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“Linkeroever is the left, but the right side of the river” 
 

Mocht je de pers geloven (maar een eminent journalist zegt al jaren: “Geloof nooit 
de pers”) dan is Linkeroever de hel op aarde in Antwerpen, een slaapstad met 
samenlevingsproblemen, het einde van de tunnel en een culturele woestijn. 
Wij zijn geneigd het tegendeel te geloven. Natuurlijk is er niet alles koek en ei, er 
zijn verkeersproblemen (en die zullen de komende jaren allicht nog toenemen), er 
zijn al eens relletjes (maar waar niet in een grootstad?), al was het maar rond  het 
in stand houden van de zendvergunning voor Radio Minerva. Maar wie er de 
activiteiten op nakijkt in en rond de Sint-Anna-ten-Drieën parochie, komt al snel tot 
de vaststelling dat er nergens meer gevarieerde activiteiten plaatsvinden, die met 
veel enthousiasme door de plaatselijke bevolking ondersteund worden. Het is niet 
toevallig dat de ZWK eind november twee concerten geeft met het zangkoor 
Klankjorum uit Linkeroever en dat ze half december één van de twee 
kerstconcerten geeft in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk op Linkeroever.  
Redenen genoeg om even toelichting te vragen bij Erik Balbaert (53), voorzitter van 
de kerkfabriek en van de vzw Anna3. 
 
 
 

 

 

 
(De raad van bestuur van Anna3, met uiterst rechts voorzitter Erik Balbaert) 

 

  ZWK WEBSITE 

ZWK zingt met Klankjorum Linkeroever en geeft  
kerstconcert op Linkeroever 

 
 
 
 

zwklied 
 

http://ZWK.be
http://zetweka.weebly.com/uploads/9/7/8/3/97833982/web_258_wandelkringlied.mp3
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Wie de prachtige webstek bekijkt van Sint-Anna-ten-Drieën en Anna3 geraakt 
onder de indruk van hetgeen er allemaal op de ‘right side of the river’ plaatsvindt. 
Er zijn niet alleen koren als Klankjorum, concerten (zoals de ZWK er twee jaar 
geleden optrad met de 2de Symfonie van Mahler of eind oktober het Vlaams 
Symfonisch orkest o.l.v. Bart van Casteren  met de uitvoering van Verdi’s opera 
 ‘Il Trovatore’ of een optreden van de zanggroep Scala of een mandolineconcert) 
en orgelconcerten. Ook Willem Vermandere en Herman Van Veen gaven er niet 
alleen een concert, maar stelden er ook hun schilder- en beeldhouwwerken ten 
toon. Er is in de parochie ook de jaarlijkse rommelmarkt, er wordt aan bridge, 
karting en biljart gedaan, er zijn de jaarlijkse Sint-Annafeesten, het schoolconcert 
De Krinkel, er worden computercursussen gegeven, er is pas een nieuw jeugdhuis 
geopend, het parochiecentrum SAC is helemaal vernieuwd en het bruist er van de 
activiteiten, inclusief  het nababbelen van vele ‘gebruikers’ van de plaatselijke 
evenementen, Kind en Gezin heeft er een plek gekregen naar analogie met het 
vroegere ‘kinderheil’. Kortom: het is er bijna de hemel op aarde. Elke dag is er wel 
iets te beleven, er zijn zo veel mensen met veel plezier bezig met heel veel 
verschillende activiteiten, er waait een nieuwe verfrissende wind over Linkeroever 
en dan hebben we het nog niet gehad over de fietskerk, de Wereldwinkel, de Eco-
kerk… 
Wij kennen geen enkele parochie in het Antwerpse waar het zo bruist van allerlei 
activiteiten. 
 
Erik Balbaert: “Tja, ik kan alleen maar beamen dat hier alles heel organisch 
gegroeid is doorheen de jaren en door de inzet van zo’n 150 vrijwilligers in diverse 
organisaties. In het verleden kregen we sporadische vragen rond de organisatie 
van mogelijke concerten in de kerk. Als kerkfabriek vonden we dat zoiets niet tot 
haar takenpakket behoorde en daarom werd er negen jaar geleden met Anna3 een 
afzonderlijke vzw opgestart, zodat deze vzw een eigen werking kon uitbouwen met 
eigen financiële middelen. Zo is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan voor de 
culturele activiteiten in de kerk.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rerum Novarum 

Donderdag 25 mei 2017 
 

 

(ZWK’ers luisterden deze dienst op) 
 
De kerk blijft nochtans een centrale rol opeisen… 
“Al vele jaren maakten we deel uit van de Stichting ‘Open kerken’, met de 
bedoeling om mensen samen te brengen. Maar we stelden vast dat er weinig 
belangstellenden ‘zo maar’ de open kerk bezochten als er voor de rest niets te 
doen was. Daarom werd er in de kerk in de zomer een tentoonstelling 
georganiseerd, die doorheen de jaren heel positief onthaald werd en zo zijn we dat 
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nu al bijna tien jaar blijven verder doen. Ook voor concerten is het een uniek kader 
waarin tot 700 mensen in een gezellige akoestische sfeer kunnen luisteren en – 
dankzij de hellende vloer – ook overal een goede plaats hebben om te kunnen 
kijken naar de uitvoeringen. ” 
 
Eerst nog enkele woordverklaringen. Waar komt de naam Sint-Anna-ten-
Drieën eigenlijk vandaan? 
“Er bestaan twee verklaringen voor. Al eeuwen stond er in de kerk op Sint-Anneke 
een beeld van Maria, met haar moeder Anna en haar zoon Jezus. Dat werd naar 
de huidige kerk overgebracht. Het was intussen ook onverantwoord gebleken om 
drie verschillende parochies op Linkeroever te laten verder bestaan met een eigen 
pastoor, eigen financies en onderhoud. Daarom werden Sint-Anna en Joachim, 
Sint-Lucas en Onze-Lieve-Vrouw ter Schelde samengevoegd en dan kwam de 
‘drie’ ook terecht in de nieuwe naam Sint-Anna-ten-Drieën.” 
 
Wij zingen eind november samen met het koor Klankjorum. Waar komt die 
naam vandaan? 
“Dat is ontstaan uit een gelegenheidskoor, waarmee we in 2000 een concert 
gaven. Ik was daar ook nog bij, maar wegens stemproblemen heb ik moeten 
afhaken. Maar de meesten vonden het zo plezant, dat ze verder wilden blijven 
zingen. Toen kwam de vraag naar een mogelijke naam voor zo’n nieuw koor. Er 
werd gebrainstormed en er kwamen zulke krankzinnige namen naar voren. Om 
krankjorum van te worden. En omdat we toch met klanken te maken hadden, kwam 
daar Klankjorum uit te voorschijn. Een beetje gek, ja!” 
 
Onze dirigent Johan Clerckx herinnert zich nog hoe er 160 zangers 
opdaagden voor de eerste repetitie. Intussen werkt het koor toch nog steeds 
met een 60-tal muziekliefhebbers. Maar als we al die activiteiten bekijken, 
vraag ik me af hoe jullie dat allemaal organiseren. Veel vergaderen? 
“Nee. Dat valt best mee. We hebben op de webstek van de kerk een elektronische 
agenda, waarop iedereen kan zien wanneer er al iets geprogrammeerd staat. Dat 
is ook allemaal organisch gegroeid. In al die groepen zitten steeds andere mensen 
met dikwijls nieuwe ideeën. We hebben dan ook de openheid zodat het mogelijk is 
om met iets nieuws te beginnen als daar een aantal mensen achter staan. Dat 
zorgt ook voor een blijvend enthousiasme.” 
 
Je bent zelf ook iemand van Linkeroever? 
“Eigenlijk ben ik een inwijkeling uit Kapellen, maar sinds mijn huwelijk met Elke de 
Ruijter in 1990 woon ik met mijn drie kinderen op Linkeroever en ik voel me hier 
heel goed. Deelname aan die activiteiten – zelfs de opvang van mensen die gaan 
trouwen (al zijn er dat steeds minder) – is begonnen als een soort hobby naast mijn 
job in Brussel. En de dingen die je graag doet, doe je ook met enthousiasme. Ik 
organiseer graag iets mee, ik probeer mee te zoeken naar contacten en afspraken 
met kunstzinnige mensen, met muzikanten en ik kan ook genieten van een mooi 
optreden.” 
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Is dat allemaal wel houdbaar? 
“We werken inderdaad allemaal als vrijwilliger. Maar vermits we ook met velen zijn, 
vallen niet alle lasten op dezelfde schouders. De motivatie blijft en het 
enthousiasme is bij de meeste medewerkers nog steeds even groot.” 
 
De laatste ‘nieuwigheden’ gebeurden net naast het kerkgebouw? 
“Inderdaad. Zo was er de renovatie van het SAC en achter het SAC werd een 
jeugdhuis opgericht met eigen activiteiten. We kregen er ook een vleugel bij in het 
Huis van het Kind, waar ook Kind en Gezin bij gevestigd is, het vroegere 
Kinderheil…  Dat is wel voor heel Sint-Anna centrum.” 
 
Veel  plannen ook vanwege ‘de stad’ en de immobiliënsector om op 
Linkeroever nieuwe mensen aan te trekken op locaties zoals de zgn. 
‘Regatta’. Van invloed voor jullie werking? 
“Voor de activiteiten van Anna3 komt 90% van de aanwezigen uit de wijde 
omgeving rond Antwerpen. En daar zitten zowel senioren als iets jongeren bij. Ik 
denk niet dat die nieuwbouw op Linkeroever daar veel zal aan veranderen.” 
 
Wat mogen we verstaan onder ‘fietskerk’ en ‘eco-kerk’? 
“In 2011 werden we de eerste Belgische fietskerk. Dat wil zeggen dat de fietsers er 
konden pick-nicken, dat er plaatsen voorzien werden om afval in achter te laten en 
dat er naar de toiletten kon gegaan worden. Intussen bestaat er een circuit van 
fietskerken (nvdr zie onze reportage in Eigen Krabbels met Frank Badisco). 
In 2012 lieten we 48 zonnepanelen plaatsen op het dak en we gebruiken het 
regenwater om de toiletten door te spoelen. Ook kwam er een re-lighting van de 
ganse kerk met LED-verlichting. Er is zelfs een tabernakel, waarbij de godslamp 
vervangen is door een glazen deur met LED-licht. Dat soort dingen…” 
 
Wat staat er nog op jullie 
verlanglijstje voor 2018 of later? 
“Voor de kerk zelf hopen we de 
verwarmingsinstallatie te vervangen en 
verluchting aan te brengen. Ook een 
nieuw dak staat op het verlanglijstje. 
Wat Anna3 betreft, zijn we in 
onderhandelingen met de Finse 
kunstenares Kaarina Kaikonen, die 
kunstwerken maakt uit 
tweedehandskleren, om volgende 
zomer haar werken tentoon te stellen. 
Dat kan dan weer gekoppeld worden 
aan concerten of aan mensen die hier in 
de buurt werken met 
tweedehandsspullen… We blijven zeker 
actief (lacht).” 
www.sint-anna-ten-drieen.be        & 
www.anna3.be 

ANNA3 Voor al uw concerten en 
tentoonstellingen Antwerpen 

Linkeroever 
 

 
       Zaterdag 16 december 2017 

        Kerstconcert ZWK 

 
 

http://www.sint-anna-ten-drieen.be/
http://www.anna3.be/
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Emotioneel weerzien met de vrienden 
 

EslabonSocial. Het goede doel. Musica Con Gioia en de ZWK tonen zich langs hun 
sterke kant. Een heerlijk benefietconcert. 
 
Bij aankomst in de kerk van Wommelgem tref ik een zeer heterogeen publiek aan. 
Veel aanhang(ers) van MCG en ZWK, maar ook vele andere, sociaal gezinde en 
kunstminnende mensen.  
Een zitplaats gevonden, iets te veel naar achter, en iets te veel opzij, maar goed 
genoeg om te genieten.  
Het orkest is reeds opgesteld. Daarachter kan ik nog net de oude, vertrouwde 
hoofden zien van mijn vrienden, de zangers. Als zanger en oud-wandelkringer kan 
ik de sfeer voelen: … wachten … instrumenten stemmen … wachten. 
 

 

 

 
Na inleidende woorden over de sociale actie en het belang van financiële steun 
kan het concert beginnen, professioneel en kundig aan mekaar gepraat door Leen 
De Graeve (niet vermeld in het programmaboekje!). 
 
 
 

Musica Con Gioia en ZWK in Wommelgem 
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Het eerste lied is meteen een schot in de roos: “The Holy City” van Stephen 
Adams. Ik word meteen emotioneel, want dit heb ik zelf als knaapje nog 
meegezongen, in korte broek. Ik herinner me ook een achtdaagse, op weg naar de  
abdij van Orval. Na onze traditionele, geestesverrijkende tussenstop in het Franse 
Williers zie ik mijnheer Duysburgh nog, uitbundig zingend van “Jerusalem, 
Jerusaleeeem!”, de armen wijd gespreid, en trachtend op het pad te blijven. Het 
waren mooie tijden, en deze uitvoering brachten bij mij deze beelden weer naar 
voor. 
“Nimrod” van Edgar Elgar, één van de betere componisten van de Engelse, late 
romantiek. Het doet dromen over het oneindige, het roept cosmische verbeelding 
op. 
“Ave Maria en Sanctus-Benedictus” van Josef Rheinberger. Een meesterlijke, 
Duitse, romantische koorcomponist. Mooie muziek, maar niet simpel. Had nog een 
repetitie kunnen verdragen. 
Beethoven, grootmeester, voorbereider van de romantiek. “3 equali”, hier 
verdienstelijk gebracht door Musica con Gioia. Het applaus tussen de verschillende 
delen was soms wat storend, maar wordt bedekt met de mantel der muzikale 
liefde. 
J.S.Bach, “Zion hört die Wächter singen”, uit “Wachet auf ruft uns die Stimme”. Een 
plechtstatige, sacrale cantate, ditmaal in een uitvoering die Johan Strauss plezier 
zou hebben gedaan. 
De wereldcreatie van “Da Pacem” van Werner De Bleser, gedirigeerd door de 
master himself, was best genietbaar. 
 
Pauze,  
en wat napraten  
met enkele bekenden. (druk even op deze knop en luister mee) 
 

 

 

DA PACEM 

 

http://zetweka.weebly.com/uploads/9/7/8/3/97833982/de_bleser_-_da_pacem_-_zwk_mcg.mp3
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“In a Persian market” van Ketèlbey. Een prachtig, gevarieerd stukje 
programmamuziek, dat qua sfeer varieert van dromerig tot pittig. Ook nu enkele 
pogingen van het publiek om op niet zo optimale plaatsen te applaudisseren. Het 
was grappig om zien hoe beide dirigenten, na een tijdje, houdingen en bewegingen 
gingen aannemen om aan te geven: “Neen, nu nog niet!” 
De “Trinklieder” van Schubert, de grootmeester van het romantische lied. En 
romantiek, daar is de Wandelkring erg sterk in. Prettige uitvoering, maar weer: het 
lijkt soms eenvoudiger dan het is. Hier en daar kon nog wat repetitie gebruikt 
worden. 
En dan het hoofdstuk “Pinafore”. Puur genieten. De sfeer van de concertante 
totaaluitvoering was nog voelbaar! 
“Les pêcheurs de perles”: grootse, zeemzoeterige opera van George Bizet. Prettige 
uitvoering met goede afwisseling tussen koor, orkest en soli. 
“Drinking Song”. Een kanjer van een uitsmijter. Het werd met overtuiging gebracht 
door koor en orkest. En geef toe, met teksten als: “Here ’s a hope that those soft 
arms will twine, tenderly, trustingly, soon around mine” … een mens zou voor 
minder het glas heffen. 
 
Een dankwoord van de voorzitter van EslabonSocial, bloemen en een 
aangekondigd bisnummer. “Your hay it is mow’d and your corn is reap’d”, het gaf 
het gevoel alsof Purcell dit speciaal gecomponeerd had voor MCG en de ZWK. 
Het was erg fijn om mijn oude vrienden nog eens muzikaal bezig te zien en te 
horen! 
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En dan …. Tot op ons volgende concert 
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Maar die taal hoorden we nooit op Sint-Norbertus. 
Trouwens, wie ze sprak, zou die school waarschijnlijk wat te min gevonden 
hebben. 
Andere talen dan? 
 
Een anekdote. 
 
Tijdens een ‘Vierdaagse’, begin jaren vijftig, stappen we zingend rond Brussel. 
We brengen een nachtje door in een nonnenklooster in Waterloo. 
In de wandelgangen horen we Frans. 
Dat is normaal in die buurt. 
Als we ’s avonds aan het nonnenmaal zitten, komt zo’n volledig ingepakte non haar 
opwachting maken. 
‘Sprekt mor Vloms mé mai, kzennekik van aantwwaarpe.’ 
Gelach en opluchting. 
Want van die taal van de wandelgangen hadden we nog geen kaas gegeten. 
Dat zou nog komen. 
Zou het? 
 
Ik weet niet hoe het jullie vergaan is. 
En met jullie bedoel ik de jongens die destijds school gelopen hebben op Sint-
Norbertus. 
Een niet onaardig deel van de zangers dus. 
Mij verging het niet te best. 
Dan heb ik het over de manier waarop men ons de kennis van vreemde talen 
probeerde bij te brengen. 
Ik begin met het harde verdict: dat bijbrengen stelde niets voor. 
Het resultaat was er dan ook naar. 
Neem nu de taal van dat plaatsje in de buurt van Brussel, het Frans. 
In het België waarin ik opgroeide was het niet alleen de taal van onze zuiderburen, 
maar ook nog steeds de elitetaal voor tal van Vlamingen. 
Wie dus een behoorlijke ‘positie’ ambieerde kon maar beter grondig Frans leren.  
Waar we ook onze kop lieten zien, kregen we steeds dezelfde vraag 
voorgeschoteld:  
‘En hoe staat het met uw Frans?’ 
Was dat oké dan leek ons broodje al half gebakken. 
 
De eerste lessen in die taal kregen we in het vijfde studiejaar. 
En meteen werd de toon gezet voor het didactisch project, of eerder het didactisch 
keurslijf, dat bepalend zou worden voor onze weg naar de kennis van het Frans, 
maar even goed van het Engels en het Duits. 
Onthutsend! 
Zelden hebben we een leraar betrapt op het spreken van meer dan een paar 
zinnen in de vreemde taal die hij doceerde. 

In Antwerp we speak diamond 
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Nooit, maar dan ook nooit probeerde hij met ons een gesprekje in die taal te 
voeren. 
Nu en dan moest iemand een spreekbeurtje houden. Doorgaans werd dat niet 
meer dan wat stuntelig gebazel dat zelden uitmondde in een dialoog met de leraar. 
Een vreemde taal, dat was grammaire, vocabulaire, spelling en, in de laatste jaren, 
literatuur uit een behoorlijk oude doos. 
Victor Hugo, Racine, Corneille, Chateaubriand en nog van die kleppers. 
Je hoort me niet zeggen dat die niet konden schrijven, maar met lyrische 
exclamaties als  
‘Waterloo! Waterloo! morne plaine! Comme une onde qui bout dans une urne trop 
pleine …’ 
hoef je bij een Parijzenaar of een Parisienne niet aan te komen als je op zoek bent 
naar de avenue genoemd naar de auteur van deze zinnen. 
Tijdgenoten als Sartre en Camus werden door onze wijze docenten zedig onder de 
mat geveegd. Hun Frans was een ietsje eenvoudiger dan dat van die ouderlingen, 
hun discours daarentegen was des duivels en dus niet geschikt voor mensen die 
zich moesten voorbereiden op de hemel. 
 
Een klassiek proefterrein was, voor wat ons Frans betrof, een ‘Groot Kamp’. 
Dat ging onveranderlijk door ‘in de Walen’. 
Heeft iemand van ons daar ooit het woord mogen voeren als er een warme maaltijd 
moest besteld of voor een slaapplaats moest gezorgd worden? 
We werden hoogstens op pad gestuurd om voor wat boterhammetjes te zorgen en 
die démarche kon meestal met een dosis gebarentaal en een paar woorden die 
enigszins op het Frans leken afgewerkt worden. 
 
Een anekdote. 
 
Een ‘Groot Kamp’. 
De zangers willen een straat oversteken. 
Wilfried De Groof stampt om welke reden dan ook tegen een steentje. 
Blijkbaar met een kracht die hij zelf wat overschat heeft. 
Met die kracht komt het tegen een voorbijrijdende wagen terecht. 
De chauffeur stopt, stapt uit en loopt meteen op de wat onthutste Wilfried af. 
Die heeft namelijk middels zijn opgestoken vingertje al meteen schuld bekend. 
Wat die chauffeur allemaal zegt, verstaan we niet zo best, maar begrijpen we des 
te beter. 
Met het vingertje nog omhoog legt Wilfried dan een verklaring af. 
‘Mecheu, je dee zo avec un petit pierreke!’ 
Jaren Norbertus in één zin. 
De chauffeur druipt af. 
Wij steken de straat over. 
En zoeken wanhopig naar een betere Franse zin. 
En vinden niets. 
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Een rechtzetting. 
 
Onze eerste stapjes op weg naar het Duits werden begeleid door de man die er in 
alle omstandigheden zijn hoogstpersoonlijke pedagogische en didactische 
principes op nahield: de eerwaarde heer Duysburgh. 
‘Ich öffne die Tür.’  
Zei de eerwaarde. Dat deed hij en weg was hij. 
Luttele seconden later verscheen hij terug in de klas. 
‘Ich schließe die Tür.’ 
Zei hij dan en zo ging het nog even verder. 
Tot groot jolijt van het jeugdige publiek dat met angstige voorgevoelens de eerste 
salvo’s uit de Grammatik der deutschen Sprache verbeidde. 
Die zouden niet lang op zich laten wachten, want uiteindelijk bleken de karige 
attributen in het klaslokaal niet toereikend om alle finesses van de Duitse taal uit te 
beelden. 
Buiten Van Win, een Germanist, die zijn opwachting in het voorlaatste jaar van mijn 
Norbertuscarrière maakte, had, voor zover wij weten, geen enkele van onze 
priester-leraars een didactische of pedagogische scholing doorlopen. Zelfs een 
opleiding in het vak waarin ze les gaven, hadden ze niet eens gevolgd. 
Waarschijnlijk bootsten ze hun eigen priester-leraars na die ooit met een identieke 
bagage aan de startlijn waren verschenen. 
De riemen waarmee ze moesten roeien in het gammele bootje, waren dus van 
povere kwaliteit. 
 
Guten Tag. 
 
In de lente van het jaar 1960 was de Kring uitgenodigd door een koor uit Aken. 
Onderdak vonden we bij leden en aanverwanten van de leden die, gezien de 
naoorlogse omstandigheden, wat blij waren dat ze nog een dak boven hun hoofd 
hadden. 
Niet alleen zang en dans stonden op het programma. 
In de stad van Karel de Grote zouden we ook onze vuurproef Duits krijgen. 
We doorstonden die met heel wat schrammen en builen al was er met dat öffnen 
en schließen in de deurloze puinhopen van die stad maar weinig aan te vangen. 
Onze conversatie met de jonge en charmante vrouwelijke koorleden verliep in een 
meer universele taal. Ze bleken onderlegde leermeesters te zijn. 
. 
 
England, here we come! 
 
In 1962 gaan we met een vriend naar Engeland. 
Na een paar dagen Londen, trekken we door Schotland. 
Met autostop. 
De Schotten namen het ons niet echt kwalijk dat ons Engels nog voor enige 
verbetering vatbaar was. Wat zij uit hun keel schraapten, stelde tenslotte ook niet 
zoveel voor. 
We kregen het even warm toen een vriendelijke Schot ons een lift gaf op 
voorwaarde dat we hem een briefing gaven over Europa, waar Engeland toen (nog  
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lang) geen deel van uitmaakte. 
Die kerels in kilt willen ondertussen per se in Europa blijven. 
We schatten onze bijdrage tot deze beslissing zeer laag in. 
Mijn reisgezel is later met een Engelse getrouwd. 
Zijn Engels is nu zelfs een pak beter dan dat van de Schotten. 
Een relatie is goed voor je taal … 
Nu ja, als we zo beginnen. 
(Die vriend spreekt ook uitstekend Frans en Duits en Schwizerdütsch en wat nog 
meer.) 
Zelf staan we ondertussen al iets verder dan het ‘kzennekik van aantwwaarpe’. 
Maar op Norbertus hebben we het niet geleerd. 
Au contraire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Het trio 
 
 

Uit de Oude doos 
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Dag van het Vlaamse Lied 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wie herkent op deze foto nog de eerwaarde heren Greeve, Duysburgh, 
Swinnen, Bos, Spaenjers en wie nog.... ??? 
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In een vorige EK kon U lezen hoeveel zangpartijen er werden uitgedeeld. Eén van 
deze is ‘And so it goes’. Sommigen zegden al: ‘Dit is van Billy Joel. 
Ja, het staat op de partij, dus zeker niet te ontkennen. Mij deed het echter denker 
aan de titel van een film. Om zeker te zijn toch maar eens gegoogled. Wat 
verschijnt er op het scherm? Alles over de inhoud van de film. Een romantische 
komedie uit 2014 met Michael Douglas en Diane Keaton. Een makelaar die geen 
contact meer heeft met zijn familie krijgt door omstandigheden de zorg over de 
kleindochter. En jawel, door de problemen die opduiken wordt de hulp van de 
buurvrouw ingeroepen. De rest moet u zelf maar bekijken in de film. 
Oh ja, de song van Billy Joel wordt ook gebruikt als filmmuziek. 
 
  
 
 
 
Advertentie 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘And so it goes’ 
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Op 19 november, de derde zondag van november, organiseert het Berchems 
Sinterklaascomité de jaarlijkse praalstoet voor de Sint en zijn gewaardeerde 
vrienden.  De rondgang heeft dit jaar als thema: de speeltuin van Piet. 
 
De elite-groep pieten, geoefend in het trainingscomplex in Spanje, heeft tot de 
laatste minuut 
gewerkt om in topvorm  te zijn. Zwart van het roet, bruisend van energie en blij dat 
ze terug 
op de echte werkvloer zijn, zullen zij de aanwezigen verwennen met een spontane 
glimlach 
en kunstjes op de verschillende speeltuintoestellen. 
 
Door de jaren heen is deze buitenactiviteit uitgegroeid tot één van de grootste 
Klaasstoeten. 
De Kindervriend verwacht ook U op het Berchems parcours. Zie ook: affiche! 
 
Info: www.sint-berchem.be 
 

 
 
 
 
 

 

Vorige maand ontbrak de volgende tekst 
in het aangekondigde artikel. Onze 
verontschuldigingen. 
 
 
De top van Napels: Castel Sant'Elmo 
met zijn klooster. Met de fiets moet je 
bijna heel Napels rond om er te 
geraken. De 'funiculare' bracht redding. 
De kabeltrein bracht ons met fiets en al 
op loopafstand van het kasteel. Prachtig 
uitzicht. Een permanente tentoonstelling 
van hedendaagse kunst gemengd met 
oude stukken. Wel te smaken.  
Verder worden er concerten in 
openlucht gegeven. Het 
kartuizerklooster, aan de voet van het 
kasteel, is een museum met 
kunstwerken en muurschilderijen van de 
15de  tot de 19de eeuw geworden. 
 

De speeltuin van Piet 
 

Napels zien en dan sterven 

http://www.sint-berchem.be/
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…Willy C. een speciale toets gaf aan ons concert in Wommelgem en dat hij 
voortaan Willy Sebastian Bach genoemd wordt. 
 
…sommigen vonden dat er in het programmaboekje van datzelfde concert iets te 
veel Photo Shop gebruikt werd bij bepaalde advertenties. 
 
…anderen zich nog steeds afvragen wat ‘Hot Lips’ in datzelfde boekje kwam doen 
en waar ze daarover meer informatie konden vinden. 
 
…sommige leden zich zorgen maakten over onze manier van opkomen en weg 
gaan op het podium van de Wommelgemse kerk. “Enkele jaren geleden werd 
daarvoor door het bestuur een regisseur onder de arm genomen om dit alles 
vlekkeloos te laten verlopen. Maar op het provinciaal toernooi en op ons concert in 
Wommelgem liep het mis. Wie weet, komen we een volgende keer vanuit alle 
hoeken en kanten het podium op. Het enige waar we nog zeker van zijn, is dat we 
onze kaft in de rechterhand moeten houden en dat we een zwart uniform dragen.” 
 
…de woorden van voorgaande spreker nog niet koud waren, of onze voorzitter 
pakte uit met de mededeling dat we tijdens het ‘café-chantant’ met Klankjorum eind 
november verzocht werden een donkerblauwe broek te dragen en een blauw of 
bordeaux hemd. Voor wie kleurenblind is, wilde hij wel in een voorbeeld tonen hoe 
‘bordeaux’ er tegenwoordig uitziet. 
 
…onze dirigent aan onze pianist vroeg om even niet meer te begeleiden, omdat het 
de zangers in de war bracht. Ze hebben Willy met z’n vieren moeten tegen houden! 
 
…we tijdens de voorbije repetities driftig muziekstukken instudeerden, die achteraf 
gezien eigenlijk niet meer op het programma stonden. Of ging het misschien al om 
verborgen bisnummers? 
 
…een kritisch lid van tenoren na de zoveelste terechtwijzing voor de bassen 
opmerkte: ‘Weet je wanneer de bassen nog juist zongen? Toen ze nog alt 
waren…” 
 
…onze vriend Sam aardig werkt aan zijn integratie en zelfs aangemoedigd werd 
om bij het koor zijn Nederlands te verbeteren. Raar keek hij op toen volgende tekst 
van ene Hullebroek Emiel op zijn zangblaadje verscheen: “Het klinkt e klee klee 
klokske… De kandelaars en keerskes zien vro op ’t kindeke, van tweerskes op 
stro… En nauwlijks terdt die nader terdt dat ’t kindeke niet wakker werd… Tot hel 
getaald en hooggetaald…” En toen gaf Sam het op. 
 

Weet je dat … 
 
 
 

 



20 
 

 
 
 

 

 
 
 
…onze vrienden van het koor Marcanto 
uit Hoogstraten (met o.a. Petra en Erika 
Janssens, de vrouw van Steven van 
Ael) iedereen uitnodigt op 18 november 
om 20u in het CC Hoogstraten voor een 
concert ‘Brass and voices’ in 
samenwerking met de Koninklijke 
Fanfare Sint-Catharina. Inkom: 8€ 
(voorverkoop), 10€ (aan de inkom). 
 

 
 
…ook onze vrienden van ‘de Chorale’ optreden in de Blauwe zaal van de Singel 
met het Requiem van Verdi, samen met enkele solisten en een symfonisch orkest. 
Data: zondag 19/11 (15u) en dinsdag 21/11 (20u). Prijzen: 32€ en 37€. 
 
…sommigen het zich beklaagden over het feit dat het concert van Eliane 
Rodrigues plaats vond op een donderdag, onze vaste repetitiedag. Maar er komen 
allicht nog gelegenheden! 
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Het bestuur en de leden van het Mannenkoor ZWK Sint-Norbertus nodigen u 
vriendelijk uit, samen met hen te komen bidden voor de overleden leden, 
familieleden en sympathisanten. 

 
Deze viering heeft plaats in de gebouwen van Sint-Norbertus, 
Amerikalei 47, op zaterdag 11 november 2017 om 11 uur. 
Er is mogelijkheid tot parkeren op de speelplaats, ingang Amerikalei 47. 
 
Dit jaar gedenken wij in het bijzonder: 
 

De heer Herman Stinders, echtgenoot van mevrouw Liliane Cottenie 
 
De heer Piet De Landtsheer, echtgenoot van mevrouw Magda De Coninck 
 
Z.E.H. Louis De Belder 
 
De heer Gaston Voets, echtgenoot van mevrouw Simone Brauns 
   
Mevrouw José Van Oekel, weduwe van de heer Warre Leys 
 
Mevrouw Elza Perriëns, weduwe van de heer Joris Deumens 
 
Mevrouw Marina Bernaers, echtgenote van de heer André De Gezelle 
 
De heer Walter Van Outrive, echtgenoot van mevrouw Verbist 
 
De heer Joe Maes, echtgenoot van mevrouw Marleen Clerckx 
  
De heer Michel Berlaimont, weduwnaar van mevrouw Rita De Cock 

 
De heer Luk Spoelders, echtgenoot van mevrouw Marina Christiaens 

 

 

 

                                                        HEER, GEEF HEN DE EEUWIGE RUST 

 
 
 
 
 

Naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
 
 
 
  
 
 

toneel bij de ZWK 
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Zondag 1 oktober Heilige Geest – 26e zondag v/h jaar 
Zondag 8 oktober Sint-Jacob – 27e zondag v/h jaar 
Zondag 8 oktober Wommelgem - Benefietconcert 

EslabonSocial met MCG 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 1 november – 10u30 Heilige Geest – Allerheiligen 
Zondag 5 november – 10u30 Heilige Geest – 31e zondag v/h jaar 
Zaterdag 11 november – 11u00 Sint-Norbertus –  

                Gedachtenisviering ZWK 
Zondag 12 november – 10u00 Sint-Jacob – 32e zondag v/h jaar 
 
 

Zaterdag 25 november – 20u00 en zondag 26 november – 15u30                                          
in het Atheneum F. Rooseveltplaats 

Concert met Klankjorum 
 
Zondag 3 december – 10u30 Heilige Geest – 1e zondag v/d Advent 
Zondag 10 december – 10u00 Sint-Jacob – 2e zondag v/d Advent 
 
Vrijdag 15 december – 20u00 – in de kerk van de Heilige Geest en 
Zaterdag 16 december – 20u00 - in de kerk van Sint-Anna-ten Drieën (LO)  
    Kerstconcert met Voces Aequales 

 
Zondag 24 december – 23u40 Sint-Jacob – Kerstnacht 

 
 
Werkten mee aan dit nummer :     Ludo Engelen,  Roger De Cock,  Jenny Backx, 
Erik Balbaert,  Tony Ah Munn,  Johan Clerckx,  Guido De Graeve,  Jos Willems, 
Rik Neel,   Jos Tyck,   Guido Bontenakel,   Hugo De Maeyer,   Luc Korthoudt, 
Marcel Coppens (v.u.). 
 
 

 

Onze voorbije activiteiten : 

In de nabije en verre toekomst : 


