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“Eens Wandelkringer, altijd Wandelkringer” 
 

Wie de Wandelkring al vele jaren kent en volgt, weet dat ze in pater Willy Van 
Essche één van haar grootste supporters heeft. Momenteel verblijft hij in rust- en 
verzorgingstehuis Hof ter Waarbeek in Asse. Toen we hem contacteerden voor 
een gesprek klonk het nog: “Ik zit hier in het voorgeborchte van hetgeen hopelijk 
de hemel wordt.” 
   

          
 
Maar toen we hem persoonlijk opzochten, was zijn levenslust zeker nog helemaal 
niet verdwenen. Hoewel hij zich in een rollator doorheen het gebouw beweegt, 
voelt hij zijn lichaamstoestand opnieuw vooruitgaan en via revalidatie en 
kinesitherapie ziet hij het wel zitten om binnen afzienbare tijd weer te kunnen 
stappen. En dat ze in dat tehuis al weten dat hij iets met wandelaars en zangers 
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te maken heeft, werd duidelijk toen de vriendelijke onthaalbediende ons vroeg of 
die kring van pater Wim (zijn roepnaam in Asse) nog veel ging wandelen. Dat hij 
graag zong, wist ze zonder dat we uitleg moesten geven. 
 
Wie de familiesituatie van de Van Essches en de kruisbestuiving met de families 
De Graeve, Van de Paer en Mols niet kent, proberen we even uit te leggen waar 
de jongste mannelijke telg van de familie – intussen 90 - zich situeert. 
“Herman, Leo en Karel waren mijn broers, maar gewoonlijk wordt daarbij Guido 
vergeten, die slechts dertien maanden geleefd heeft. Verder heb ik Hilda, Annie 
en Lieve als zussen.” 
 
Al vrij snel kwamen alle broers terecht in de Zingende Wandelkring onder 
leiding van E.H. Theo Greeve. Willy herinnert zich met zichtbaar plezier een 
aantal leuke momenten. 
 
“Onze leider had alvast een bijnaam: ‘de Foei’ en dat kwam dan weer van ‘de 
Savoei’, nadat we eens met hem in een savooienveld terecht waren gekomen. 
Zijn opvolger ‘meneer’ Duysburgh doopten we - na een zwem- en fietsevenement 
in Merksplas – als ‘de Koei’ omdat we - tijdens het rijden tussen de velden - wel 
veel gelijkenis vonden tussen de koeienogen en zijn grote ogen. Later werd ‘de 
Koei’ de ‘podding’.” 
 
Jullie deden ook behoorlijk wat aan sport bij de ZWK? 
 
“Passief gezien had ik jarenlang met een enkele vrienden zoals Staf Bontenakel 
een abonnement op ‘den Antwerp’, waar ik nog wedstrijden zag met meer dan 
60.000 toeschouwers. Maar we waren natuurlijk ook wel actief: voetballen, 
zwemmen, wandelen en fietstochten maken. Zo herinner ik me dat ik samen met 
enkele vrienden zoals Dré Keymolen, Jules Keteleer en Sus Vermeulen een tocht 
deed van Antwerpen naar Leuven, Dinant, Namen, Brussel en terug Antwerpen: 
256 kilometer!” 
 
In hoeveel dagen deden jullie dat? 
 
(lichtjes verontwaardigd) “In één dag natuurlijk, want de volgende dag moesten 
we weer naar school of naar het werk. Zonder krampen. Maar we waren nog jong, 
hé!” 
 
Je trad eigenlijk maar laat toe tot het priesterschap… 
 
“Klopt. Ik heb in Sint-Norbertus de Economische voleindigd en daarna ben ik 
zeven jaar gaan werken als boekhouder bij ‘Les nouvelles savinières de Mol’. Wij 
verkochten zand om glas of porselein mee te maken. In Mol dus. Dat was kort 
voor de oorlog. Mijn baas was een Waal, maar ik herinner me dat hij op 11 juli 
binnenkwam en zei: ‘Wie deze namiddag naar huis wil gaan, dat mag, want het is 
de Vlaamse feestdag’. Voor mijn twee andere collega’s hoefde het niet, maar ik 
nam wel vrij. 
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Op 25 maart is het het feest van Onze-Lieve-Vrouw-Boodschap en in dat jaar viel 
dat ook op Pasen. Het sneeuwde zelfs die dag. Ik zong de hoogmis, de vespers in 
de H.-Geest, het lof. Maar dat beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen trok 
me aan. En in een inwendige impuls hoorde ik haar zeggen: ‘Jij moet priester 
worden’. Ik heb dat thuis gemeld op 6 juni, het feest van Sint-Norbertus. Ik ben 
dan wel blijven werken, maar toen ze mijn besluit hoorden, kreeg ik plots geen 
werk meer. Ik heb dan maar zelf mijn ontslag gegeven. Ik moest eerst Latijn leren 
via avondlessen bij een pater uit de Ploegstraat, die eigenlijk nooit les gaf, maar 
me alleen corrigeerde. Daar kwamen dan nog drie jaar filosofie en vier jaar 
theologie bij.” 
 
Hoe kwam het dat je ervoor koos om scheutist te worden en geen 
parochiepriester? 
 
“Dat lag aan pater John Van der Steen, die was scheutist en toen ik nog bij het 
kinderkoor was, zat hij recht voor mij aan de piano. Toen ik besloten had om 
priester te worden, moest ik daarvoor bij Scheut naar Nederland, zodat ik bij de 
ZWK nog alleen de repetitie op woensdagavond en de misviering op zondag kon 
meemaken. Veel waardering krijg je niet altijd bij zulke orde. Alleen een brief om 
me te bedanken voor de vertaling van teksten in Afrikaanse talen na mijn 
terugkeer uit Kasaï, maar tegelijkertijd de melding dat ik maar best kon uitkijken 
naar een plaats ergens in Vlaanderen. Op 12 december 1997 zag ik dat er twee 
vacatures waren: één voor twee plaatsen in Sint-Niklaas en één voor één plaats in 
Asse. Ik koos voor dat laatste. Dan was ik tenminste mijn eigen baas.” 
 
Maar tussendoor was je dus wel heel erg actief in het vroegere Belgisch 
Kongo, net op het moment dat daar de onafhankelijkheid uitbrak… Geen 
probleem? 
 
 
“Ik moest in juli 1960 vertrekken, maar wegens 
te gevaarlijk werd de tocht uitgesteld tot 
oktober. Met een zestigtal passagiers in een 
Boeing en onderweg twee keer bijtanken. De 
mentaliteit van eerst blank en dan zwart, was 
er al wel gewijzigd in eerst zwart en dan blank. 
Ik kwam terecht in Kasaï, een plek waar de 
mensen het redelijk goed hadden langsheen 
de grote rivieren. Ik verbleef er van 1960 tot 
1997, een periode waarop ik tevreden 
terugblik. Nu zijn de mensen er veel slechter  

aan toe: er heerst hongersnood, duizenden mensen zijn er op de vlucht en lijden 
onder honger en dorst. Maar daar hoor je hier weinig van, hoewel de toestand 
stilaan dramatisch wordt.” 
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Kon jij daar jouw werk doen zoals je het wilde? 
 
“Zeker. Hoewel, in het begin had ik een ruimte gevonden om de erediensten in te 
doen. De plaats werd echter vernield door eigen katholieken. In de buurt wist 
iedereen dat vier mannen het gedaan hadden. Eerst werd de eerste vermoord, 
dan de tweede, dan de derde en tenslotte de vierde. Nooit kwam uit wie daarvoor 
verantwoordelijk was. 
 
Ik kon er wel van de plaatselijke chef een gebied van 110 ha krijgen, waarop ik 
een boerderij kon beginnen, waar tien gezinnen aan het werk konden. Ik heb er 
één psychologische fout gemaakt: omdat de eerste zwarte provinciaal nooit naar 
onze missie kwam, schreef ik hem een boze brief. Dat werd niet in dank 
aangenomen en veel steun kwam er van die kant niet meer. 
 
Waar ik dan wel tevreden over was, dat was de samenwerking met een 
protestantse pastor. Ik hielp hem met de bouw van een kerk dankzij het geld dat 
wij vanuit katholieke kant kregen. Na de dienst kwamen we samen om te bidden. 
Hij vond teksten uit de bijbel, wij hadden onze psalmen en vespers.” 
 
Had je daar ook niet af te rekenen met ziektes? 
 
“De eerste tekenen van een zwakke lever kondigden zich wel aan. De bloem 
moest daar op de zwarte markt aangeschaft worden en brood werd soms op een 
heel goedkope manier gemaakt. Soms zat er zelfs schijnbaar een laagje slijk 
tussen. Ofwel moesten we ons behelpen met beschuiten. Er waren ook weinig 
dranken die wij kennen. En dus werd er veel palmwijn gedronken: een zwaar 
goedje, maar je voelde de pijn er niet meer door. Eén keer ben ik er ook uit een 
camion gevallen. Het gevolg is dat ik nog steeds mijn arm niet kan strekken. 
 
Terug in België moest ik een eerste ‘pace-maker’ laten steken. Dat gebeurde 
volgens een nieuwe formule met een leger kijkers rondom de operatietafel. Twee 
jaar later bleek die echter niet te voldoen en kreeg ik een tweede ‘pace-maker’ 
met de garantie dat ik daar langer mee zou doen.” 
 
Intussen was je dus parochiepriester in Asse… 
 
“Tot ze mij vanuit het aartsbisdom op 13 juni 2013 op 24 uur tijd de straat 
opzetten, omdat zogezegd het ziekenhuis dat wilde. Maar daar bleek niets van 
aan te zijn. Dan ben ik maar begonnen om missen te doen in een thuiskapel. 
Zoals de eerste christenen. Nadien kwam ik hier in dit tehuis terecht, waar ik me 
al goed thuis voel en ik ontvang nog wel wat bezoek van mensen uit Asse, maar 
ook de mensen van de Wandelkring zijn welkom, hoor! Ik kwam hier terecht in 
een gemeenschap met bijna uitsluitend vrouwelijke verpleegsters. Ik waardeer 
hun werk zeer zeker en een kusje geven als appreciatie is toegestaan (grijnst).” 
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Wat niet zovelen weten, is dat je rond de oorlogsjaren ook verwoed 
meedeed aan de poppenkast bij de ZWK. 
 
“Klopt. Maar het was tegelijkertijd ook een moeilijke periode omwille van de 
oorlog. Sommigen – zoals ikzelf – waren uitgeweken naar West-Vlaanderen. Dat 
wekte wel een beetje jaloezie op en er kwamen twee groepen: zij die gingen en zij 
die bleven. Het was die laatste groep met o.a. Jos Mertens, Sus Cuyvers, Jos De 
Houwer en Sus Bontenakel, die de poppenkast levendig hielden. We moeten er 
ook geen doekjes om winden, maar je had binnen de ZWK ook een groep die 
sympathiseerde met de ‘zwarten’ en anderen die daar niet mee akkoord gingen. 
Het siert iemand als Karel Janssens dat hij erin geslaagd is om de zaak niet te 
laten ontsporen en dat het eigenlijk nooit een breekpunt binnen de kring is 
gebleken. Trouwens, kort na de oorlog werden er banden gesmeed met een koor 
uit Aken. Die mensen sliepen bij onze families en er was maar één probleempje: 
op het hoogkoor waren geen vrouwen toegestaan en het was een gemengd 
koor…” 
 
Maar we hadden het over de poppenkast… 
“Juist ja. Weet je dat we op een bepaald moment speelden met poppen, die uit 
rapen gesneden werden door mijn vader. We hadden voor een uitvoering nieuwe 
poppen besteld bij een winkel in de Van Breestraat, maar toen puntje bij paaltje 
kwam, konden ze niet tijdig leveren. Mijn vader heeft toen dag en nacht gewerkt 
om uit rapen poppen te snijden. Die hebben twee dagen dienst gedaan voor 
opvoeringen – o.a. in de Anna Bijnsstraat – en nadien waren die uiteraard niet 
meer bruikbaar.” 
 
Werkte jij zelf later nog mee met ‘diegenen die bleven’? 
 
“Absoluut. Ik werd er zelfs een vurige animator bij. Maar niet vooraleer we ooit 
een streek uithaalden tegenover ‘diegenen die bleven’. Ze moesten optreden in 
Overijse en de rector aldaar stond achter de schermen mee te kijken of hij 
misschien nog meer opvoeringen van dat bepaald stuk kon aanbevelen. Wat die 
mannen echter niet wisten, was dat Maurice Van Dael en ikzelf enkele uren 
voordien naar de plaatselijke markt geweest waren en dat we daar peren en 
appelen gekocht hadden, die niet meer al te rijp waren. En eens het stuk goed 
begonnen was, kregen de spelers plots af te rekenen met bijna rotte peren en 
appelen die uit de zaal kwamen. Die rector is toen afgedropen en ze moesten ook 
geen extra-voorstellingen meer leveren. Maar dat is met die twee groepen toch 
nog allemaal goed gekomen, hoor!” 
 
Heb je nog leuke ervaringen aan jouw tijd bij de ZWK? 
 
“Er zijn twee uitspraken van meneer Duysburgh, die ik nooit zal vergeten. Een 
eerste ging over de gebeurtenissen in en na de oorlog, waarbij hij zei: “Hoofse 
Vlamingen, kruip achter uw vlag.” Verder was er in de Wandelkring nogal wat te 
doen omtrent het vertalen van teksten uit het Latijn. Dat was lachen geblazen met 
de vrije vertalingen die John Michielsen hanteerde. Maar er werd ook gelachen 
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met de mooie toga’s die de priesters van Sint-Norbertus wél hadden en die van de 
H.-Geest niet. Op een bepaald moment – na de donkere metten - maakten 
sommigen er een spelletje van om te pogen die meegebrachte toga’s op de 
Tabaksvest over een lantaarnpaal te werpen. Toen sprak meneer Duysburgh de 
gevleugelde woorden: ‘Gemeinschaft macht Gemein’. Zal ik nooit vergeten.” 
 
Je kreeg ook altijd – zelfs in Kasaï – Eigen Krabbels. Wat betekende dat blad 
voor jou? 
 
“Het is en het was altijd het eerste wat ik las. We hebben altijd goede schrijvers in 
onze kring gehad zoals Lode Cantens, Staf Bontenakel en Corneel Staes. Later 
namen Guido Bontenakel, Fred Jacobs en nog enkele anderen dat over. Maar ik 
heb er me soms ook aan geërgerd. Toen mijn broer Leo 75 jaar werd, kreeg hij 
een artikeltje. Toen hij 80 jaar werd opnieuw, terwijl ik in datzelfde jaar 75 jaar 
werd, maar geen artikel kreeg. Hetzelfde toen Leo 85 jaar werd en ik dus 80 jaar. 
Hij wél, ik niet. Ik was ook een beetje ontgoocheld dat men mij in een ‘cordon 
sanitair’ stak bij de Wandelkring en dat ik er geweigerd werd omwille van mijn 
Vlaamse ideeën. Maar Wandelkringer blijf je voor het leven. Die gedachte heeft 
me wel recht gehouden. Eens Wandelkringer, altijd Wandelkringer.” 
 
Je bent 90 jaar. Hoe kijk je tegen jouw verdere leven aan? Of tegen een 
mogelijke dood? 
 
“Ik heb vier maanden gesukkeld met oogproblemen en de toestand is niet vooruit 
of achteruit gegaan. Ze zien blijkbaar geen oplossing. Ik heb soms wel eens pijn, 
maar ze proberen die zo veel mogelijk te verzachten. Ik voel me hier goed. Maar 
je hebt veel stille momenten. Waaraan denk je dan? Aan de dood. Je weet dat ze 
komt, maar je weet niet wanneer en wat er nadien komt. Onze Lieve Heer hield 
ook meer van Johannes dan van andere apostelen. De ene verpleegster houdt 
meer van me dan een andere. Hoe komt dat? Ik geloof in het hiernamaals, maar 
hoe het er daar uitziet, weet niemand. 
 

 

 
 
Ik voel me goed in dit tehuis en elk bezoek is welkom. 
Zeker nu ik niet meer met de auto rijd. Hij is nog niet 
weg, maar staat hier in een garage en hij wordt gebruikt 
door de mensen van ‘mantelzorg’. Zo dient hij nog tot 
iets. En het laatste dat ik nog hoop voor de komende 
maanden, is dat ik weer opnieuw op eigen benen kan 
stappen.” 
 

 
Als afsluiter van ons bezoek neemt hij ons mee naar zijn kamer waar hij enkele 
merkwaardige tekeningen (o.a. van hemzelf) en glaswerken laat bewonderen… U 
kan ze hierbij eveneens bekijken. 
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Zoals elk jaar bracht onze secretaris Jan Leers plichtsgetrouw verslag uit over 

onze activiteiten in het voorbije jaar. Wij luisterden aandachtig op de algemene 

vergadering van de ZWK. 

 

Niet alleen van de penningmeester horen jullie enkele cijfers; ook in dit verslag 

komen die voor, al zijn ze wat kleiner en staat er niets achter de komma. 

Om het 104de werkjaar te overlopen wil ik starten bij Sint-Jacob: daar waren we 

12x aanwezig op de tweede zondag en ook op kerstavond (24/12). 

In de Heilige Geest zongen we 10 keer op de eerste zondag.  We waren er 

afwezig op 1 januari.  Anne – de parochieverantwoordelijke – had medelijden met 

ons en liet ons op deze Nieuwjaarsochtend uitslapen.  In mei was er de Eerste 

Communie en bleven we ook afwezig.  We waren aan de Mechelsesteenweg wel 

present op 15/1 (ter compensatie van 1/1), op Witte Donderdag (13/4), op Goede 

Vrijdag (14/4) en op Allerheiligen (1/11). 

Zo komen we aan 27 uitvoeringen bij onze vaste werkgevers. 

Op andere plaatsen verzorgden we nog 4 keer de viering nl. 

-) op 25 mei ter gelegenheid van Ons-Heer-Hemelvaart in Sint-Anna-ten-Drieën, 

-) op 29 mei voor de uitvaart van José Van Oekel, weduwe van Warre Leys, in de 

    kerk van Sint-Jan Berchmans te Borsbeek, 

-) op 7 juni, terug in Sint-Anna-ten-Drieën, voor de begrafenis van Marina 

    Bernaers, echtgenote van André De Gezelle, 

-) en tenslotte op 11 november, hier in de gebouwen van Sint-Norbertus, voor de 

jaarlijkse herdenking van onze overledenen. 

 

 

In 2017 lieten we onze 

sympathisanten wachten 

tot in het najaar alvorens ze 

een concert van ons 

konden bijwonen, maar dan 

volgde wel een 

merkwaardige reeks. 

Die begon op 8 oktober 

met een benefietconcert in 

de kerk van Wommelgem 

en in samenwerking met 

Musica con Gioia.   

Waaraan namen we deel in 2017 
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De organisatoren konden na afloop meer dan 7.000,- Euro overmaken aan 

Eslabon Social, waardoor bijna 50 gezinnen in Ecuador nu drinkbaar water ter 

beschikking hebben. 

 

Op 25 en 26 november zongen 

we mee met Klankjorum ter 

gelegenheid van hun 20-jarig 

jubileum.  De zaal Athena was 2 

keer zo goed als uitverkocht en 

het publiek kon genieten van 

moderne klassiekers afgewisseld 

met anecdotes uit de voorbije 

Klankjorumgeschiedenis. 

  
 

 

 

Nog vers in het geheugen 

liggen de 2 kerstconcerten 

die we ten gehore brachten 

met het vrouwenkoor Voces 

Aequales en hun dirigente-

soliste Cristel De Meulder.  

Zowel na de uitvoering van 

15 december in de Heilige 

Geest als na deze op 

16 december op 

Linkeroever werden heel 

wat positieve commentaren 

gehoord. 

 

 

Dit bracht ons totaal voor 2017 op 36 uitvoeringen die natuurlijk niet tot stand 

kunnen komen zonder de wekelijkse herhalingen en af en toe een extra repetitie, 

één op verplaatsing, een generale enz. 

 

Na één van deze repetities, namelijk op 30 maart, brachten we nog een mini-

openluchtoptreden in de school van het Hofke van Thijs.  Daar werd het Glazen 

Hofke georganiseerd, ten voordele van Broederlijk Delen. 
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Zo komen we aan de rubriek ontspanning. 

Op 5 januari hielden we – hier in dit lokaal – onze nieuwjaarsreceptie die, zoals 

steeds, prima verzorgd was.  Bedankt Marc, Luc en co. 

Op 1 mei wilden we in Hoboken de gelijknamige polders bezoeken, maar een 

plaatselijke wielerwedstrijd stak daar een stokje voor.  Dan zijn we maar 

uitgeweken naar Hingene voor onze jaarlijkse wandeling. 

Op 2 december vierden we niet alleen onze patrones in De Jachthoorn, maar ook 

Fons en Leo, onze gouden jubilarissen. 

Tenslotte vermelden we ook nog de Algemene Vergadering die op 26 januari 

doorging en de open repetitie van 2 februari. 

 

De laatste rubriek is zoals steeds het ledenbestand.  We begonnen met 33 leden 

en eindigden met ééntje minder, 32 dus.  We noteerden het ontslag van Guido 

Bontenakel en van Henri Leys.  Guido had enkele jaren geleden al eens ontslag 

genomen, maar was daar later op teruggekomen.  Nu is zijn ontslag definitief.  

Van Henri hebben we al meer dan een jaar niets meer vernomen. 

Na de flyeractie en de reeds vernoemde open repetitie mochten we één nieuw lid 

verwelkomen.  Samuel komt onze rangen vervoegen.  Dit is reeds het derde jaar 

op rij (na Peter en Willy) dat we een tenor mogen begroeten, maar nog geen 

nieuwe bas.  Dat is wel merkwaardig want zeg nu zelf : 

“Bas zingen is toch niet zo moeilijk.” 

Dat we dus na de actie van volgende week één of enkele nieuwe bassen mogen 

begroeten, dat is de wens van uw dienaar Jan. 

     

             
(sfeerbeeld van een Algemene Vergadering uit de iets oudere doos) 
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Stel jouw favoriete platen voor 
 
Zoals tijdens de algemene vergadering voorgesteld werd, gaan we vanaf 15 
februari van start met ‘onze PLATENKAST '. 
 
De bedoeling is dat ieder van ons in de komende maanden/jaren uitgenodigd 
wordt om zijn favoriete vijf liedjes te komen voorstellen op een donderdagavond in 
het lokaaltje na de repetitie. 
Uiteraard is deze uitnodiging vrijblijvend en hoeft niemand zich verplicht te voelen 
om hieraan mee te doen. 
 
Muziek is emotie en neemt ons dikwijls terug naar een bepaald moment in ons 
leven. Een moment van verdriet, geluk, euforie, boosheid, verliefdheid, etc.... 
Soms is dat gevoel zo intens dat we een bepaald liedje steeds gaan 
koppelen/associëren aan die bewuste gebeurtenis. 
 
Het muziekstuk wordt op dat moment voor eeuwig en altijd onlosmakelijk 
verbonden met dat speciale moment in ons leven. 
 
Door deze liedjes met elkaar te delen gaan we misschien elkaar op een andere 
manier leren kennen en mij lijkt het vooral spannend om door de muziek 
meegenomen te worden naar die speciale momenten. 
 
Hoe gaan we praktisch te werk? 
Raf Van Bortel zal jullie eerst één voor één aanspreken met het verzoek of jullie 
willen meedoen aan de ' PLATENKAST '. Vervolgens zal hij meedelen op welke 
donderdagavond jullie verwacht worden om jullie liedjes voor te stellen. 
 
Het is dan de bedoeling dat je minstens één week, voor je aan de beurt komt, de 
muzieknummers aan Raf en/of mezelf (Marc Mattheussen) doorgeeft zodat we ze 
vooraf kunnen downloaden om deze vervolgens te kunnen afspelen in het 
lokaaltje. 
 
(Het is trouwens ook geen verplichting om vier liedjes te kiezen. Als je er maar 
twee of drie of vier wil voorstellen, dan is dat uiteraard geen enkel probleem!) 
Raf zal op de avond zelf als moderator optreden om het geheel op een vlotte 
manier te laten verlopen. Ook zullen we jullie steeds tijdig per mail verwittigen 
wanneer er iemand zijn liedjes komt voorstellen. 
 
Ik kijk er alvast naar uit en ik hoop binnenkort eens te mogen gluren in jullie 
PLATENKAST! 

Een nieuw initiatief: de platenkast 
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U was nog op zoek naar een job? Kan niet moeilijk zijn. Kijk maar naar het 
aanbod dat wij op een willekeurige zaterdag  in de Jobat-rubriek van een krant 
terug vonden. 
 
Gezocht: 

- HR-consultant 
- Sales, marketing & communication manager 
- Account manager Europe 
- Projectmanager 
- Account Executive 
- Drupal Developer & IT Support 
- Sustainability Manager 
- Business Development Manager 
- Quality System Officer 
- Supervisor Productie 
- Business Development Analyst 
- Corporate Talent & Development Manager 
- Corporate HR Manager Compensation & Benefits 
- Culinary Advisor 
- Product Manager 
- Key Account Manager 

 
Maar je moet dan wel de 11 tips gebruiken die dezelfde rubriek aanbeveelt om je 
‘van de middelmaat te onderscheiden’: 
 

1. Schep op… doch subtiel 
2. Communiceer 
3. Vertrek in klasse 
4. Wees een bon vivant 
5. Ken de etiquette 
6. Spreek als een pro 
7. Netwerk 
8. Word een reiziger 
9. Wees positief 
10. Kleed je stijlvol 
11. Blijf op de hoogte 

 
Zeg nu zelf: erg moeilijk kan het toch niet zijn om tegenwoordig een job te vinden! 
 
 

 
 

Jobs 
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Stephen Pinker noemde muziek ooit ‘cheesecake voor de oren’, tot ongenoegen 
van veel van zijn vakgenoten.  
Muziek zou kaastaart zijn omdat ze onze mentale vermogens prikkelt. 
Daarom raken we eraan verslaafd. 
… 
Psycholoog Joseph Piro, van de universiteit van Long Island, beschouwt muziek 
niet als cheesecake, maar als bindmiddel.  
Hij wijst op een studie uit 2013 van onderzoekers van de Universiteit van 
Göteborg naar de ademhaling en hartslag van vijftien koorzangers.  
Die toonde aan dat de hartslag van de proefpersonen na verloop van tijd 
synchroon liep doordat hun ademhaling ook gelijk opging. 
‘Muziek is een sociaal gebeuren dat groepsbanden versterkt. Dat is vanuit 
evolutionair perspectief natuurlijk gunstig.  
Het leidt tot betere samenwerking en daardoor tot hogere overlevingskansen.’ Het 
is ook maar een theorie, haast Piro zich erbij te zeggen.  
‘Ik weet zeker dat collega’s er weer heel anders over denken.’ 
Om dat gevoel van samenhorigheid te creëren, hoef je volgens Piro niet per se in 
een koor te zingen.  
‘Het gebeurt ook al als je over muziek praat, afspeellijsten met elkaar deelt, of op 
You Tube de ‘like’-knop aanklikt.  
We vinden het nu eenmaal fijn om ervaringen met elkaar te delen.’ 
 
(Uit een artikel in De Standaard met als titel ‘Wat is evolutionair gezien het nut van 
muziek?’) 
 
 
 

 

 

 
In één van de vorige EK’s kon je lezen hoeveel zangpartijen er werden uitgedeeld. 
Eén ervan droeg als titel ‘And so it goes’. 
Sommigen zegden al: dit is van Billy Joel. Ja, het staat op de partituur, dus zeker 
niet te ontkennen.  
Mij deed het echter denken 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 
 

Zonder commentaar 
 
 
 

 

Billy Joel 
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… onze voorzitter soms wel van een grapje houdt. Herinner je zijn nieuwjaarsbrief 
in onze Eigen Krabbels van januari. Hij kwam daar voor de pinnen met een soort 
wiskundige stelling: “I + XI = X” // X” = IX + I” . En vermits onze voorzitter een 
intellectueel mens is, durfde niemand twijfelen aan de juistheid van zijn stelling. 
Bleek achteraf dat hij eigenlijk alleen maar wilde schetsen hoe een spiegelbeeld 
eruit ziet. Voortaan kijken we wel twee keer uit vooraleer we in de spiegel (van 
GdG) kijken. 
… we één van de komende weken Walter G. ‘eindelijk’ opnieuw in onze kring 
verwachten. En bij ons hoeft hij echt niet op een laddertje te gaan staan. 
… we op de algemene vergadering een prima uiteenzetting kregen van Luc DG 
over het project met oorlogs- en vredesliederen. 
… ons aller Nina Smeets (met moeder Eliane en enkele andere solisten) een 
Valentijnsconcert geeft (zie affiche). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
… we met spijt in het hart moesten vernemen dat onze jarenlange vaste en 
bekwame pianist Willy De Gezelle aankondigde dat hij er binnen twee maanden 
mee stopt. 
… we anderzijds het genoegen mochten smaken om drie nieuwkomers op onze 
‘open deurdag’ te verwelkomen. Twee ervan leken wel vaste waarden te kunnen 
worden. Van harte welkom! 

Weet je dat … 
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… we ook ons aller Sam als definitief lid verwelkomen, nu hij een vruchtbaar 
eerste proefjaar bij de ZWK volmaakte. 
… dat onze dirigent blijkbaar zoete broodjes wilde bakken met de bassen en hen 
openbaar prees om het feit dat ze al in ‘chorus-mode’ waren. 
… voor één keer Luc het slachtoffer werd van de lachers, maar dat hij zich 
uitgerekend dàt niet meer herinnert. 
… Marc M. met een uitstekend voorstel voor de dag kwam om een ‘Platenkast’ te 
openen. U leest er in dit nummer meer over. 
… Ludo E. na een grondige renovatie van alle partituren van de ZWK, in de 
voorbije maanden ook nog eens werk moest maken van de renovatie bij hem 
thuis. Veel geluk in de nieuwe woonst Magd en Ludo! 
 

 
 
 

 

 
Overlijdens 
 

Op 27 januari overleed in rustoord De Regenboog in Zwijndrecht op 96-

jarige leeftijd Germaine Delafontaine. Zij was de moeder van Jenny Backx, 

de echtgenote van ZWK’er Marcel Coppens. Wij zullen haar op gepaste 

wijze herdenken op onze jaarlijkse herdenking van de overledenen op 10 

november 2018. 

 

 

Advertentie 

 

Personalia : 
 
 
 
  
 
 

toneel bij de ZWK 
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Zondag 4 maart 2018 – 10u30 Heilige Geest – 3e Zondag v/d vasten 
Zondag 11 maart 2018 – 10u00 Sint-Jacob – 4e Zondag v/d vasten 
Donderdag 29 maart 2018 – 19u00 Heilige Geest – Witte Donderdag 
Vrijdag 30 maart 2018 – 19u00 Heilige Geest – Goede Vrijdag 
Zondag 1 april 2018 – 10u30 Heilige Geest - Pasen 

 
 
 

Vredesconcert 
 

In samenwerking met dameskoor Marcanto 
Zaterdag 24 november 2018 - Hoogstraten 

Zaterdag 8 december 2018 - Antwerpen 
 
 
 
 
 
Werkten mee aan dit nummer :    
Jan Leers, Raf Van Bortel, Willy Van Essche, Marc Mattheussen, Roger De Cock, 
Jenny Backx, Rik Neel, Tony Ah Munn, Ludo Engelen, Guido De Graeve, Johan 
Clerckx, Luc Korthoudt, Marcel Coppens (v.u.). 

Donderdag 4 januari 2018 Nieuwjaarsreceptie voor leden en oud-
leden na repetitie 

Zondag 7 januari 2018 Heilige Geest – Openbaring van de 
Heer (Driekoningen) 

Zondag 14 januari 2018 Sint-Jacob – 2e Zondag v/h jaar 
  
Donderdag 1 februari 2018 St-Norbertus – Open repetitie 

Zondag 4 februari 2018 – 10u30 Heilige Geest – 5e Zondag v/h jaar 
Zondag 11 februari 2018 – 10u00 Sint-Jacob – 6e Zondag v/h jaar 

Onze voorbije activiteiten : 

In de nabije en verre toekomst : 


