurd worden. Dan 
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moet een multidisciplinair team een dossier opstellen. En pas dan komt de 
erkenning van de handicap en het toekennen van het budget. Gevolg is dat 
mensen met een beperking dan zelf de nodige ondersteuning moeten ‘inkopen’ die 
hij/zij nodig heeft. En die dan nog moet goedgekeurd worden…” 
 
Een veel te grote hoop paperassen, waardoor velen door het bos de bomen 
niet meer zien… Kunnen jullie dat alles niet ergens inperken? 
“Zowel in het onderwijs als in de zorgsector gaat het om twee diepgaande 
hervormingen. Wij willen zeker in de richting van de veranderingen meewerken, 
maar we vinden dat het dikwijls overhaast genomen processen zijn die dikwijls 
draagkracht missen. En verder willen we zeker alle deskundigheid op dat gebied 
bewaren en verder ontwikkelen, niet afbouwen. Ook willen we dat deze evolutie 
niet alleen gunstig verloopt voor ‘sterke’ gezinnen, maar dat ook de kwaliteit 
gewaarborgd blijft voor wie maatschappelijk kwetsbaar is. We zouden ook graag 
zien dat er eerst geïnvesteerd wordt in proeftuinen of projecten zonder dat van 
bovenaf al iets opgelegd wordt. En tenslotte: als een maatschappij kiest voor 
inclusie, dan moet ze ook beseffen dat dit niet budget-neutraal kan gebeuren. En 
hier ligt een bijzonder grote politieke verantwoordelijkheid.” 
 
Hoe kijken de leerkrachten aan 
tegen de huidige evolutie? 
“Ze vinden die maatregelen een 
ongelooflijke last en verplichting. 
Véél meer last dan vroeger. Nu 
zouden ze per kwartier, halfuur, uur 
moeten bijhouden waar ze precies 
mee bezig zijn. Een opvoeder moet 
zo bijna een laptop bij zich hebben, 
waarop hij per kind meldt wat er 
gedaan werd. We belanden zo in 
een samenleving die 
geïndividualiseerd en 
gepersonaliseerd werkt, zoals 
iedereen die afzonderlijk naar de 
winkel gaat. Maar wij willen geen 
winkel zijn. In ons onderwijs moet 
er plaats zijn voor kwaliteit, voor 
meer vertrouwen in mekaar 
volgens een aangepaste therapie. 
Er zit nu een spanningsveld tussen 
hetgeen de overheid wil (besparen) 
en het geven van kwaliteitsvol 
onderwijs.  
 

 

Al doen bij ons nog nagenoeg alle leerkrachten en medewerkers hun werk met veel 
‘goesting’. Alleen het papierwerk vinden ze frustrerend. ‘Burn-out’ komt wel voor, 
maar dat is dikwijls het gevolg van het feit dat ze hun job té goed willen doen.” 
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Zijn er voorbeelden van hoe het wél zou kunnen? 
“Ik ben eens op studietrip naar Noorwegen kunnen gaan. Daar kwamen we in een 
klasje met 12 leerlingen en drie begeleiders… Dat lijkt al meer op een ideale 
situatie. Als de scholen meer begeleiding krijgen, is integratie met het ‘gewone’ 
onderwijs mogelijk. Maar ik vrees dat daar de budgetten niet voor aanwezig zijn en 
ik denk dat het buitengewoon onderwijs nog vele jaren goed werk kan verrichten.” 
 
Wat beschouw je als één van de voornaamste realisaties van de laatste jaren 
bij Koca? 
“Wij proberen zo veel mogelijk integraal te werken. Voor ons staat één kind voor 
één plan. Administratief zijn we daar nog niet mee klaar, maar we proberen toch. 
Wij kiezen ook voor een positieve opvoeding, waarin straffen zo veel mogelijk uit 
den boze zijn. Als je een goede relatie hebt met een kind is alles mogelijk. Helaas 
zijn er ook kinderen met blessures.” 
 
Wat zou je op korte termijn nog concreet willen verwezenlijkt zien? 
“Ik zou zeker het vakantie- en het week-endaanbod nog willen verruimen. Het is 
misschien erg om zeggen, maar als directeur ben je ook vele uren bezig om de 
sponsoring rond te krijgen. Ik zou de speelruimte nog beter willen inrichten. Nu is er 
nergens groen op de speelplaats. Wij hebben geld nodig om een nieuwe 
audiologische cabine in te richten. Kostprijs: ongeveer 25.000/26.000 €. Voor de 
volwassenen zou ik graag hier of daar een echte lunch- of koffiebar installeren, 
waar ook mensen kunnen oefenen in functie van een stage en in het vooruitzicht 
van een latere loopbaan. Een nieuw tehuis voor beschermd wonen zou ook 
mogen…” 
 
Je bent zelf behoorlijk trots over jullie armoedewerking… 
“Inderdaad. Ik heb enkele jaren geleden het ganse Vlaamse land afgereisd met 
een monoloog die vijf kwartier duurde met als onderwerp: ‘Franciscus van Assisi’.  
Dat was niet meer vol te houden qua tijd en qua verre verplaatsingen. Maar weet je 
dat we gedurende de laatste drie jaren 140.000€ aan niet-betaalde rekeningen 
moesten trachten op te vangen. Onze leerlingen komen voor één vierde uit 
gezinnen met armoede. Naar school komen met een lege brooddoos, ze kunnen 
geen boeken kopen, ze komen soms naar school zonder boekentas omdat ze die 
ook niet kunnen betalen. Soms komen ze met versleten schoenen door de regen of 
hebben ze geen geld om een oorapparaat te betalen. Als de kinderen tijdens het 
week-end naar huis gaan en we weten dat ze daar geen eten krijgen, dan proberen 
we te zorgen voor eten voor dat ganse gezin. Dat betalen we via een sociaal fonds 
en daar ben ik bijzonder trots om. Als er schoolreizen zijn, zorgen wij ervoor dat 
iedereen mee kan zonder onderscheid. Dat alles gebeurt niet in alle naïviteit, maar 
we werken met een ervaringsdeskundige, een soort multi-culturele bemiddelaar, 
die uitzoekt waar de nood het hoogst is.” 
 
Het mannenkoor ZWK leverde een kleine bijdrage voor KOCA en wij werden 
nu erkend als ‘de vrienden van KOCA’. Wat houdt dat in? 
“De vrienden van KOCA hebben drie belangrijke doelen. Ten eerste: garanderen 
van de noodzakelijke zorg, waarvoor geen subsidies zijn. Ten tweede: ruimte 
scheppen voor innovatie. Ten derde: het netwerk rond KOCA verbreden en 
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verdiepen. Op zaterdag 22 april organiseren wij de 8ste sponsoravond ‘Koken voor 
KOCA’ in de Zuiderkroon, met niet alleen eten, maar ook een veiling van unieke 
kunstwerken en de gewaardeerde steun van Phara de Aguirre als charmante 
gastvrouw. Zij is ons erg genegen sinds zij ons volgde in een sponsortocht van 200 
km met Assisi als eindpunt.” 
 
Einde maart ga je met pensioen. Geen schrik van het ‘zwarte gat’? 
“In geen geval. Wij hebben nog een 5-jarige pleegdochter bij ons thuis opgenomen, 
waar heel wat aandacht naartoe zal gaan. Ook de familie zal me wat meer zien. 
Vanaf september zal ik eindelijk één van mijn dromen kunnen vervullen en twee 
dagen per week les volgen in de tekenacademie. Ik blijf ook nog wel zetelen in 
enkele raden van bestuur in de onderwijssector, maar niet meer in KOCA. Ik moet 
geen schoonvader spelen, maar ik wil best nog een aantal vormingsdagen geven 
voor wie erom vraagt en voor onze school wil ik best ook nog het sponsorcircuit 
afgaan. Misschien kunnen we met jullie koor in de toekomst ook nog wel eens een 
gezamenlijke activiteit organiseren.” 
 

 Wie zelf KOCA of de ‘vrienden van KOCA’ wil steunen, kan terecht bij 
paul.boutsen@koca.be . ‘Vriend’ ben je vanaf 500€. Wie een fiscaal attest wil, moet 
dat op zijn overschrijving vermelden naar het nummer BE67 3200 8435 2987. 
  

 
 

 
  

mailto:paul.boutsen@koca.be
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Open Deurdag op 2 februari 
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Koorbedenkingen van Marijke de Wit 
 
In het magazine van “Koor en stem” staan regelmatig artikels die koormensen 
oproepen om even stil te staan bij mogelijke nieuwigheden of andere vormen van 
kooroptredens.  
Hieronder een gedeelte uit het artikel met de Nederlandse koorregisseuse Marijke 
de Wit. Misschien niet allemaal spek voor onze bek, maar wel boeiend om even bij 
na te denken… 
 
Er waait een frisse wind doorheen het Belgische koorlandschap. De tijd van de 
‘klassieke’ concerten met koorleden netjes op een rij, hun partiturenmap stevig in 
de hand, lijkt voorbijgestreefd. Naast de muzikaliteit heeft men nu ook aandacht 
voor het visuele aspect. Door te bewegen kan de zanger meer expressie bij de 
muziek plaatsen. 
Over de Nederlandse koorregisseuse Marijke de Wit, ook regelmatig te gast bij 
workshops in het Vlaamse land, verscheen ooit volgende kritiek: “Marijke weet door 
haar regie de koren op een hoger niveau te tillen. Men komt vrij van de muziek en 
men gaat zingen vanuit dat wat essentieel is. Expressie en inleving!” 
Hoe keek ze zelf tegen deze uitspraak aan? “Een mooi compliment. Ik ben al heel 
lang geïntrigeerd door de manier waarop muziek en het visuele aspect mekaar 
kunnen aanvullen. In de eerste plaats staat de tekst voorop, maar even belangrijk 
zijn voor mij de mogelijkheden en de verwachtingen van de koorleden zelf. Je kan 
van iemand die jarenlang op een statische manier gezongen heeft, niet vragen om 
plots danspasjes neer te zetten. Maar het kan! 
Bij een niet-professionele koorzanger ben ik voorstander van ‘het kleine’. Met 
kleine bewegingen kan er heel veel gebeuren en het geldt vaak dat hoe kleiner en 
effectiever, hoe groter het effect op het publiek is. Al moet ik voor het regisseren 
van een koor kijken naar de mogelijkheden van dat koor. 
Voorbeelden? Ik werk het meeste met blikrichting, lichaamsrichting, beweging, 
houding en opstelling. Dat zou je de basisprincipes kunnen noemen. Een 
voorbeeld daarvan is om bij een melancholische passage de koorleden te 
verspreiden over het podium, waarbij ze mijmerend voor zich uitstaren, elk in een 
andere richting. En plots laat ik ze dan allemaal tegelijkertijd richting het publiek 
kijken. Gegarandeerd dat dit iets doet met de mensen in de zaal. Of ik laat het koor 
collectief een stap naar voor zetten wanneer er in de muziek een modulatie naar 
een andere toonaard plaatsvindt. Heel subtiele bewegingen, maar allemaal ten 
voordele van het overbrengen van de muzikale intentie van het lied. 
Er is natuurlijk ook muziek waarbij de zangers niet anders kunnen dan uit de 
mappen te zingen. Ik heb het dan over complexe klassieke muziekwerken, waarbij 
de tekst té abstract is voor mij om er iets aan bij te dragen…” 
 
 
 
 

Het koor in beweging 

 

 
 



9 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Bezoek uit Aken, 
Sint -Jacobskoor 

o.l.v. 
Martin Esser 

in de zaal 
De Boeck – 

zondag 8 april 
1951. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek Sint -
Jacobskoor-Aken  
7-8-9 april 1951 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Uit de oude Doos 

 
 
 
 

 



10 
 

 
en aan het Steen 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Sint - Jacobskoor aan ’t zingen; de zwk luistert …  
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Op 8 april 1951 aan het Stadhuis op de Grote Markt  
 
 
advertentie 
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Gaston Feremanshulde door de VTB 
 
Op zondag 10 december 1972 vieren wij het ‘In Memoriam Gaston Feremans’ 
(1907-1964) met een plechtige mis om 10u30 in de St.-Caroluskerk, 
Conscienceplein, Antwerpen.  
Op het programma: de Missa Regina Coeli voor vierstemmig mannenkoor van 
Jacob de Kerle van de Schola Flaminga. 
Aan de offerande: “Tota pulchra es” van Gaston Feremans voor vier stemmen en 
na de mis “Gebed voor het Vaderland” voor drie stemmen. 
Om 11u45: feestzitting in de feestzaal van het V.T.B.-bondsgebouw, St.-
Jacobsmarkt 45, onder voorzitterschap van Jozef van Overstraeten. 
Uitvoering van twee-, drie- en vierstemmige liederen van Gaston Feremans: Io 
Vivat (studentenlied), Kerstleyse en sa, laat ons vrolijk wezen (bewerking 
volkslied). 
 
De gezangen in de mis en op de feestzitting worden uitgevoerd door het 
mannenkoor van de Zingende Wandelkring St.-Norbertus, onder leiding van Kamiel 
Duysburgh en met begeleiding op orgel en aan de piano door Willy de Gezelle. 
 
Uit de ‘Autotoerist’ van 23 november 1972. 
 

 

 
 
 
 
 
 
“Garçons” gevraagd 
 
Op zondag 19 maart (voormiddag) geven we met het orkest een aperitiefconcert in 
de kapel van het St.-Stanislascollege in Berchem.  Het orkest zorgt zelf voor de 
nodige flessen (cava, fruitsap, water) en glaswerk is er voorhanden in die school. 
Maar voor de nodige hand- en spandiensten (= rondgaan met plateau, of 
uitschenken, enz.) zoeken we nog enkele vrijwilligers, want zelf hebben we de 
handen vol met muziek maken.   We rekenen op ongeveer 120 man. 
Wij zullen daar zijn om 10u00; spelen van 11u00 tot 12u30 en daarna is er de 
receptie.  Tegen 13u30 zal dat daar wel ongeveer afgelopen zijn. 
Kandidaten gelieven zich (zonder c.v.) te melden bij Marc Coremans, 03/2888947 
of op marc.coremans@pandora.be  
 

Zoekertje 
 
 
 

 

Wie herinnert zich dit nog? 
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Dimitri Bontenakels SCHADUW EN VUUR Signeerfeestje! 
 

zaterdag 18 februari 
vanaf 20u00 

café De Nieuwe Linde 
 

Geen boekpresentatie deze keer, 
wel een boekhandeltournee (data volgen)  

EN EEN AVONDJE OP CAFÉ! 
 

Op 18 februari ligt het nieuwe boek een maand in de rekken. 
Neem een exemplaar mee en ik zet er een vriendelijk woordje in,  

en stop een strook drankbonnen tussen de bladzijden. 
 

dt-fouten niet welkom, Chinese vazen wel 
 

 
 
 
 
 
… mevrouw Smeets, alias Eliane Rodrigues, het VRT-TV-nieuws haalde met haar 
stunt tijdens een kerstconcert in De Doelen in Rotterdam… Toen ze merkte dat een 
pedaal van haar piano niet functioneerde, stopte ze even, maar ging vrij snel 
opnieuw piano spelen, terwijl twee personeelsleden van De Doelen haar en haar 
piano omsingelden met linten. Dat bleek de perfecte afmeting te zijn om de piano 
een verdieping te laten zakken. Maar mevrouw Smeets bleef doorspelen, je zag 
haar hoofd steeds minder en zelfs even helemaal niet, om vervolgens opnieuw 
liftgewijs te stijgen met een nieuwe piano, waarop ze nog steeds speelde, tot ze op 
haar plaats stond. En de pedaal werkte nu wél. Het leverde haar een staande 
ovatie op van het publiek!... 
 
… de familie van oud-lid Nest Smeets recent voor een stuk actief was in de Klara-
uitzending met Kurt Van Eeghem over de Saas-Fee-muziekfeesten in Oostenrijk… 
 
… onze voorzitter zich iets te laat herinnerde dat Marc C. slechts om een digitale 
afbeelding gevraagd had van de flyers die we gingen bussen voor onze ‘Open 
Deurdag’. Intussen ging Marc wel als Chinese vrijwilliger op pad met ruim 200 
flyers. In het vervolg dus duidelijk articuleren tegen onze voorzitter… 
 

Allen daarheen ! 
 
 

Weet je dat… 
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… de zoon van Julien Van Ael ook voor stuntwerk zorgde. Op een mooie 
zaterdagavond in januari ging hij zoals gewoonlijk voetballen bij zijn club in Mol. 
Amper had hij gescoord voor zijn ploeg of hij moest dringend vervangen worden. 
Zijn vrouw was nl. volop aan het bevallen, wat een halfuurtje later ook gebeurde. 
Het leverde hem een flinke Juliette en een halve pagina op in de plaatselijke editie 
van een krant… 
 
… ex-voorzitter André Fordel plots weer opdook in Sint-Jacob en er uit volle borst 
met zijn mooie stem meezong met ons koor. Wij verwachten je daar nog meer, 
André!... 
 
… er zich een stevige discussie ontspon over het aantal ere-leden dat de kring 
bezit en over het feit of ze daar al dan niet moesten voor betalen… 
 
… Nicole De Paepe zich volop bezint over een nieuw werk dat ze voor ons 
mannenkoor wil maken, gebaseerd op een mooie bestaande tekst, zoals ze dat 
eerder reeds deed met een bewerking van Paul van Ostaijen…  Iemand ideeën?... 
 
… het mannenkoor ZWK voortaan over een actuele website beschikt? Ook al eens  
 
gaan kijken naar www.zwk.be  
 
 
… we heel vriendelijk uitgenodigd werden op de nieuwjaarsreceptie van de  
H.-Geestparochie?... 
 
…we de eerste donderdag van januari op onze eigen nieuwjaarsreceptie genoten 
van heerlijke hapjes. De drank vloeide rijkelijk en sommige hapjes vormden eerder 
een volwaardige maaltijd. Dank aan de vrijwillige makers… 
 
…onze vrienden van De Chorale op 22 april uitpakken met een uitvoering van de 
Carmina Burana (helaas zonder onze ervaring, snifsnif!) en met Jef Neve als 
eregast. De gelauwerde pianist buigt zich over Rhapsody in Blue… 
 
…onze vrienden van Alma Musica hun jubileumconcert ter gelegenheid van hun 
65-jarig bestaan (wél met onze medewerking, yeah!) integraal op hun website 
gezet hebben. U kan het horen via www.alma-musica.be/beluisteren.html  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ZWK WEBSITE 

http://www.zwk.be/
http://www.alma-musica.be/beluisteren.html
http://ZWK.be
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Zoals de traditie en de agenda van de algemene vergadering het wil, volgt hierna 

het overzicht van onze activiteiten in 2016, ons 103de werkjaar.  

 

Een jaar telt 12 maanden, dus waren we 12 keer present op de eerste zondag in 

de H.-Geest.  Sint-Jacob moest het stellen met 11 aanwezigheden op een tweede 

zondag; op 10/1 bleven we er afwezig, maar daarover zo dadelijk meer. 

In de H. Geest waren we ook te horen op Witte Donderdag (24/3) en Goede 

Vrijdag (25/3) en op Allerheiligen op 1/11. 

In Sint-Jacob waren we nog actief op 17/1 voor de herdenking van het overlijden 

van oud-orgelist Jos Lissnyder 5 jaar geleden en tevens ter compensatie van onze 

afwezigheid één week eerder.  We zongen er ook met Pasen op 27 maart en de 

Middernachtsmis op 24 december. 

Op andere plaatsen dan bij onze vaste werkgevers, waren we nog te beluisteren 

op 7 mei in de kerk van Sint-Anna-ten-Drieën op Linkeroever voor de begrafenis 

van Anneleen De Cock, de zus van Wim, en op 11 november hier in de gebouwen 

van Sint-Norbertus voor de jaarlijkse herdenking van onze overleden vrienden en 

sympathisanten. 

 

En dan waren er natuurlijk nog onze andere optredens. 

 

 

 

Eén jaar mannenkoor ZWK 
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Op 13 maart namen we deel aan het provinciaal koortoernooi.  We hadden er hard 

voor gewerkt, de jury gaf een positief verslag en … verwees ons vervolgens naar 

de tweede afdeling. 

De muzikale hoogtepunten waren mooi verspreid nl. één in het voorjaar en één in 

het najaar.  Op 22 mei zongen we het Requiem van Mozart in Sint-Paulus mee ter 

gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Don Boscokoor.  En op 30 oktober 

werkten we mee met het jubilerende Alma Musica aan een Mozart en Händel- 

concert in een goed gevulde Singel. 

Beide concerten stonden onder de vakkundige en inspirerende leiding van dezelfde 

dirigent nl. Willy Clerckx, die de samenwerking van koren en orkest twee maal tot 

een succesvol geheel smeedde. 

We sloten het muzikale jaar af met twee optredens van een klein koor nl. op 5 

december met het “salonzingen” bij De Nieuwe Tijd en op 17 december tijdens het 

kerststraatzingen in de Antwerpse binnenstad. 

 

 

 
 

Al deze uitvoeringen – 36 in totaal – zijn het gevolg van de wekelijkse repetities, 

aangevuld met extra-repetities, voorgenerales en generale repetities. Twee van 

deze extra’s waren toch opmerkelijk nl. de koordag met het Don Boscokoor op 24/4 

en deze met Alma Musica op 19/6. 
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En dan is het nu tijd voor de rubriek ontspanning. 

Op 7 januari hielden we, in dit lokaal, onze traditionele nieuwjaarsreceptie. 

Op 1 mei gingen we wandelen in de bossen van Westmalle en waar kan zo’n  

 

 
namiddag beter eindigen dan op het zonovergoten terras van café De Trappisten. 

Tenslotte vierden we Sint-Cecilia op 26 november in De Jachthoorn waar twee 

jubilarissen terecht in de bloemetjes werden gezet. 

Volledigheidhalve vermelden we hier ook nog de jaarlijkse algemene vergadering 

die doorging op 17 maart. 

 

De laatste rubriek gaat zoals gewoonlijk over ons ledenbestand. 

We begonnen het jaar met 33 leden en eindigden met exact evenveel. 

Was er dan geen beweging ?  Toch wel. 

Zoals bij de voetbalclubs was er ook bij ons sprake van enige transfer- 

bedrijvigheid.  De bassen zagen Paul Avermate verdwijnen naar de Chorale.  Of 

we voor hem nog een transfersom kunnen opstrijken, is hoogst twijfelachtig. 

Maar er was ook een inkomende transfer : sinds mei is Willy Clerckx ons komen 

versterken.  Willy bezit een prima stem – natuurlijk want hij is een tenor – maar hij 

zou in geval van nood ook nog het dirigeerstokje van zijn broer Johan kunnen 

overnemen, als deze laatste onverwacht afwezig of ziek zou zijn, wat we natuurlijk 

niet hopen. 

Zo bleven we dus met 33 leden.  Hopelijk zien we dit aantal stijgen en de open 

repetitie van volgende week is mogelijk al een stap in die richting. 

Dat is alvast de wens van uw dienaar, 

Secretaris Jan. 
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Welkom nieuwe wereldburgers bij onze leden 
 
 

  
Luis Vieira 

4 januari 2017 
2,960 kg      48 cm 

Juliette Van Ael 
14 januari 2017 

3,975 kg     51 cm 
Zoon van : 

Paulo Luis Vieira en Elisse Clerckx 
Dochter van : 

Dieter Van Ael en Katrien Sannen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geboortes … 
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Zondag 8 januari Sint-Jacob – Zondag van de 

Openbaring of Driekoningen 
Zondag 15 januari Heilige Geest – 2e Zondag vh jaar 
 
 

 

 
 
 
 
  
Zondag 5 februari – 10u30 Heilige Geest – 5e Zondag vh jaar 
Zondag 12 februari – 10u00 Sint-Jacob – 6e Zondag vh jaar 
  
Zondag 5 maart – 10u30 Heilige Geest – 1e Zondag v/d vasten 
Zondag 12 maart – 10u00 Sint-Jacob – 2e Zondag v/d vasten 
 
Zondag 8 oktober – 14u30 - in de kerk van Wommelgem Centrum 

Concert met Musica con Gioia 
 

Zaterdag 25 en zondag 26 november - in het Atheneum F. Rooseveltplaats 
Concert met Klankjorum 

 
Zaterdag 16 december - in de kerk van Sint-Anna-ten Drieën (LO) 

Kerstconcert met Voces Aequales 
 

Werkten mee aan dit nummer : 
Rik Neel, Hugo De Maeyer, Jan Leers, Jenny Backx, Julien Van Ael, Johan 
Clerckx, Tony Ah Munn, Marc Coreman, Jos Mariën, Leo en Guido Bontenakel, 
Guido de Graeve, Ludo Engelen, Marcel Coppens (v.u.) 

 
 
 
 
 
 
 

In de nabije en verre toekomst : 

Onze voorbije activiteiten : 
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Ongetwijfeld hebben jullie in het voorbije jaar kunnen volgen hoe Eigen Krabbels 
verder is geëvolueerd naar een volwaardig maandblad met veel nieuws over de 
ZWK en de mensen die er nauw bij betrokken zijn.  
 

 

Ook foto's luisteren het geheel op en wij twijfelen er niet aan dat U onze eigen 
Krabbels ook in 2017 verder wil ontvangen.  
 

 

U kan deze teksten ook digitaal lezen, maar als U er de voorkeur blijft aan geven om 
de 'papieren' uitgave van Eigen Krabbels te ontvangen; geen probleem.  
 
Alleen vragen we dan een kleine bijdrage in de kosten van transport en drukwerk. 
Wil u daarom voor eind februari 2017 het bedrag van € 12,00 storten op rekening 
BE98 4033 0800 6193 met vermelding 'abonnement Eigen Krabbels'.  
 

 
Dank bij voorbaat en nog veel leesgenot.  
 

 
De redactie  
 
 

 

U wil Eigen Krabbels toch blijven ontvangen? 
 
 


