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Wommelgem, 1 januari 2018.  
  
Beste wandelkringers, vrienden en sympathisanten, 
 
“Sure on this shining night of star-made shadows round”, zongen we op onze 
kerstconcerten in de H. Geest en Sint-Anna-ten-Drieën op Linkeroever. Met deze 
kerstconcerten sloten we een wel erg actieve muzikale periode af in ons nu reeds 
bijna 105 jarig bestaan: 3 concerten op amper 3 maanden tijd. In oktober brachten 
we in Wommelgem een erg gesmaakt en lucratief benefietconcert in 
samenwerking met Musica con Gioia ten voordele van EslabonSocial. Met de 
opbrengst hiervan genieten nu 47 gezinnen in Ecuador van drinkbaar water en de 
kans op een gezonder leven. 
Een maand daarop vierden we mee aan den toog in een “café chantant” het 20-
jarig bestaan van Klankjorum om ons daarna in ijltempo voor te bereiden op onze 
kerstconcerten in samenwerking met de dames van Voces  Aequales.  
 
“Star-made shadows round” of “I  +  XI = X”  //  “X = IX + I” , het is maar vanuit 
welke invalshoek je jouw licht laat schijnen op deze vergelijking. 
De zon en de maan hebben het voordeel dat je een heldere kijk hebt, een nadeel 
is echter dat een deel in de schaduw blijft. Sterren laten echter hun licht schijnen 
vanuit alle hoeken en kanten, werpen zachte schaduwen en geven ons zo de 
mogelijkheid om tot een genuanceerder totaalbeeld van de werkelijkheid te 
komen. 
De verleiding is echter groot om uit te kijken naar een “stralende” leider, die voor 
alles een simpele oplossing heeft, polariseert i.p.v. nuanceert om ons zo op te 
laten sluiten in ons eigen gelijk met soms (mega) conflicten tot gevolg. 
En zo komen we uit bij ons volgend muzikaal project voor 2018: “Op zoek naar 
vrede”. We zingen voor alle soldaten in alle oorlogen. Ze zitten allemaal in 
dezelfde miserie. Wie is goed en wie is slecht? Bevelen en wanhoop hebben geen 
taal. 
Samen met het dameskoor Marcanto willen we daar een jaar rond werken en 
hopen u ons project voor te kunnen stellen in het weekend van 24 en 25 
november. Hou dit weekend alvast vrij in uw agenda voor 2018. 

  ZWK WEBSITE zwklied 
 

Nieuwjaarsbrief van de voorzitter 
 
 
 

http://ZWK.be
http://zetweka.weebly.com/uploads/9/7/8/3/97833982/web_258_wandelkringlied.mp3
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Verder wens ik jullie alle goeds toe! Een zo goed mogelijke gezondheid, 
vriendschap, warmte, gezelligheid, kansen, uitdagingen, inspiratie, passie, succes 
en een vruchtbare zoektocht naar vrede: vrede met jezelf, jouw familie en de 
wereld rondom je. 
Uw filosoof van dienst, 
 
Guido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste ("oud")-Wandelkringer, 

Elk jaar zetten we onze deuren  open om samen met ons het nieuwe jaar 
feestelijk in te zetten met een hapje en een drankje. Velen zijn hier de afgelopen 
jaren al op ingegaan en kunnen getuigen dat het deugd deed om het vertrouwde 
Sint-Norbertusinstituut nog eens op te zoeken. Eén van hun eerste vragen is 
steevast: en waarom is Sus of Wim of Fred of Carl er niet?  Helaas, wij kunnen 
enkel maar de gelegenheid bieden. Misschien vooraf via sociale media eens 
afspreken om samen met jouw leeftijdsgenoten eens af te komen.  

Je bent welkom vanaf 20u30. We repeteren tot 21u15 en heffen dan het glas op 
het nieuwe jaar. Je kan binnen langs het klein poortje in de Paleisstraat dat van 
20u15 tot 21u00 open zal zijn. Daarna lukt ook nog maar gelieve dan met uw 
sleutel te tikken op een glasdal van de Bolwerkstraat waar je licht ziet branden, of 
gebruik het GSM-nr 0485 032 810 of 0497 472 028. We komen zeker open doen.  

 Wij kijken er alvast naar uit om u te ontmoeten op donderdag 4 januari 2018  

 
--  
Warme kerstdagen  
en wind in de zeilen voor 2018 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!! Donderdag 4 januari 2018 !!!!! 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Iedereen raken met muziek” 
 
De laatste donderdag voor de kerstvakantie. De ‘witte zaal’ van kunstencentrum 
DeSingel in Antwerpen loopt vol met een bende vrolijk kwetterende kleuters en op 
het bord voor hen prijkt in grote letters “Het grote muziekboek”. Wie zal deze in 
vakantiesferen vertoevende kleuters stil krijgen, vragen we ons af. Het antwoord 
komt vrij snel. Iemand die zich voorstelt als prinses Nina verschijnt op het toneel 
en begeleid door prinses Eliane, een reuzenaap en een schildpad, zorgt ze er op 
een verrassende wijze voor dat de kindjes haast perfect handenklappend de 
muziek van de Turkse mars van Mozart mee beleven. Ook ‘Kortjakje’ kan nog de 
aandacht wekken, tot blijkt dat er in het muziekboek van de kinderen ook een 
kleine ‘pieper’ verborgen zit, waar ook duidelijk mee moet geëxperimenteerd 
worden. 

Nina Smeets, een vrouw met een missie 
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Als de prinsessen zich van hun koninklijke gewaden ontdaan hebben, blijken ze in 
hun wereldse kleren bijzonder enthousiast over de vertoning en de prinsessen 
blijken gewoon Nina Smeets en Eliane Rodrigues te heten, respectievelijk de 
dochter en de vrouw van ex-Wandelkringer Nest Smeets, in een ver verleden nog 
de ‘rebelse’ bezieler van het succesrijke groepje Capriccio, dat vooral met 
verfrissende negro-spirituals de handen op mekaar kreeg van de jongere 
toehoorders tijdens de concerten van de Wandelkring. 
 
Er blijkt zelfs gelijkenis te bestaan tussen de twee generaties. “De eerste 
kennismaking met muziek moet voor de kleuters positief zijn. Het is belangrijk dat 
ze muziek mooi vinden. We schenken ze daarbij een boekje, zodat ze nadien – 
samen met hun ouders – de basis van de muziek kunnen benaderen op een heel 
toegankelijke wijze,” klinkt het alleszins overtuigend enthousiast bij de 31-jarige 
Wommelgemse Nina, die in december 2017 een bijzonder drukke maand achter 
de rug heeft. Zieke kindjes bezoeken in het Paola-kinderziekenhuis, zelf optreden 
tijdens het kerstconcert in DeSingel, samen met o.a. haar moeder en tv-
presentator Tomas van der Veken (“een hele toffe, vriendelijke man”) en tenslotte 
het jaarlijkse kerstconcert in De Doelen in Rotterdam. Het was daar dat in 2016 de 
beelden van haar mama, concertpianiste en -virtuoze Eliane Rodrigues, de wereld 
rond gingen toen ze ontdekte dat de pedaal van haar piano het niet deed, maar ze 
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bleef verder spelen, onder het podium verdween en opnieuw met een lift op 
hetzelfde podium verscheen, terwijl ze nog steeds verder piano speelde. 
 
 
“Ja, die beelden doken in alle media op  
en uiteindelijk leverde het haar een platen 
contract op bij een afdeling van het grote  
muziekmerk Naxos,” vertelt een bijzonder  
vriendelijke Nina, die zelf ook al een 
 bewogen leven achter de rug heeft.  
 
Mirakel 
“Toen ik drie jaar was, ben ik verdronken in de ouderlijke vijver in Schilde. Ze 
vonden mij levenloos tussen het ijs in de vijver. Ze konden me gelukkig nog 
revalideren, maar ik belandde toch in coma in het ziekenhuis van Antwerpen. De 
dokters gaven me nog amper overlevingskansen en ik zou ‘als een plantje’ 
moeten verder leven, mocht ik het halen. Tot een arts aan mijn moeder voorstelde 
om eens de muziek te laten horen, die ze voornamelijk gespeeld had tijdens haar 
zwangerschap. Het Concerto nr. 12 van Mozart werd op een bandje afgespeeld 
en één dag later ontwaakte ik uit de coma. Uiteindelijk bleek de schade  mee te 
vallen, voornamelijk omdat ik in het ijs gelegen had en ook motorisch viel alles 
nog goed mee, zodat ik nu concerten kan geven en kan componeren.” 
 
En sindsdien behoort Mozart tot jouw favoriete componisten? 
Nina Smeets: “Nee, niet noodzakelijk. Ik hou van vele soorten mooie muziek. 
Mozart, Debussy, Grieg, iedere componist vormt een kleine planeet op zich en is 
uniek. Zo hou ik zeker ook van jazz, van Braziliaanse muziek… Ik ben ook niet 
schuw van nieuwe vormen van muziek, zo lang ze een positieve boodschap 
uitdragen en de mensen bereiken. Iedere stijl is trouwens het respect waard, vind 
ik.” 
 
Maar het is soms toch wel moeilijk om nieuwsoortige muziek mooi te 
vinden… 
“Je moet alleen trachten open te staan voor de muziek die je beluistert. Maar dat 
is afhankelijk van persoon tot persoon, soms van het uur van de dag of van de 
stemming waarin je zelf verkeert. De ene keer ben je rustig, de andere keer ben je 
triestig. De wereld bestaat op die manier uit golven, die op en neer gaan.” 
 
Wanneer besliste je zelf om ‘in de muziek’ verder te gaan. Hadden jouw 
muzikale ouders daar een belangrijk aandeel in? 
“Hoewel ik in de middelbare school ‘economie-moderne talen’ volgde en ik vijf 
talen spreek, was ik toch van jongs af aan gefascineerd door muziek. Het was dan 
ook logisch dat ik nadien naar het conservatorium ging. Ik volgde pianostudies en 
een lerarenopleiding, waardoor ik nu zelf deeltijds pianolessen kan geven en 
verder treed ik dus op.” 

Haar mama 
in Doelen 

 

https://www.nu.nl/opmerkelijk/4376041/filmje-met-onverstoorbare-pianiste-in-doelen-hit-internet.html
https://www.nu.nl/opmerkelijk/4376041/filmje-met-onverstoorbare-pianiste-in-doelen-hit-internet.html
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Is dat voldoende om van te leven? 
“Dat laatste heb ik nooit echt belangrijk gevonden. Ik wil gewoon de mensen iets 
positiefs brengen en hen inspireren. Muzikanten zijn meestal mensen die heel 
veel met mekaar delen. Ik heb ook het geluk dat, naast mijn muzikale ouders, ook 
mijn verloofde Gabriel Ferraz een filosofie heeft die me bijzonder veel energie 
verschaft om muziek te componeren en uit te voeren.”  
 
“Ik heb het nooit belangrijk gevonden of ik van muziek zou kunnen leven” 
 
Dat je wel degelijk ook over veel talent beschikt, bewijst de Akademia Music 
Award, die je verdiende bij het uitbrengen van jouw eerste CD, ‘Project 
Reborn’. De jury beloonde vooral het ‘onderliggende compositorische 
instinct van Nina, dat ons ademloos achter laat’. 
(blooslacht) “Natuurlijk wel leuk als je zulke Award krijgt. In 2013 gaf ik in 
Zwitserland een pianorecital en na afloop speelde ik als bisnummer een zelf 
geschreven compositie. Ik kreeg daar nadien zulke staande ovatie voor, dat ik 
besloot om het pianoboek en de Cd-album Project Reborn te creëren. Het is 
eigenlijk een dagboek van mijn leven, het is sterk autobiografisch. Het werk 
bestaat uit verschillende muziekstukken: Infinity, Genesis:The Garden of Eden, 
Genesis: The expulsion of Adam&Eve, Sunrise, A moment of Introspection, At the 
breaking of dawn, Project Reborn, The Dreamer, The victorious Angel, When we 
transcend Time. In 2015 heb ik het voor de eerste keer gespeeld.” 
 
Project Reborn is verkrijgbaar op Itunes, Amazon, Cd-baby en Spotify… 
“Itunes en Spotify zijn voor de meeste mensen bekend. Cd-baby is wel een mooi 
platform, een plaats waar iedereen zijn stem kan laten horen in alle mogelijke 
soorten en stijlen. Het is tevens een uitgeverij die liefst de werken van 650.000 
artiesten en ruim 100.000 ‘songwriters’ verdeelt.” 
 
Wat vind je het moeilijkste aan piano spelen? 
“Je hebt een bepaald pianowerk ingestudeerd en je wil dat natuurlijk zo goed 
mogelijk vertolken. Dat je voordien even gezonde zenuwen hebt, is normaal. 
Tijdens het concert leeft de muziek leven door jou. Het is zoals je ademt, je kruipt 
in het stuk en dan ben je zo geconcentreerd dat je zelfs het geluid van een gsm 
niet meer hoort.” 
 
Hoeveel tijd steek je in de voorbereiding van zo’n concert? 
“Moeilijk te becijferen. Je moet het werk natuurlijk instuderen. Soms gebeurt dat in 
de voormiddag, ’s avonds of zelfs ’s nachts als je niet gestoord wil worden. Of  
 
wanneer je vrij bent. Maar ik ben natuurlijk ook geen robot, ik moet ook nog leven. 
Soms moet je ook nadenken over een bepaald werk en ga je luisteren naar 
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bepaalde opnames om te weten of je het zo of misschien nog op een andere wijze 
kan interpreteren.” 
 
En wat is het moeilijkste aan componeren? 
“Als ik iets componeer, dan moet alles wat in me zit, ook in de muziek opgenomen 
worden. Als ik het stuk triestig is, moet je dat voelen op een bepaald ogenblik. 
Vergelijk het met een spannende roman, waarbij je op het einde met een zucht 
het boek dicht slaat, omdat alle emoties voorbij zijn. Zo is het ook als je een werk 
gecomponeerd hebt.” 
 
Hoe kijk je tegen deze laatste maand van het jaar aan? 
“Met grote tevredenheid. Ik ben blij dat andere mensen ontzettend veel genoten 
hebben van het kerstconcert in DeSingel. Het ging allemaal fantastisch. Het 
concept, de inkleding van de zaal, de kerstatmosfeer die we geschapen hebben. 
Ook die introductie tot de muziek bij de kleuters was dan weer op een andere 
manier leuk. Alle boeken die we geschonken hebben aan de kinderen, zijn 
mogelijk gemaakt door de hulp van sponsors. Een geweldig initiatief en de 
tekeningen spraken de kinderen ook aan. Mochten er nog mensen zijn, die 
hieraan willen meewerken of uitgeverijen die met ons willen samenwerken; het 
mag! We willen nog meer kinderen op deze wijze in contact brengen met muziek.” 
 
Als we je zo bezig zagen, stroomt er nog wel Zuid-Amerikaans bloed door 
jouw aderen! 
“Dat kan ook moeilijk anders, hé! Dat zit in mijn opvoeding. Mijn moeder is 
Braziliaanse. Brazilië heeft een rijke cultuur. Muziek bestaat daar niet enkel uit 
bossa nova, samba, forro of andere folkloristische stijlen, maar we hebben ook 
vele grote klassieke componisten zoals o.a. Villa-Lobos. De mensen daar hebben 
warmte, passie, die zijn heel erg open. We zijn zelf al gaan luisteren en kijken 
naar grote pianisten uit Brazilië zoals Nelson Freire.” 
 
Langs de andere kant werken jullie al jaren aan het festival van Saas Fee, 
dat in 2018 weer plaatsvindt van 8 tot 17 augustus. Weet je dat een groep 
zangers van de ZWK indertijd nog gezongen hebben in de kerk van Saas 
Grund? 
“Nee, wist ik niet. Het is natuurlijk in de buurt. Weet je dat er ook elk jaar bussen 
ingelegd worden vanuit Wijnegem naar Saas Fee. Het optreden vindt plaats in 
een grote kerk, die zopas gerenoveerd werd, er speelt een orkest en natuurlijk 
treden wij daar ook op. Wie meer inlichtingen wil over concerten of projecten, kan 
altijd terecht met opgave van zijn naam en mailadres op concertns@gmail.com. 
Voor het festival kan je steeds terecht op de website www.musicaromantica.ch.” 
 
Wat zijn jouw ambities verder nog? Waar droom je nog van? 
“Natuurlijk wil ik nog verder concerten geven, muziek componeren en eigenlijk zou 
ik ook nog eens graag een boek schrijven. Literatuur. En mijn droom ben ik 

mailto:concertns@gmail.com
http://www.musicaromantica.ch/
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eigenlijk al aan het realiseren: de mensen op een positieve wijze in hun hart raken 
met de muziek die ik componeer of die ik uitvoer van andere componisten.” 
 
Bij het begin van het nieuwe jaar noteren we ook graag jouw 
nieuwjaarswensen! 
“Nieuwjaar is tenslotte maar één dag, waarop je weer in een open sfeer jouw 
familie ziet. Ik zou wensen dat je van iedere dag in het nieuwe jaar zo’n 
Nieuwjaarsdag kan maken. Voor iemand iets goed doen en de mensen steunen 
die dat nodig hebben. Als dat kon gebeuren, zou er al veel kwaad uit de wereld 
verdwenen zijn. Goed zijn voor mekaar. Ik wens ook iedereen sterkte toe, zeker 
voor wie het moeilijk heeft. Want zelfs in alle trieste zaken, ontdek je toch steeds 
ook weer iets goeds.” 
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Daar komen langs de harde baan … 
 
In die dagen gingen de herders weer op weg naar de arme stal. 
Sommige met de tram. 
Maar laat dat een bijkomstigheid zijn. 
Ze hadden de engelen nog niet horen zingen. 
Al zegt de bijbel van wel. 
Maar laat dat een bijkomstigheid zijn. 
Toen kwamen zij in Bethlehem. 
Eigenlijk heet die plaats Heilige Geest. 
Maar laat ook dat een bijkomstigheid zijn. 
En zie, plots ontwaakten zij in schitterend licht. 
En hoorden ze een nieuw lied. 
Zo vloeiend en klaar klonk die boodschap van vree. 
Ook het geslacht van de engelen werd nu duidelijk geopenbaard. 
De theologen kunnen eindelijk op hun twee oren slapen. 
De engelen zijn vrouwen. 
Laten we wel wezen, dat is geen bijkomstigheid. 
Wezens die zingen, helemaal in het zwart. 
Met uiterst bekoorlijke stemmen. 
Neem nu dat hemelse Minuit chrétien. 
Zelfs de herders hadden er geen woorden voor. 
Wat niet vaak gebeurt. 
 

Onze kerstconcerten 
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Ook de herders zongen motettekens voor hun koning. 
Soms samen met de engelenschaar. 
Soms helemaal alleen. 
Eentje alleen hadden ze misschien beter niet gezongen. 
Dat is natuurlijk een kwestie van smaak, maar ook van belabberde afwerking. 
 
Het kindje dat de herders gaan aanbidden is onveranderlijk van het mannelijk 
geslacht. 
Voor feministen is dat geen bijkomstigheid. 
Bovendien wordt het ventje, sinds zijn eerste komst, elk jaar opnieuw geboren. 
Midden in die ellenlange kerstperiode. 
Al die herrie veegt, om het met Elsschot te zeggen, de dappersten van de straat. 
Toch diegenen die een punthoofd krijgen van het zeemzoete sentiment dat hun 
stappen begeleidt en dat de volksmond ‘kerstliederen’ noemt. 
We kennen een herder die op de loop gaat als hij overvallen wordt door een Susa 
Nina met een Stille Nacht er overheen. 
(Onder de boom zong hij, uit puur balorigheid, soms ‘Hallebaan’ in plaats van 
‘harde baan’. 
Maar kreeg toch steeds een pakje. Of wel twee.) 
De martelende klanken van Jingle Bells en I'm dreaming of a White Christmas 
laten we even terzijde. 
Terzijde? Die White Christmas heeft ons met de dwaze verwachting opgezadeld 
dat een Kerstmis zonder sneeuw een mislukte Kerst is.  
Met dank aan Bing Crosby, en een film uit 1954. 
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Hoe dan ook, met dank aan de gelijke stemmen van Voces Aequales en de bijna 
even gelijke van de ZWK was het alsof de herder die dit schrijft een nieuw lied 
hoorde.  
Zelfs Susa Nina klonk nu enigszins stofvrij. 
En die postneoromanticus Rutter schittert als een frisse ster aan het 
kerstfirmament. 
Al is hij lang geen twintig meer. 
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Nog iets. 
Zo’n herders hebben doorheen het jaar hun handen meer dan vol met al die 
schaapjes.  
Als ze dan bij nacht in het veld zich voorbereiden op die wondere nacht, leren zij 
meer dan één nieuw lied.  
Zo goed en kwaad als ’t kan. 
Maar, zegt dan plots hun opperherder, 
kieper dit en dat en nog veel meer maar in de prullenmand, 
daar heeft Jezeke toch niks aan. 
Dat is, zo zeggen sommige herders, beslist geen bijkomstigheid. 
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Tot op ons Vredesconcert 
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Vijftig jaar zanger 

  

(De Fons en de Leo) 

En dan zeggen ze: ‘Ge moet iets zeggen, ge moet een speech geven’.  Maar... ik 

heb dat nog nooit gedaan. 

Bij de vorige jubilea was er altijd wel iemand anders die een woordje placeerde.  

Zelfs toen ik met pré-pensioen ging had ik het geluk een collega te hebben die 

veel meer bespraakt was dan ik.  Ik dacht ook om het aan Marcel te vragen, maar 

ik weet niet hoeveel hij vraagt ... 

Vijftig jaar zangers. 

Hoe is het begonnen?  Mijnheer Duysburgh die bij mijn ouders kwam vragen of  ik 

bij de Zingende Wandelkring mocht komen.  De reactie van thuis was: 'Maar...die 

Het Ceciliadiner 
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kleine kan helemaal niet zingen'.  Waarop mijnheer Duysburgh het antwoord gaf: 

‘Iedereen kan zingen’.  Einde discussie. 

En dan is het patroon... hetzelfde dat jullie allemaal al kennen en/of zelf hebben 

meegemaakt.  Ik zal wel het één en ander vergeten, want in die 50 jaar is er 

zoveel gebeurd.  Bij de knapen was het nog veel spelen, kattenkwaad uithalen in 

de school, repeteren en zingen. Later in Corona in de kerk en zingen. Klein kamp, 

groot kamp, vierdaagse, en zelfs daar 's morgens een mis en dus zingen.  Opera, 

concerten, provinciale toernooien, dus zingen. Huwelijksmissen en begrafenissen, 

dus zingen. Met de vrienden uitgaan en dan ... drinken maar de volgende ochtend 

wel naar de kerk om te zingen. Ook op vakantie gaan, onder andere naar 

Frankrijk en Joegoslavië.  En zelfs eens drie weken naar Ierland en daar moesten 

we ook wel eens zingen.  Werken en feesten in Radeske en daar in de late uurtjes 

ook zingen... En natuurlijk de vele jaren met Poppenkast  Paljas . Eerst vooral 

voor de kinderen en later ook meer voor volwassenen en dat was ook met zingen. 

En dan zelfs nog een lief vinden tijdens het samen zingen met de Chorale . 

Trouwen, kinderen krijgen, huisje, tuintje en blijven zingen. 

En zo vliegt het leven verder tot waar we nu staan.  Ik kan alleen maar – ook uit 

naam van Fons Carpentier - iedereen, zelfs zij die er niet meer zijn, enorm 

bedanken die mee heeft geholpen om dit waar te maken. Bedankt allemaal voor 

50 jaar oprechte vriendschap, want zo alleen word je ... 

 Vijftig jaar zanger. 

En dan zeggen ze: ‘Ge moet iets zeggen, ge moet een speech geven’.  Maar... ik 

heb dat nog nooit gedaan. 
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…André D. en Leo S. in de programmaboekjes van de kerstconcerten vermeld 
stonden als solisten, naast diva Cristel De Meulder. Toen deze laatste met 
verbazend gemak de hoogste tonen uit ‘Minuit Chrétien’ van Adam door de kerk 
liet galmen, zijn onze ZWK’ers zich ootmoedig gaan verontschuldigen bij de 
zangeres. 
 
…de toeschouwers van het kerstconcert met verbazing geslagen werden toen ze 
bij het binnen komen van de kerk getrakteerd werden op een mini extra-repetitie 
van enkele zangers uit een stem, die nochtans gewoonlijk blaakt van 
zelfvertrouwen. Het was niet duidelijk hoeveel kandidaat-toeschouwers nog ultiem 
de biezen pakten. 
 
…er in navolging van Willy Sebastian Bach weer enkele zangers beboet werden 
met een ‘tourneé générale’ wegens ‘stil’ meezingen met de vrouwenstemmen. 
Hoewel het er soms op leek dat het mannenkoor erop uit was om te zorgen voor 
een collectieve ‘tournée générale’. 
 
…er opvallend veel leden na het kerstconcert in de H.-Geestkerk absoluut een 
programmaboekje wilden bemachtigen. Had het geniet bonnetje voor een extra-
consumptie er iets mee te maken hebben? Zo zijn onze leden toch niet… 
 
…ook orgelist Jan Van Mol voor het kerstconcert een programmaboekje wilde 
bekomen. ‘Twee euro’,” klonk het bij de strenge controleur. “Maar ik ben de 
orgelist,” probeerde Jan nog. ‘Twee euro, meneer!’, klonk het weer. Dat heb je als 
je niet in uniform komt. 
 
…de uniformen tijdens de kerstconcerten nogal flexibel zwartkleurig waren. 
Sommigen meenden zelfs blauwe en zowaar rode tinten opgemerkt te hebben. 
Allicht voor de vertoning al te veel geproefd van de Karmeliet van ’t vat? 
 
…sommigen een dag na het kerstconcert een briefje in hun jas vonden met 
daarop een adresje. Ze konden zich niet meer herinneren hoe dat erin geraakt 
was. Te veel Karmeliet van ’t vat gedronken na de vertoning. 
 
…onze voorzitter steeds alles piekfijn kan in orde brengen, soms zelfs iemand 
vragen om een gebedje een uurtje voor iedereen op het Ceciliadiner aan tafel 
gaat zitten. Waarvoor het denken onder de douche allemaal niet goed kan zijn. 
 
…jubilaris Leo S. een schitterende speech gaf na zijn viering als 50 jaar lid. Het 
was dan ook een giller dat hij zijn betoog afsloot met de bemerking ‘eigenlijk kan 
ik niet speechen’. 

Weet je dat… 
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…Dirk D. zelfs een dagje extra-vrijaf nam om zich ten volle te kunnen 
voorbereiden op een solo-carrière in ons koor. 
…Eddy V. en Roger D. zich volkomen lieten gaan in hun rol van ‘de Sint en 
zwarte Piet’. 
 
…onze dirigent soms over een klankklare woordenschat beschikt: “Ik zou liever 
hebben dat jullie met die partituur in het hoofd zaten, in plaats van met het hoofd 
in de partituur.” 
 
 
… de familie Clerckx 
op het kerstconcert 
zelfs 
vertegenwoordigd 
was door zes van de 
negen broers en 
zussen: Willy, Marc, 
Leo, Mia, Johan en 
Suzy. Een record dat 
nog moeilijk 
verbeterd kan 
worden… Of toch? 
 

 
 
…Guy D. vond blijkbaar dat de Ceciliadiner dit jaar extra lang geduurd had, maar 
hij was de volgende dag tijdig aanwezig voor de hoogmis. Met dank aan De Lijn 
voor dat laatste! 
 
…we een gevallen ziel als die van Walter G. pas na een revalidatie van nog twee 
maanden in 2018 zullen weerzien. Het mag ook eerder, hoor Walter! 
 
…we pater Willy Van Essche voortaan kunnen terugvinden in het woon-
zorgcentrum Hof ter Waarbeek, Waarbeek 28, 1730 Asse. Tel. 0491/712978. 
 
…we jammer genoeg afscheid moesten nemen van ons ere-lid Lutgard. Dat zij 
echter om geen grapje verlegen zat, kan iedereen bevestigen die haar kende. 
Toen ze eens op de operatietafel lag, vroeg de dokter of ze het erg vond dat er 
een muziekje speelde. ‘Bijlange niet,’ was het antwoord, ‘zolang het de 
Brabançonne niet is, want dan moet ik recht staan.’ 
 
…de ontvangen muzikale Kerst- en Nieuwjaarswensen van Nicole De Paepe 
 
 

Nieuwjaarswensen 

https://www.youtube.com/watch?v=wm6wPYtzRZU
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Overlijdens: 
 

 Op 7 december overleed mevrouw Lutgard Van Kersschaever.  Ze werd 

geboren op 29 juli 1944 en was de weduwe van Leo Van Essche. 

Ze was een ZWK-sympathisante in hart en nieren en een trouwe 

aanwezige op onze concerten, zo lang haar gezondheid dit toeliet. 

 

 Enkele dagen later, op 12 december, stierf Jan Renders, weduwnaar van 

Lucie Ceusters op 91-jarige leeftijd.  Hij was de vader van Lin en 

schoonvader van ons oud-lid Jos Willems. 

 

De ZWK zal hen op gepaste wijze herdenken tijdens de jaarlijkse 

gedachtenisviering. 

 
 
advertentie 

 

Personalia : 
 
 
 
  
 
 

toneel bij de ZWK 
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Zondag 3 december  Heilige Geest – 1e zondag v/d 

Advent 
Zondag 10 december Sint-Jacob – 2e zondag v/d Advent 
Vrijdag 15 december Heilige Geest – Kerstconcert met 

Voces Aequales 
Zaterdag 16 december Sint-Anna-ten Drieën Kerstconcert 
Zondag 24 december – 23u40 Sint-Jacob – Kerstnacht 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 4 januari 2018 Nieuwjaarsreceptie voor leden en 

oud-leden na repetitie 
Zondag 7 januari 2018 – 10u30 Heilige Geest – Openbaring van de 

Heer (Driekoningen) 

Zondag 14 januari 2018 – 10u00 Sint-Jacob – Doop van Jezus 
  
Zondag 4 februari 2018 – 10u30 Heilige Geest – 4e Zondag v/h jaar 
Zondag 11 februari 2018 – 10u00 Sint-Jacob – 5e Zondag v/h jaar 
 
 

Weekend van 24 en 25 November 2018 
Vredesconcert 

In samenwerking met dameskoor Marcanto 
 

 
Werkten mee aan dit nummer :    
Johan Clerckx, Viviane Voets, Nina Smeets, Raf Van Bortel, Luc Korthoudt, Guido 
De Graeve, Jenny Backx, Tony Ah Munn, Koen Meessens, Rik Neel, Ludo 
Engelen, Leo Segers, Jan Leers, Marcel Coppens (v.u.). 

 

Onze voorbije activiteiten : 

In de nabije en verre toekomst : 


