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ZWK wenst haar lezers een zalig en gezond 2019 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ZWK WEBSITE zwklied 
 

http://ZWK.be
http://ZWK.be
http://ZWK.be
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Zoals het een goede plichtsgetrouwe voorzitter betaamt, had hij - nog nét voor hij 
aan het oudejaarsaperitief begon – voor Eigen Krabbels een nieuwjaarsbrief klaar 
met goede herinneringen aan 2018 en vol goede voornemens voor 2019 en zelfs 
veel verder. 
Hieronder leest U zijn verzuchtingen en verder wenst ook de ganse redactie van 
Eigen Krabbels U een zalig, gezond en zangerig 2019 toe. 
 
Oud en nieuw 
 
Beste vrienden, 
 
2018 was echt wel een uitzonderlijk jaar met enorme hoogtes en ook wel laagtes. 
Het was voor sommigen onder ons op privévlak een jaar met veel zware, droevige 
momenten. Naast enkele monumenten binnen het ZWK-gebeuren, moesten ook 
twee leden hun ‘beste maatje’ afstaan. Zwaar om dragen, maar met heel veel 
steun vanuit de kring. 
 
Ook op gebied van de kring hadden we af te rekenen met enkele minder gelukkige 
gebeurtenissen. Na meer dan 60 jaar komt er een einde aan onze contractuele 
samenwerking met de mensen van de Sint-Jacobskerk in Antwerpen. 
Na bijna even veel jaren stopte onze vertrouwde en erg gewaardeerde begeleider 
aan de piano ermee. En net nadat ze stilaan ingeburgerd leek in onze kring en 
iedereen overtuigd had van haar muzikale talenten, kreeg onze nieuwe 
begeleidster af te rekenen met een vreselijke ziekte. We kunnen alleen maar 
hopen dat zij zich spoedig weer zal aanmelden achter onze nieuwe piano, want 
intussen moeten wij op zoek naar een interim-vervanger. 
 
Toch was het niet allemaal kommer en kwel binnen onze vereniging. 
Zo moest er zelfs een extra-nummer van Eigen Krabbels gemaakt worden om al de 
ingestuurde reisverhalen van onze leden te bundelen. 
Heel wat leden mochten zich ook in het voorbije jaar verheugen in de aangroei van 
hun familie met de komst van een pak kleinkinderen. We kregen er de komst of de 
terugkeer bij van enkele leden, die zich al dadelijk ontpopten tot wellustige 
straatzangers. We genoten ook van een formidabel fiets- en eetweekeinde in Huize 
Radeske en een al even geslaagd Ceciliadiner als aanvang van een uitzonderlijk 
drukke decembermaand. We maakten samen met het vrouwenkoor Marcanto uit 
Hoogstraten de uitvoering mee van twee bijzonder geslaagde concerten – 
misschien wel het hoogtepunt als kring in het jaar 2018 – waarover wij bijna niks 
anders dan positieve reacties mochten ontvangen. 
 
Zelden haalden we méér rond dan dit jaar tijdens onze straatgezangen in het 
stadscentrum ten voordele van een goed doel.  
Ook de ‘platenkast’ zag in het voorbije jaar het licht, waarbij we de favoriete 
nummers van een aantal leden leerden kennen. 

Nieuwjaarsbrief van de voorzitter 
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We genoten van een geslaagde wandeling in het domein De Zegge in Geel, vlakbij 
Huize Radeske in Lichtaart. 
 
Maar omdat ook steeds meer leden met de fiets naar de repetities en de 
uitvoeringen kwamen, werd al eens geopperd of we de naam van de vereniging 
niet moesten wijzigen in Zingende (elektrische) Fietsenkring… Het overwegen 
waard? 
 
2019 
 
Ik ben echt fier de voorzitter te mogen zijn van zulk een enorm echte, levendige 
vriendenkring: de Wandelkring, in goede en in kwade dagen. Ook in 2019! 
Qua programmatie blijven er voor het nieuwe jaar nog een aantal zaken concreet 
ingevuld te worden, maar de grote lijnen liggen al wel vast. 
In de eerste plaats moeten we mogelijk – misschien op interim basis – op zoek 
naar een nieuwe begeleider. 
We werken ook intens aan een concert rond Russische (orthodoxe ?) muziek. 
Eén of meer kerstconcerten, samen met het vrouwenkoor Marcanto, staan mogelijk 
ook op het programma. 
 
Nu de diensten in Sint-Jacob wegvallen, is er misschien ruimte om eens in te gaan 
op het voorstel van Cristel De Meulder om te zorgen voor een artiestenmis. 
 
Zelf word ik in februari geopereerd aan mijn rechterheup. Een mankende of 
wankelende voorzitter is immers ook geen zicht. En vermits ik graag nog een paar 
jaartjes zou willen op een podium klimmen om er mee te zingen, is ook om die 
reden de ingreep noodzakelijk. 
Daarna probeer ik zo snel mogelijk te starten met de revalidatie om ook opnieuw 
met de fiets op reis te kunnen, al zal het deze keer een tocht worden, die dichter bij 
huis ligt. Steeds meer wandelkringers gebruiken de fiets om naar repetities te 
komen – we telden zelfs eens elf fietsen in het smalle gangetje achter het poortje 
aan de Paleisstraat. En nu we met Dirk Vanthillo een nieuw lid mochten begroeten 
– hartelijk welkom, Dirk! – krijgen we meteen een fietsexpert in de rangen, die ons 
ook op dat gebied kan helpen. 
 
Dromen 
 
In deze periode van het jaar mogen we ook wel eens dromen over activiteiten op 
langere termijn. Ik droom er dan ook van om eens een podium te geven aan al het 
muzikale talent, dat uit onze kring is voort gekomen en dat verder leeft in een 
aantal families rond de kring. Wie daarvoor suggesties heeft, mag die ons gerust 
melden. Ook wie nog andere ideeën heeft voor activiteiten in 2019 of 2020, mag er 
zeker van zijn, dat ze grondig zullen bekeken worden.  
 
Dit belooft U uw toegenegen voorzitter, 
Guido de Graeve 
 
Wommelgem, 1 januari 2019. 
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Nagenietend van de kerst- & nieuwjaarsdagen, blikken we terug op de tweede 
uitvoering van “het concert over oorlog en respect”. 

Weken van tevoren, zag ik hier iemand regelmatig zijn zwarte kaft ter hand 
nemen, want “die van de 1ste rij” moeten veel van buiten zingen! 

Meelevend met de stress die dat toch wat teweeg bracht bij de zanger in 
kwestie, was ik natuurlijk super-benieuwd naar hetgeen me te wachten stond. 

Na het verslag over Hoogstraten (E.K. 12/2018) werd mijn nieuwsgierigheid nog 
meer op de proef gesteld!! 

Op dus naar het Zuiderpershuis, in de pletsende regen.  
Mooie locatie, sfeervol verlicht. 
 
Zo ook de inzet van Adiemus, mooie balans tussen vrouwen- en 
mannenstemmen, wat een constante was gedurende gans het concert.  Het 
respect voor elkaar werd hier al duidelijk ingezet. 

“Het been” drukte ons meteen op de gruwel van oorlog; de bindteksten zorgden 
in een mooie opbouw naar het einde van het eerste deel voor een ware 
catharsis. 

*foto: Roel Van Rossem 

 

 

De soldaten- en 
stapliederen 
katapulteerden 
me even naar 
mijn eigen 
studententijd, 
wat me een licht 
nostalgisch 
gevoel 
bezorgde. 

W A A N - Z I N g 
8 december – Antwerpen 

Ik was erbij … 
 



5 
 

 

 

De moorsoldaten 

*foto’s: Roel Van Rossem  

 

Deel 1 was een mooi en sereen geheel. 

Na de pauze zat de optimistische sfeer er dadelijk in, dat bewees het spontane 
applaus na het mooie “Bella Ciao”, nog meer handgeklap volgde nadien in 
overvloed.  Mooie sfeerzetter met het accordeon! 

De medley van de Andrew Sisters, en het “In the Mood” van Glenn Miller riepen 
bij mij herinneringen aan mijn moeder op.  Ze was een jonge vrouw bij het einde 
van WOII en ze was een ongelooflijke fan van deze muziek, ongetwijfeld omdat 
deze haar ook aan haar jeugd deed terugdenken en de sfeer van de bevrijding 
steeds bij haar opriep. 
 
Waarschijnlijk zal ze ook wel een paar knappe Amerikaanse soldaten in het 
vizier hebben gehad :-). 

De choreografie van zowel vrouwen als mannen verliep vlotjes, de een is al wat 
beweeglijker dan de ander – niet evident, denk ik dan - maar het uit jouw 
“comfort-zone” treden kan je alleen maar verrijken.  Ook al ben je “maar” een 
amateur, als artiest kan je steeds jouw grenzen verleggen... 

De daaropvolgende nummers werden met zoveel enthousiasme gebracht, een 
mens wordt er gewoonweg héél goed gezind van! 

“Over the Rainbow” is één van mijn favorieten en ik heb enorm genoten van 
deze prachtige bewerking. 

Een technisch probleempje werd vervolgens zonder veel boe of ba opgelost; dat 
getuigt van de talenten van een ware professional!! 

Na de indrukwekkende intro van “The Mansions of the Lord” kon je een speld 
horen vallen. 
Het uitstervend tromgeroffel nadien zorgde voor kippenvel ... 
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Het o, zo eenvoudige, maar net daarom zo beklijvende “Hemels” bisnummer, 
vatte deze avond op wondere wijze samen met een niet mis te verstane 
boodschap: ZIE MEKAAR GRAAG!! 

Na het concert in mijn omgeving niets dan lovende commentaren opgevangen. 
Ik sluit me daar volledig bij aan: een dikke proficiat aan allen die deze avond zo 
uniek hebben gemaakt! 

 

Reacties op ons concert 
 

… “De muziek was prachtig” (VM) 
 
…”Ik heb met volle teugen genoten” (SD) 
 
 
 
 
 
… “Mooi concert. 
Super combinatie 
tussen de klank 
van het mannen- 
en het 
vrouwenkoor” 
(EI) 
 

 
 
 
 
…”Twee weken 
geleden hadden we 
onze eerste uitvoering 
in Hoogstraten en ik 
kan je zeggen dat het 
geheel indruk maakte, 
niet alleen op de 
aanwezigen, maar ook 
op ons, koorleden! 
(Marcanto) 
 
 

*foto’s: Roel Van Rossem  
  



7 
 

 
…”Ben nog aan het nagenieten van de prachtige gezangen” (GS) 
 
 
 
 
 
 
…”Een goed optreden. 
Sfeervol. Zangers met 
plezier,  

 
 

 

 
 
 
 
 
Leen in 
topvorm en … 
veel rook, licht!  
 
Een mooi 
spektakel. 

 
 
 
 
 
Afwisseling! Het hart klopte 
op de juiste plaats. De 
inhoud werd mooi vorm 
gegeven. Een dankbaar 
publiek. Ook in het café 
achteraf. Veel volk!” (JL) 
 

 

 

 

*foto’s: Roel Van Rossem  
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…”Een welgemeend proficiat voor de prestatie van vorige zaterdag. Ge waart ‘erin’, 
hé! Iedereen blijkbaar! Het is toch tevens opmerkelijk hoe beide koren mooi 
samenklinken.” (WD) 

 

 

 

*foto: Roel Van Rossem 

 

…”We hebben zeker genoten. Het was een prachtige evocatie. Alleen een 
parkeerplaats vinden, was een ramp. We hebben de tram overwogen, maar spijtig 
genoeg niet genomen omdat het zo hard regende. Doen we nooit meer!” (RD) 
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9 december 2018 
 
Precies één dag na ons schitterend concert in het Zuiderpershuis – zong de ZWK 
haar laatste uitvoering onder vast contract in de Sint-Jacobskerk in Antwerpen. 
Voorzitter Guido De Graeve vertelt er iets meer over. 
 

 

“Ik kreeg een persoonlijk 
telefoontje van de Z.E.H. Bruno 
Aerts, de pastoor van Sint-Jacob. 
Hij vertelde ons dat de 
samenwerking tussen Sint-Jacob 
en de ZWK in deze vorm 
beëindigd wordt, doordat op 14 
januari 2019 ingrijpende 
verbouwingswerken starten en dit 
al zeker voor een periode van 5 
jaar, mogelijk 10 jaar. 
 
Hierdoor zullen de 
zondagsvieringen 
noodgedwongen aan het 
hoogaltaar plaats vinden. 
Ideaal om daar te zingen, is dit 
niet. Daarom zouden we er willen 
van afzien om elke zondagsviering 
met een koor op te luisteren en 
ons te beperken tot de 
hoogdagen, vier maal op een jaar. 
Hierdoor wordt er geld 
uitgespaard, dat kan gebruikt 
worden om op losse basis vier 
maal een gastkoor uit te nodigen. 
Peter Strauven zou dan de andere 
vieringen verzorgen en zelf 
voorzingen. 
De jubileumviering van de ouders 
van Jan Van den Eynde, die dan 
65 jaar gehuwd zijn, blijft 
behouden op 12 mei e.k. 
 

 
 

Afscheid van Sint-Jacob wegens 
verbouwingswerken 

 



10 
 

Een brok geschiedenis 
 
De laatste weken werden interessante discussies gevoerd binnen onze kring om uit 
te maken hoe lang we eigenlijk al zongen in Sint-Jacob. Het antwoord kwam er uit 
ons overzichtsboek van 75 jaar ZWK met een tekst van de toenmalige pastoor 
Z.E.H. pater van den Plas, geassisteerd door de heer Eggermont, de toenmalige 
voorzitter van de kerkfabriek. 
 
“Wanneer de Zingende Wandelkring Sint-Norbertus nu ononderbroken onder 
contract zingt vanaf 1 januari 1957, dan werd er ook voordien al regelmatig een 
beroep gedaan op het koor, zoals in 1953 voor het Lof gedurende het triduüm ter 
ere van de H.-Theresia en vanaf 1954 voor de avondmissen tijdens het toen steeds 
voor een volle kerk bijgewoonde Octaaf van de Gelovige Zielen in de maand 
november. 
Dat Sint-Jacob, ondanks de zeer sterke ontvolking van het stadscentrum en de 
achteruitgang van de zondagspraktijk, nog steeds goed bijgewoonde en zeer 
verzorgde vieringen kan houden, is – naast de voortdurende bezieling van de 
opeenvolgende parochiepriesters en de medewerking van vele anderen – niet in 
het minst te danken aan de nooit aflatende volharding van de Zingende 
Wandelkring. 
 
Het belang van een goed voorbereide en verzorgde eredienst in het totaal van de 
parochiepastoraal kan hierbij niet genoeg benadrukt worden. 
Het bewaren van de schat van het gregoriaans, ook in de niets ontziende en op 
vele punten zo negatieve jaren ’60 en ’70, zal voor altijd één der grootste 
verdiensten blijven van het koor en van zijn onvolprezen leider, E.H. Kamiel 
Duysburgh. Hij wist, ondanks alle moeilijkheden, toch door te zetten. Daardoor laat 
hij aan zijn opvolgers een vereniging achter, waarin het behoud van de geest van 
het verleden, samen met de inzet van nu, een waarborg inhoudt voor een 
voorspoedige toekomst. 
 
Hierbij drukken we dan ook de wens uit dat de corona, na de tijdelijke inzinking van 
de laatste periode, opnieuw tot bloei mag komen. Tegelijkertijd hopen wij dat 
voldoende knapen (en hun ouders) de waarde zullen ontdekken van die 
deugddoende combinatie van muzikale en geestelijke vorming samen met een 
verantwoorde en goed begeleide lichamelijke ontspanning tijdens de sportieve 
wandeltochten en de plezierige vakanties in Radeske! 
 
Hoewel we liever niet te veel namen noemen uit vrees om iemand te vergeten, 
willen we hier toch ook onze organist-titularis Jos Lissnijder niet onvermeld laten. 
Meer dan dertig jaar lang hebben koor en organist op voorbeeldige wijze samen 
gewerkt en zeer verzorgde en sterk gewaardeerde uitvoeringen mogelijk gemaakt.  
Een speciaal woord van dank ook voor de grote inzet telkens we een beroep doen 
op de Wandelkring bij bijzondere gelegenheden zoals – om maar bij de laatste 
jaren te blijven – de viering van 100 jaar Anneessensorgel met de uitvoering van de 
Mis voor drie mannenstemmen van Peter Benoit of de huldiging van de heer 
Gerryn, voorzitter van de kerkfabriek, met de integrale Missa de Sanctis van Jef 
Van Hoof met het veelbesproken en na hard zwoegen zo prima vertolkte Credo! 
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Aan allen, bestuur en leden van de Zingende Wandelkring, een welgemeend ‘Dank 
U’ en van harte proficiat met uw 75-jarig jubileum! En nu samen op weg naar het 
Eeuwfeest in diezelfde goede geest van vlotte samenwerking, in dienst van Sint-
Jacob, van onze Vlaamse componisten en van de eeuwige kerkmuziek en God ter 
ere!” 
 
Z.E.H. Bruno Aerts dankt tijdens onze laatste viering 
“Op deze tweede zondag in de advent hebben we ook nog een bijzondere 
mededeling. 
Het koor dat we net hoorden, de Zingende Wandelkring, hebben we in deze kerk 
voor deze moment, het laatst gehoord na toch een hele lange samenwerking van 
meer dan 60 jaar. 
Met heel veel dankbaarheid kijken we daarop terug en we zijn het koor dan ook 
bijzonder dankbaar voor al die jaren van begeleiding in liturgie, begeleiding in 
bidden, van begeleiding in het kerkelijk jaar en de cyclus van een kerkelijk jaar. 
Dank U wel daarvoor! Ik denk dat een applaus hier zeker op zijn plaats is.” 
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1 december 2018 

 
Na een geslaagd concert met de vrienden van Marcanto in Hoogstraten, begon de 
drukke decembermaand bij de ZWK met het klassieke Ceciliadiner in de zalen van 
De Jachthoorn op de grens van Wilrijk en Aartselaar. 
 
 
 
Marc Mattheeussen en zijn ploeg 
hadden weer voor een feilloze regie 
gezorgd en iedereen was na een 
geslaagde receptie al spoedig in de 
goede stemming. Een aantal oud-
bekenden maakten hun opwachting en 
ze werden snel in de armen genomen 
door de andere aanwezigen. 

 
 
Luc vervulde zijn opdracht als ‘bloemenjongen’ met professionele bezorgdheid, 
want een aantal verdienstelijke leden (en hun echtgenotes) hadden echt wel recht 
op een bloemetje als erkenning. 
 
 

 

 
 
 
 
Maar als voorzitter Guido De 
Graeve de micro voor zijn 
rekening nam, dan wisten de 
aanwezigen dat het tijd was om 
meer dan verdienstelijke 
personen in het daglicht te 
zetten.  

 
 
Willy De Gezelle mag voortaan zijn plaatsje opeisen bij de ‘monumenten’ van de 
vereniging, die vele, vele jaren hun kwaliteiten – in goede en in soms minder goede 
omstandigheden - ten dienste stelden van de Zingende Wandelkring. Zelden 
ontbrak hij op één van de woensdagse en later de donderdagse repetities. Op 
allerlei soorten piano’s, harmoniums of orgels trok hij zich deskundig uit de slag. 

Willy De Gezelle gevierd 
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Voor het moeilijkere werk – wij denken b.v. aan de muziek op een gedicht van Paul 
van Ostaijen – was hij niet te beroerd om de partituren mee naar huis te nemen en 
daar te oefenen, zodat hij bij een volgende repetitie, tot verbazing van velen, voor 
een feilloze begeleiding van het koor kon zorgen. 
 
De muzikale microbe gaf hij door aan zijn kinderen en kleinkinderen, zodat we de 
naam De Gezelle wellicht nog wel eens meer kunnen ontmoeten in het muzikale 
wereldje. Willy werd dan ook met een passend geschenk bedacht voor al zijn 
inspanningen, iets wat door de betrokkene duidelijk gewaardeerd werd in zijn kort 
dankwoord. 
 
 

 
 
Waarna de aanwezigen zich aan het dessert begaven, vele oude herinneringen 
opnieuw boven haalden en sommigen – het was al laat – in de zalen van De 
Jachthoorn een actrice uit ‘Thuis’ meenden te ontwaren. Tijd dus om de weg naar 
huis te zoeken en afspraken te maken voor een volgend Ceciliadiner met alle 
ZWK-leden… 
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22 december 2018 
 
Lag het aan de nieuwkomers? 
Of had het ‘zachte’ weer ermee te maken? 
Of was het misschien het goede doel: ‘Het feestvarken’? 
Of was het een samenloop van al die factoren, om onze mooie gezangen natuurlijk 
niet te vergeten? 
Feit is dat wij op zaterdagmiddag 22 december 2018 als straatzangers in het 
centrum van Antwerpen een recordbedrag van €804,83 voor het goede doel bijeen 
hebben gebracht. Eerlijkheidshalve moeten we hieraan toevoegen dat daarin ook 
de bedragen van het Boterlaarhof (bedankt Eddy) en van het zondagse 
missiebusje (bedankt allen) zijn meegeteld. 
Met onze prachtige gezangen alleen al, haalden we op straat €499,83 op.  
 

 

 
 
 
 
VIDEO STRAATZANGERS 2018 
(even … geduld … we hoeven onze stemmen nog te 
smeren)  

 
Alle bedragen gaan naar de vzw Het 
feestvarken, dat de centjes zal 
gebruiken om verjaardagspakketten 
samen te stellen voor kinderen, waarbij 
dit niet evident is. 
De Zolderzangers kregen vanwege de 
heer Wuyts van RVT Boterlaarhof ook 
nog een bedankbriefje.  
“Bedankt voor de zang. Het was 
verduveld goed.” Volgens goed 
ingelichte bronnen tegelijkertijd een 
verwijzing naar een bepaald soort drank, 
waarmee sommige zangers zich kunnen 
vereenzelvigen, ten einde de stem 
steeds op het juiste niveau te houden. 
 

 

Onze straatzangers halen recordbedrag op voor het 
goede doel 

 

https://zetweka.weebly.com/uploads/b/97833982-452146281920667614/vid-20181222-wa0002_267.mp4
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Wat mannen op leeftijd die daar 
staan zingen. 
Zo rond de kerstdagen. 
Op enkele drukke winkelplekjes in 
hartje Antwerpen. 
Sommigen van de mannen dragen 
een kerstmuts. 
Anderen verstoppen zich achter een 
plastic mapje met partituren. 
Voorbijgangers worden getriggerd. 
Mobiele en minder mobiele. 
Met mobieltjes en zonder. 
Alleen, samen met hun partner, met 
hun kinderen, met hun hond. 
Sommigen blijven staan en luisteren. 
Ze vinden een rustpauze tijdens het 
kerstshoppen. 
En geven een applaus. 
De mannen zetten na wat gemompel 
een volgend lied in 
en geven het beste van zichzelf. 
Eenstemmig tot vierstemmig. 
Heel mobiel zijn de mannen niet. 
Op een kosteloos plekje doen ze 
daar hun ding. 
Met een affiche en een grote mand. 
Dat helpt om het vele geld te kunnen 
vangen. 
Geld voor het goede doel. 
 

 

Tussendoor worden de stemmen gesmeerd. 
Met drank in kleine glaasjes. 
Een luchtstroom als een kurkentrekker 
blijkt na het herhaaldelijk brengen van het kerstrepertorium niet meer mogelijk. 
Pijpke uit. 
Opdracht volbracht. 
Voldaan keren de meeste zangers huiswaarts. 
 
Even gedaan met zingen…. 
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Nog nét voor hij het actieve leven wisselde voor een nog actiever leven, vonden we 
Fons Carpentier bereid om tijd uit te trekken om enkele van zijn favoriete platen uit 
zijn uitgebreide muziekkennis aan ons voor te stellen.  
 
Luister maar mee waar hij voor koos! 
 

 

Ave Maria – Luciano Pavarotti    https://www.youtube.com/watch?v=hQPu6nhp2xU 
 

De Steen – Bram Vermeulen           https://www.youtube.com/watch?v=BwdKwP9p948 

 

Deep Purple – Smoke on the Water https://www.youtube.com/watch?v=zUwEIt9ez7M 

 

Pink Floyd – Wish You Were Here https://www.youtube.com/watch?v=IXdNnw99-Ic&t=83s 

 

R.E.M. – Everybody Hurts (Video) https://www.youtube.com/watch?v=5rOiW_xY-kc 

 

 
 

 

 

 

 

 

advertentie 

 

 

De platenkast van Fons Carpentier 

https://www.youtube.com/watch?v=hQPu6nhp2xU
https://www.youtube.com/watch?v=BwdKwP9p948
https://www.youtube.com/watch?v=zUwEIt9ez7M
https://www.youtube.com/watch?v=IXdNnw99-Ic&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=5rOiW_xY-kc
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… er bij de voorbereidingen op ons concert nogal wat rare dingen gezegd werden 
in de verwarring over het nieuwe concept van bewegen of niet bewegen. Eén 
voorbeeld: “Ge staat op en zet u…” 
 
…onze dirigent even onze zieke pianiste wilde vervangen. Stem uit het koor: 
“Voilà, ne pianist hebben we al. Nu nog nen dirigent!” 
 
…onze voorzitter nogal wat bagage in zijn grote wagen had liggen en dus vroeg 
om hulp bij het uitladen. Waarna hij de andere koorleden toesprak met de woorden:  
“Maar ja, je zal zelf aan de Desguinlei moeten gaan staan, want aan de Waalse 
kaai is weinig parking”. Het aantal gegadigde helpers zakte zienderogen. 
 
…onze voorzitter ons ook inlichtte over het beperkt aantal plaatsen voor de 
koorleden in het Zuiderpershuis: “Er zijn maar twee loges…” Stem uit het koor: “En 
de rest zijn business-seats!” 
 
…onze dirigent een kleine verspreking had, toen hij opmerkte dat voor één keer de 
tenoren onder de toon zongen… 
 
…er tijdens het zingen van het lied over de Moorsoldaten zo veel rook over het 
podium vloog, dat het stuk prompt werd omgedoopt tot de ‘Smoorsoldaten’. 
 
… Sint-Jacob ons pensioengerechtigd vond. We verzorgden onze laatste 
maandelijkse zondagsmis op 9 december 2018. Na de verbouwingen zijn we al 
vlug 10 jaar verder en wie weet wat er dan nog kan… ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… sommige leden zich al totaal inleven in ons 
volgend project?  De woorden van de dirigent waren 
nog niet koud of de Russische liederen werden al met 
de nodige egards ingekleed. (zie foto hiernaast) 
 

 

Weet je dat … 
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…GD er wel op aandringt om, bij het zoeken naar een mogelijke nieuwe locatie ter 
vervanging van Sint-Jacob, vooral in de gaten te houden dat de bestemming met 
het openbaar vervoer vlot bereikbaar is. Liefst met tram 5… 
 
… dit alleszins ook een uitdaging en uitstekende gelegenheid is voor onze eerste 
projectzanger Jos. Die kan zeker ook wat gewicht in de schaal werpen … met zijn 
mooie basstem.  
 
… er een aantal records werden verbeterd tijdens ons jaarlijks kerstzingen? De 
opkomst van de leden (16 !!!), de eerste uitvoering van een nieuw lid (Dirk VT), de 
opbrengst voor het goede doel (€499).  
 
… we traditiegetrouw na het kerstzingen onze stemmen smeerden in het Arsenaal 
en dat iedereen alweer veilig thuis geraakte?  Tradities zijn er om in ere te houden, 
nietwaar? 
 
                                                                              
… we ons voortaan een beetje minder veilig 
moeten voelen, vermits ons aller Fons (zie foto) 
besliste zijn kepie, zijn matrak en zijn fluitje aan de 
wilgen te hangen, maar we wensen hem alvast 
nog vele gelukkige jaren toe buiten het 
politiekorps. 
  

 
 
… onze pianiste Stefaniya het reilen en het zeilen van het mannenkoor op de voet 
volgt en dat ze er naar uitkijkt om ons zo vlug mogelijk weer te komen begeleiden. 
Voor ons volgend project is zij allicht de juiste persoon.  
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10 januari 2019 

 
Zoals elk jaar houden wij ook nu weer de traditie in ere om een nieuwjaarsreceptie 
te houden in ons lokaal (ingang klein poortje Paleisstraat). 
Wij verwachten op donderdag 10 januari vanaf 20u30 natuurlijk alle leden, maar 
ook onze oud-leden, die bij een natje en een droogje nog eens willen bijpraten 
over de ‘tijd van toen’ of die het gewoon tof vinden om nog even de beste wensen 
over te brengen voor het nieuwe jaar en daarvoor af te zakken naar het Antwerpse 
Zuid. 
 
Tot dan??? 
 
 
 
 
  
Zaterdag 1 december 2018 Zaal Jachthoorn - Ceciliafeest 
Zondag 2 december 2018 Heilige Geest – 1ste zondag v/d advent 
Zaterdag 8 december 2018 WAANZINg – Vredesconcert met 

Marcanto te Antwerpen 
Zondag 9 december 2018 Sint-Jacob – 2de zondag v/d advent 
Zaterdag 22 december 2018 
 

Kersttocht door de Antwerpse 
middenstad 
 

 
 
 
 
 
Zondag 6 januari 2019 – 10u30 Heilige Geest – Openbaring v/d Heer 
Donderdag 10 januari 2019 – 20u30 Sint-Norbertus  - Nieuwjaarsreceptie 

voor leden & oud-leden 
Donderdag 24 januari 2019 – 20u30 Algemene Vergadering ZWK 
  
Zondag 3 februari 2019 – 10u30 Heilige Geest – 4e zondag v/h jaar 

 
 
Werkten mee aan dit nummer :    
Guido De Graeve, Jan Leers, Luc Korthoudt, Eddy van den Driessche, Raf Van 
Bortel, Roel Van Rossem, Wim Van Bergen, Johan Clerckx, Guido Mertens, Marc 
Mattheussen, Tony Ah Munn, Jenny Backx, Ludo Engelen, Suzanne Clerckx, Fons 
Carpentier, Marcel Coppens (v.u.). 

Onze voorbije activiteiten : 

In de nabije en verre toekomst : 

Welkom op onze nieuwjaarsreceptie 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


