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De nieuwjaarsbrief van onze voorzitter

Beste vrienden ,

We leven deze dagen op een wolk van mooie en oprechte wensen. Ook jullie
allemaal wens ik van harte een goede gezondheid en een gelukkig nieuw jaar
toe.
Zelf mocht ik dit jaar ondervinden hoe belangrijk een goede gezondheid wel kan
zijn: een heupoperatie en een langdurige virale infectie, beide goed afgelopen.
Ook verschillende Wandelkringers hebben hun portie gehad dit jaar.
Voor het verder bestaan en floreren van onze kring zal deze wens belangrijker
en belangrijker worden. Dus ben ik even gaan opzoeken wat we, naast onze
genetische aanleg, hieraan zelf kunnen doen om deze wens te laten uitkomen
voor 2020.
We worden dezer dagen overspoeld door massa’s gezondheidsadvies terwijl de
essentie ondergesneeuwd geraakt en nauwelijks nog de media haalt. Onlangs
las ik in een wetenschappelijk tijdschrift volgende aanbevelingen die we allemaal
wel stuk voor stuk weten maar die ik jullie toch nog even wil meegeven in zijn
geheel:
“De absolute zekerheden in de geneeskunde zijn, in volgorde van belangrijkheid
voor een goede gezondheid: rook niet, drink met mate, laat je vaccineren, eet
alles, doe dat gevarieerd en met mate opdat je obesitas voorkomt, beweeg
minstens tweeënhalf uur per week, laat je bloeddruk controleren, slaap goed en
zorg voor een sociaal net.”
Aan sommige zaken hebben we nog wel wat werk, vooral dat drinken met mate
(n) verwarren we nog al eens met de zorg voor een goed sociaal netwerk. In
andere zaken stimuleren we elkaar dan weer in de positieve zin: wekelijks al
fietsend of wandelend naar de repetitie, zingen met tussendoor buikspier- en
middenrifoefeningen en onze jaarlijkse 1 mei-wandeling.
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Een gelukkig nieuw jaar. Hiervoor kan ik met stip het boekje van Dirk De
Wachter aanbevelen: de kunst van het ongelukkig zijn. Meer en meer wordt
duidelijk dat streven naar geluk als levensdoel een vergissing is. Streven naar
zin en betekenis, daarentegen, is waar het leven om draait.
En ook daarin trachten we als koor ons steentje bij te dragen. Dit jaar
repeteerden we weken lang om de partij van Carmen onder de knie te krijgen en
zo konden we ons steentje bijdragen om samen met de zorgvuldig geselecteerde
solisten, het orkest en de andere koren onze toehoorders mee te nemen
doorheen de talrijke verschillende emoties van dit concert, met dank aan Bart
Van Casteren die weerom het beste uit ons wist te halen.
Momenteel werken we aan een Russisch concert. Samen met de dansgroep
Otrada en zijn solisten nodigen we jullie uit voor een muzikale reis door Rusland.
Het programma bestaat uit Russisch- orthodoxe muziek, liederen uit de
sovjetperiode en traditionele volksmuziek uit verschillende delen van Rusland.
Getooid in traditionele kledij en met traditionele instrumenten maken wij, middels
zang en dans, een onvergetelijke reis door Rusland. Hou alvast de avond van
25 april vrij in je splinternieuwe agenda voor 2020. Op 7 juni brengen we op
‘Singing Brussel’ een selectie van dit programma in de Bozar in Brussel.
Ik moet me meteen verontschuldigen dat ik er zelf niet bij zal zijn gezien ik
plannen heb om in die periode een fietstocht te maken naar Compostella.
Volgend jaar ontplooit zich ook een nieuwe nevenactiviteit van de wandelkring.
Met een aantal (zolder) zangers hebben we het plan opgevat om in rust- en
verzorgingstehuizen een gevarieerd muzikaal programma aan te bieden.
Een andere nevenactiviteit blaast met Sinksen dan weer 50 kaarsjes uit.
Inderdaad, het is alweer 50 jaar geleden dat we een boerderij aankochten in
Lichtaart en ombouwden tot een groepsverblijf voor 51 personen: Huize
Radeske. Uiteraard gaan we dit vieren met een receptie.
Kortom, ik wens jullie opnieuw een jaar vol toffe momenten samen: een glas, wat
lekkers, een streepje muziek en bovenal elkaars gezelschap en verhalen, liefst in
goede gezondheid.
Jullie toegenegen voorzitter,
Guido De Graeve
Wommelgem, 1 januari 2020
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De (nog korte) geschiedenis van de Zolderzangers
Sta me toe om eerst de naamsverwarring uit de wereld te helpen. In een vorig
nummer van E.K. kon je – allicht ironisch bedoeld - lezen over de Kolderzangers
en over de Zolderkanjers.
Dat is uiteraard niet correct. De juiste naam is Zolderzangers, met twee maal de
letter ‘z’ dus. (En ook niet Polderzangers, zoals we onlangs in een email werden
genoemd.)

Hoe is het begonnen?
Eigenlijk is het allemaal begonnen met een privé-initiatief van Eddy, onze
bariton, die een aantal jaren geleden met twee vrienden (niet ZWK-‘ers) liedjes
ging zingen in rusthuizen en woonzorgcentra. Vermits dit trio al met pensioen
was, konden ze gemakkelijk in de namiddag optreden. Toen eerst de ene en
later ook de andere vriend afhaakte, kwam Eddy bij zijn ZWK-vrienden Roger,
Leo en Jan terecht.
In tussentijd was eerst Eddy’s schoonmoeder en later ook zijn schoonvader
verhuisd naar het Boterlaarhof, in Deurne. Als ideale schoonzoon ging hij daar
natuurlijk op bezoek en zo leerde hij er ook het personeel kennen. Toen hij
vernam dat daar ook geregeld een zangnamiddag werd gehouden, was het
verder bestaan van zijn oorspronkelijk initiatief verzekerd.
De eerste keren dat we daar met dit kwartet zongen, moesten we ons behelpen
met de zangbrochure van het Boterlaarhof zelf. Gelukkig is dit een vrij uitgebreid
exemplaar dat alle klassiekers bevat, genre “In de stille Kempen”, “Tulpen uit
Amsterdam” enz. Het was alleen een kwestie van de juiste begintoon te zoeken,
niet te hoog voor de bassen en niet te laag voor de tenoren, want een begeleider
hadden we niet. Daar kwam verandering in, toen we het lumineuze idee hadden
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om aan Marc C. (inmiddels ook met pensioen) te vragen of hij het zag zitten om
voor die begeleiding in te staan. Hij hapte toe en vermits we ook nog Jul en
Guido konden overtuigen, waren we vanaf toen met z’n zevenen. Het voordeel
was dat we al eens meerstemmig konden zingen en dat we ook liederen uit het
ZWK-bestand aan ons repertorium konden toevoegen. Denk daarbij maar aan
o.a. The great pretender, Drinking Song, If I were a rich man, Consider yourself
enz.
Maar, al deze uitvoeringen bleven beperkt tot het Boterlaarhof, dat wel 2
bekende buren heeft nl. burgemeester Bart De Wever en Mevrouw Leemans, uw
‘vriendin’.
Pijnlijk was wel die keer, op een warme zomerdag, toen er meer bewoners in de
tuin van de zon zaten te genieten dan er toehoorders waren in het cafetaria
binnen.
Volledigheidshalve moet ik wel melden dat we één keer ( in 2016) vreemd zijn
gegaan. Niet schrikken, ZWK-echtgenotes, ik bedoel dat we tijdens het
kerstfeest van Samana (het vroegere Ziekenzorg) optraden in de parochie van
Sint-Jozef te Merksem.

Hoe is het geëvolueerd?
Tijdens de ZWK-nieuwjaarsreceptie van 2019 (vorig jaar dus rond deze tijd) werd
door de toenmalige zeven Zolderzangers geopperd of het niet zou lukken om
meer dergelijke optredens te verzorgen. We moesten dan wel uitkijken naar een
min of meer geschikt “standaardprogramma”. Toen is er een triumviraat,
bestaande uit Marc, Eddy en Jan, aan de slag gegaan. Er werden teksten en
begeleidingspartijen gezocht en ook het Internet werd natuurlijk geraadpleegd.
Zo werden één voor één alle puzzelstukken in mekaar gepast.
Op Witte Donderdag, na de broodmaaltijd, werd het project voorgesteld aan alle
leden en konden we vijf nieuwe Zolderzangers strikken nl. Dré, Luc D., Ludo,
Fons en Tony, allemaal natuurlijk 65+ of op brugpensioen. Er werd een paar
keer gerepeteerd bij Marc thuis. Zoals in het verleden deden we dat op zijn
zolder, vandaar onze naam. Als het in de winter te koud is, dan repeteren we in
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zijn living, en als het in de zomer te warm is trekken we naar de veranda. Maar
we kunnen niet elke keer onze naam wijzigen; die is en blijft “De Zolderzangers”.
Dan waren we op het punt aanbeland om ons kenbaar te maken bij ons
doelpubliek. Er werden mails gestuurd naar o.a. het Zorgbedrijf Antwerpen (het
overkoepelend orgaan van alle Antwerpse dienstencentra), en naar de
regiosecretariaten van OKRA en SAMANA.
En zie, de eerste aanvragen om een optreden te verzorgen sijpelden binnen. In
het najaar werd nog één keer gerepeteerd en toen waren we klaar voor …
Ons eerste officieel optreden
Dat vond plaats in “Huize Berchem” in november. We installeerden onze nieuw
aangekochte plooibare muziekstaanders, namen onze partijen en waren klaar
voor de start. En toen zei Marc: “Zeg mannen, die stick (met de
computerbegeleiding) is leeg. Hoe kan dat nu ?” Er werden diverse
noodoplossingen voorgesteld: niet zingen, dat ging natuurlijk niet. Iets anders
zingen ? Maar wat dan, en van buiten ? De optie om vanuit Berchem over en
weer te rijden naar Aartselaar om een reservestick te gaan halen werd als te
tijdrovend beschouwd. En toen besloten we (vooral Marc dan) om onze
koorleuze toe te passen: ZWK WIJKT NOOIT.
Hij heeft die namiddag een sterk staaltje van zijn kunnen getoond en alle liedjes
(op twee na) uit het blote hoofd begeleid. Chapeau Marc ! Omdat we niet de
begeleiding hoorden, die we ons eigen hadden gemaakt tijdens de repetities,
ontstond er soms wat verwarring. Eén keer speelde Marc nog verder terwijl de
zangers al waren gestopt met zingen; een andere keer gebeurde het
omgekeerde. Maar het publiek heeft niets gemerkt en reageerde telkens met
een enthousiast applaus. Ook de verantwoordelijken van het dienstencentrum
waren tevreden, meer zelfs, ze houden ons in het achterhoofd om in 2020 hun
kerstfeest te verzorgen. Want een kerstprogramma dat kunnen we ook
aanbieden.
Hoe gaat het nu verder?
Op het ogenblik dat u dit leest, hebben we drie uitvoeringen op de teller staan,
maar tegen eind januari is dat getal al verdubbeld. In maart en april zijn de
volgende optredens gepland o.a. voor het Samana-paasfeest in Schoten en
Rumst.
En we hebben ook al boekingen voor de kerstperiode in Zwijndrecht en Zoersel.
Beste lezer, u merkt het, we zingen in Antwerpen en ruime omgeving, maar niet
in Mol of Geel.
Wat kost een optreden?
We hebben twee verschillende programma’s in de aanbieding. Het ene brengt
veel muziek uit de jaren ‘60 en ‘70 en zingen we het ganse jaar door. Het
andere is ons kerstprogramma en brengen we in de maand december.
Beide programma’s duren ongeveer 2 x 35 à 40 minuten. Wij zorgen ook voor
tekstblaadjes, zodat het publiek kan volgen en meezingen.
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De prijs is 100,- Euro + 1 consumptie naar keuze per uitvoerder, b.v. tijdens de
pauze. Vermits we allemaal een degelijke (ZWK)-opvoeding hebben genoten,
zal de bestelling eerder 11 Duvels en 1 koffie zijn, dan omgekeerd.
Beste lezer, is de vereniging waar u lid van bent op zoek naar animatie voor één
of andere gelegenheid, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Onze contactpersoon is Eddy Van den Driessche.
Tel.: 03 325 50 75 GSM 0475 287 275
e-mail : eddyvdd@telenet.be
Een unicum binnen de ZWK?
Wie de ZWK-geschiedenis een beetje kent, weet dat er binnen de kring steeds
ruimte was en is voor andere creatieve activiteiten. (Wie dit niet weet, kan er de
boeken op nalezen die uitgegeven werden in onze jubileumjaren 1938, 1963,
1988 en 2013.)
Denk b.v. aan de toneelvoorstellingen en aan de poppenkast, en dit over
verscheidene generaties heen.
Maar nu is er dus … een koor binnen het koor, en dat is – op de succesrijke
groep Capriccio in de zestiger jaren na - redelijk uniek.
Johan, de ZWK-dirigent, mag echter gerust zijn, de Zolderzangers zullen met
hun activiteiten nooit in het vaarwater van ZWK-uitvoeringen terecht komen. Dat
is beloofd.

leolucdréfonsmarcrogerjuleddyguidoludotonyjanleolucdréfonsmarcrogerjuleddyg
uidoludotonyjanleolucdréfonsmarc
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Onze reporter op wereldreis
November, jullie Carmen-maand, was het eindelijk weer zover.
Onze jaarlijkse trip naar China maar dit jaar wel met een zeer speciale
combinatie. Maar daarover later meer.
Dus, begin November, vertrek vanuit Antwerpen naar Shanghai op
familiebezoek.
Tijdens onze enkele dagen aldaar in afwachting van de grote uitstap hebben we
in de omgeving van Shanghai wat uitstappen gedaan.
Zo hebben we o.a. Zhu Jia Jiao bezocht. Vertaald wil dit zeggen “Hoek van de
familie Zhu”. In dit dorp en omgeving leefden daar in de Middeleeuwen vele
families uit deze uiteraard welstellende familie. Zo zijn er verschillende
waterdorpen rond Shanghai. Zoals je misschien hebt gelezen en misschien
onthouden hebt in een vorig reisverslag, betekent Shanghai, “boven de zee”.

Ligt aan de monding van één van de grootste stromen ter wereld en is omgeven
door enkele meren en vele bijrivieren.
Zo een waterdorp vergeleek één van mijn vroegere reisgenoten met het Chinese
“Brugge”.
Vele grachten, kanalen met bootjes voor huisleveringen…
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In Shanghai is er wel altijd we iets te doen. Zo was er tijdens ons kort verblijf
daar de expositie “Shanghai International Import Expo”. Een beurs waar de
Chinezen heel de wereld uitnodigen om naar China te exporteren en niet vanuit
China te importeren zoals we meestal gewend zijn. Tijdens zo een expositie
sparen ze daar moeite noch geld om zwaar uit te pakken met grootste
festiviteiten, lichtshows en vuurwerk.
In het kort, ze gaan er daar echt voor om zich te tonen aan de wereld en
proberen om op alle gebied de grootste te willen zijn en te worden.
En dan,…..

is het zover.

Herinner U in mijn verslag van enkele jaren geleden, waar mijn vriend James me
vroeg om met hem en zijn vrienden een 4x4-tocht te doen in het westen van
China. Wel, die James, ondertussen één van de meer welstellende Chinezen,
heeft een huis gekocht, voor hem een buitenverblijf in Goldcoast, niet ver van
Brisbane. Na wat aandringen (niet te lang) van zijn kant zijn wij hierop ingegaan
om met hem en zijn vrouw op vakantie te vertrekken naar Australië.
Van Australië hadden we al veel gehoord maar we hadden helemaal geen idee
wat we er moesten van verwachten.
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Na een vlucht van ca. 10 uur vanuit
Shanghai zijn we geland in
Brisbane. Temperatuur 28 graden
en met een tijdsverschil van 2 uur
met Shanghai.
Door de paar dagen Shanghai
hebben we geen last ondervonden
van het tijdsverschil. Met
Antwerpen is het tijdsverschil met
Brisbane 9 uur.
Dan verder met de auto naar
Goldcoast via Surfers Paradise,
Anglers Paradise en witte stranden.
Wie Australië zegt, denkt meteen
aan kangeroes,….
Wel die hebben we ontdekt in een
naburig park, tesamen met enkele
koala’s.
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Na dit korte verblijf aldaar hebben we het vliegtuig genomen vanuit Brisbane
naar Cairns om de “Great Barrier Reef” te bezoeken.
Na een vlucht van ca. 3,5 uur zijn we geland in Cairns bij een temperatuur van
ongeveer 30 graden.
Deze temperatuur hebben ze daar het hele jaar door. Tien maanden bijna geen
regen en 2 maanden met veel regen.
In Australië rijden ze niet enkel langs de verkeerde kant van de straat, drinken ze
pinten zonder kol maar gaan ze ook naar het noorden voor hun warmere
streken. (later hebben we dit gemerkt toen we in Melbourne aankwamen)
In Cairns hebben we de mooie “Great Barrier Reef” bezocht met de boot maar
vanuit de lucht heb je een veel beter uitzicht en een idee van de uitgestrektheid.
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Aldaar hebben we ook de locale “Botanic Garden” en het “Rainforest” bezocht.
Formidabel.
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Na deze paar dagen in, je mag wel
zeggen het paradijs, hebben we een
vlucht van ca. 5 uur genomen naar
Melbourne. Naar het zuiden dus
naar een temperatuur van 15
graden. Het tijdsverschil met Cairns
is 1 uur, dus 10 uur verschil met
Antwerpen. Als je door het centrum
loopt, heb je soms de indruk dat je
in een Europese stad rondloopt,
om de hoek wordt het Engeland en
soms waan je je in New York. Het
stadspark in Melbourne is
worndermooi. Niet alleen goed
onderhouden maar ook met een
grote diversiteit aan bomen en
planten.
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Na dit bezoek aan de stad zijn we met de auto voor een rit van ca. 300 kilometer
langs de ongerepte kustlijn naar de bezienswaardigheid in de buurt gereden.“De
12 apostelen”.

Dit zijn 12 rotsen in de branding van
de zee. Vormen veranderen
constant door de erosie van de wind
komende van de Zuidpool.
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Na dit bezoek aan
Melbourne en omgeving,
zijn we met de auto
vertrokken naar Sydney
voor een rit van ruim 1000
kilometer. Tijdens de rit zie
je de temperatuur constant
stijgen. We rijden dus via de
verkeerde kant van de weg
terug naar het Noorden. We
vertrokken in Melbourne bij
een temperatuur van 15
graden en zijn aangekomen
bij een temperatuur van 30
graden en meer. In Sydney
werden we voor het eerst
geconfronteerd met de
bosbranden.

Niet dat we er gezien hebben maar er hing
daar steeds een brandgeur en boven de stad
was er steeds lichte mist.Het dagelijksee
leven echter ging wel normaal
door.Ondertussen is de situatie wel slechter
geworden, heb ik ondertussen vernomen.
Sydney is best een aangename stad.
Aangename sfeer en, zoals overal daar,
rustige mensen.Aangename sfeer maar
soms wel een raar gevoel als je ze daar bij
30 gaden in korte broek een kerstboom ziet
opstellen.
.
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Conclusie :
Australië is best te doen en,… we hebben
nog niet eens een kwart van het land
gezien Afwachten, maar het plan is dat dit
een vervolg gaat krijgen.

Na deze reis (12-13 dagen Australië) was het tijd om terug te vertrekken naar
Shanghai voor een vlucht van 10 uur.
Tijdens onze laatste vakantiedagen in Shanghai, zijn we met de familie naar één
van de (nieuwe) ‘places to go’ gegaan aan de rand van Shanghai.
Dit voor een overnachting in een toch wel speciaal hotel.
Geen hoogbouw zoals elders daar maar een hotel in een reusachtige put, die is
uitgegraven / uitgehouwen in de rotsen.
De receptie op het gelijkvloers en de kamers op minus en het gaat tot min 14.
Die Chinezen toch.
Tot slot nog een Chinese kerstboom.

Een gelukkig Nieuwjaar gewenst aan
iedereen. Bart
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Opnieuw een geslaagd Ceciliasouper
Op de laatste dag van november 2019 – en als afsluiter van een bijzonder
drukke maand – werd in restaurant ‘De Jachthoorn’ in Kontich het traditionele
Ceciliasouper opgediend onder een weer grote belangstelling van leden, oudleden en sympathisanten. En het dient gezegd: de afwezigen hadden alweer
ongelijk, maar dat gold natuurlijk niet voor onze voorzitter Guido De Graeve, die
in het ziekenhuis met andere problemen worstelde. Zijn taak werd echter met
brio overgenomen door ‘zestiger’ Luc Korthoudt.
Slechts één lid werd dit jaar in de bloemetjes gezet wegens zijn respectabele
staat van verdiensten na 50 jaar ZWK, nl. Dirk de Graeve. En wat hij allemaal te
horen kreeg in de huldigingsspeech van de gelegenheidsspreker van dienst, kon
je intussen ook in Eigen Krabbels lezen. De vraag was of de jubilaris ook een
antwoordje klaar had voor de aanwezigen, werd positief beantwoord.
We kwamen te weten dat hij eigenlijk lange tijd ‘tegen zijn goesting’ deelnam aan
het religieus getinte aspect van de ZWK, maar dat vooral het laatste gedeelte
van die ZWK, nl. de ‘kring’ en al wat dat voor mogelijkheden opende buiten het
zanggedeelte, hem binnen onze groep gehouden had. Vooral de poppenkast lag
hem indertijd nauw aan het hart. Als beloning voor zo veel inzet, kom hij rekenen
op een bon, waarmee hij allerlei producten kon kopen om zijn tuin nog meer op
te vrolijken als hij op 1 april officieel met pensioen gaat.
Wie dacht dat hij de enige gevierde van de avond was, had het mis voor. Ook
onze dirigent Johan Clerckx en zijn echtgenote werden in de bloemen gezet
omdat zij toch wel heel veel vrije tijd steken in de groei en bloei van onze kring.
Naar loffelijke traditie werd ook Willy De Gezelle gevierd omdat hij – ondanks zijn
‘pensionering’ – toch nog regelmatig een handje toesteekt van achter de piano of
het orgel.
En na dit officiële gedeelte mochten alle remmen los gegooid worden en
kwamen nog vele herinneringen of beschouwingen over de voorbije avond en
het haast voorbije concertjaar naar boven, zodat het haast 1 uur na middernacht
werd voor iedereen ‘onverrichterzake’ weer naar huis mocht. Een dikke pluim
alweer voor het puike werk van de organisatoren.
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Onze jaarlijkse stek
Eindelijk eens een Ceciliasouper zonder
een voorzitter! Nu konden we ons eens
echt bot vieren.

Onze voorzitter a.i.

Een glunderende jubilaris en echtgenote
Vera
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en nog een onverwachte jubilaris

Een tevreden dirigent van een
dankbaar koor
De geheime invaller van dienst voor de
korte toespraken of toelichtingen
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Platenkast: Dirk De Graeve
Dirks volledige keuze
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmr35yCIyPehtPE7jeLh3SlwVNXNHGb1P

1. Don Mclean - VINCENT
https://www.youtube.com/watch?v=4wrNFDxCRzU&list=PLmr35yCIyPehtPE7jeLh3SlwVNXNHGb1P
&index=2&t=0s

2. Guido Belcanto - TOVERDRANK
https://www.youtube.com/watch?v=xSjU0k_VRE4&list=PLmr35yCIyPehtPE7jeLh3SlwVNXNHGb1P&
index=2

3. Scala & Kolacny Brothers: WITH OR WITHOUT YOU
https://www.youtube.com/watch?v=1g5D8DOe77k&list=PLmr35yCIyPehtPE7jeLh3SlwVNXNHGb1P&
index=3

4. Jackson Browne: THE LOAD OUT AND STAY LIVE
https://www.youtube.com/watch?v=scsJZ67ssDY&list=PLmr35yCIyPehtPE7jeLh3SlwVNXNHGb1P&i
ndex=4

5. Kommil Foo : STILTE NA DE STORM
https://www.youtube.com/watch?v=JZoGuPR5mjY&list=PLmr35yCIyPehtPE7jeLh3SlwVNXNHGb1P
&index=5
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Ieder zijn/haar mening
Zoals dat al een tijdje het geval is in Eigen Krabbels, staat dit maandblad open
voor alle meningen, in zoverre ze niet beledigend, persoonlijk of sexistisch zijn
Onlangs kreeg ik van een lid van deze achtbare vereniging een mail, die me
ernstig de wenkbrauwen deed fronsen. Het ging over migrantenkinderen en er
werden nogal denigrerende woorden gebruikt. De mail eindigde met de vraag:
“Waarom deze open grenzen politiek?”.
Ik wil daar graag een visie tegenover plaatsen. Een deel van de bevolking houdt
zich nog krampachtig vast aan een statisch wereldbeeld dat is blijven steken
voor de eerste wereldoorlog. Een Victoriaanse samenleving, die voorspelbaar
was, en waar iedereen zijn plaats had, en dat maar moest aanvaarden. Zij zitten
nu krampachtig de schaduw van hun eigen kerktoren te bewaken. Niemand mag
onze Victoriaanse schaduw binnen komen! Alleen wij, het blanke ras!
In het interbellum echter, is er al één en ander verschoven. En na de tweede
wereldoorlog, en zeker na de gebeurtenissen van ‘68, zijn de dingen echt aan
het bewegen geraakt. De wereld is veranderd. De wereld van de eerste helft van
de 20ste eeuw bestaat niet meer, en zal nooit meer terug komen.
Waarschijnlijk door technologische evolutie evolueert alles snel. En vooral via
communicatie en mobiliteitstechnologie wijzigt onze omgeving in een razend
tempo. En die snelheid van evolutie neemt steeds toe, samen met de
technologische evolutie.
Sinds er wezens op deze aarde ontstaan zijn die zich kunnen verplaatsen, is er
migratie geweest. En sinds het verschijnen van de mens is die migratie gericht
geweest. En sinds de technologie het toelaat, is die migratie alleen maar
gegroeid.
Op dit moment zijn er vele plaatsen op deze aarde waar het niet gunstig is om
wonen. Door allerlei redenen: politieke instabiliteit, constant maatschappelijk
geweld, afschuwelijke klimaatomstandigheden, onderdrukking, … . Deze
toestanden zijn ruim gedocumenteerd in de iets meer kritische pers. Niet in de
makkelijk verteerbare one-liners van de populistisch rechts georiënteerde
retoriek. Maar wel in de degelijk onderbouwde kritische journalistiek.
Mensen zijn sterk, mensen zijn veerkrachtig. Mensen trachten een oplossing te
vinden voor de uitzichtloze, dodelijke situatie waarin ze zich bevinden. En dus
trekken ze weg. Weg van de ondergang. Laten al het bekende, vertrouwde
achter, om hun kinderen een reëel leven te gunnen. En NIETS zal die
overlevingsdrang tegenhouden. De mens is sterk als het op overleven aankomt.
Alle respect daarvoor.
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Meer en meer merk je dat, overal in de wereld, mensen vertrekken en mensen
toekomen. Populaties vermengen zich. Ook bij ons in het brave,
oerconservatieve, katholieke Vlaanderen. Kijk de cijfers na: in de grote
centrumsteden heeft ¾ van de min-25jarigen een migratieachtergrond. Dat is
een vaststelling. En je kan daar tegen zijn, zoals je er tegen kan zijn dat de zon
opkomt en ondergaat en dat er eb is en vloed. Dit wil zeggen, niemand kan dit
verhinderen. De wereldbevolking is zich aan het mengen. En nogmaals, dit is
geen wens, maar een vaststelling.
Hoe moeten we daarmee omgaan? Is alles dan rozengeur en maneschijn? Zeker
niet! Mensen zijn mensen, waar ze ook geboren zijn. Maar culturen kunnen
enorm van elkaar verschillen, sociale en maatschappelijke waarden en
omgangsvormen eveneens. En daar liggen gigantische bronnen voor conflict.
Heel deze migratiebeweging, deze mengbeweging, houdt risico’s, maar ook
kansen in. Willen we ons eindelijk neerleggen bij de feiten, en een beleid
uitstippelen dat zo veel mogelijk ruimte maakt voor de kansen en de risico’s zo
veel mogelijk beperkt. En dat doe je niet door gefrustreerd op de schaduwlijn van
de eigen kerktoren te zitten en met onwaardige woorden over medemensen te
praten.

advertentie
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ZWK en kerstzingen
Voor elk wat wils
Op zaterdag 21 december 2020 vond ons kerstzingen plaats in de binnenstad
van Antwerpen. We claimden een eerste plekje op de Melkmarkt. Niet elke
handelaar vindt het fijn dat de vitrine van zijn of haar winkelpand voor een tijdje
niet meer zichtbaar is. We streken neer voor de apotheek.
Bij eerdere edities trokken we rond en vonden – soms met
moeite - steeds een geschikte nieuwe plek. Nu zochten we
niet en bleven ter plaatse. Zou de leeftijd hier voor iets
tussen zitten?
Ik denk dat we een keer of vijf ons repertorium ten berde
brachten. Tussen de stukjes klonk er gerinkel van
kerstbelletjes. Een nieuwigheid die erg gewaardeerd werd.
Tussen het zingen deelde ene Frans aan de andere
zangers zelfgemaakte speculaas uit. Een mooi gesmaakt
gebaar ter gelegenheid van zijn verjaardag. En er vloeide
wat jenever om het moraal op pijl te houden. En er werd een
filmpje getoond om een tandje bij te steken.
Voor een apotheek staan heeft voor iedereen voordelen.
Mensen die zich wat minder voelen, voelen zich bij het
horen van onze hemelse gezangen opnieuw een pak beter.
En wij kunnen zien of de temperatuur niet te hoog oploopt.
Het moet rond de klok van 16 uur geweest zijn dat we het
niet meer droog hielden. Het gemiezer maakte onze
partituren klammig. Ook veel dank aan de verlichting in de
vitrine van de apotheek. Deze had immers heel de tijd op
onze partituren geschenen. Eén van de kortste dagen van
het jaar, weet je wel!
Met dank aan de apotheker om voor de techniek te zorgen. Volgend jaar geven
we vooraf onze naam door zodat mee geafficheerd kan worden op zijn lichtkrant.
Tussen het uur en de temperatuur.
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Volgend jaar staan we er weer. Mogen wij jullie om een wederdienst vragen?

Doe jouw komende aankopen
bij deze apotheek? We
stonden immer – zonder het te
beseffen - de ganse tijd met
heel de bende voor deze
warme mooie kerstwens in de
vitrine.
Beloofd?

23

Het Feestvarken dankt ZWK
Voor het tweede jaar op rij trokken
jullie de stad in om te zingen voor
Feestvarken vzw.
Zingen zorgt voor plezier, zingen doet
mensen lachen, zingen verzacht de
zorgen.
Dat is ook exact wat jullie doen voor
kinderen in armoede.
Met de opbrengst (nvdr 379,30€ en 10
New Taiwan Dollar, zie ‘Weetjes’)
zorgen jullie voor acht lachende
kindergezichtjes, die even de zorgen
vergeten en vooral een dag beleven
vol onvergetelijk plezier. Bedankt
hiervoor en prettig eindejaar!
(IVH)

Andere reacties bij onze zangers
…”Fantastisch wat goede stemmen
opbrengen” (LK)
…”Vooral gesmeerde stemmen”
(LDG)
…”En ook dankzij onze belletjes”
(RvB)
Meer dan waarschijnlijk waren niet alle
noten juist gezongen en/of scheelde er
soms iets aan het ritme. Maar wat
maakt het ook uit… De ene noot die
echt juist moest zijn, was het ook, nl.
het goede doel ‘Het Feestvarken’.
Mannen, jullie vrijwillige inzet en
gezelschap, de belletjes en de
jenever, het was allemaal Hemels!
Bedankt voor de hele leuke
namiddag.” (LD)
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…”Mij heeft het kerstzingen echt goed gedaan! Toen ik de maandag nadien naar
het ziekenhuis moest voor een controle, heeft de dokter me helemaal genezen
verklaard. Geen CMV-virus, normaal gezien de komende weken en maanden
geen last van bijkomende vermoeidheid, maar welk virus het dan wél was,
konden ze niet zeggen. Maar daar lig ik dus niet wakker van.” (GdG)
…”Dit was weer eens iets helemaal anders om foto’s te trekken en filmpjes te
maken midden op een drukke straat. Een groot contrast en een unieke ervaring
om dat eens ergens anders te kunnen doen dan in een concertzaal.” (FS)

Indien u ons bezig wenst te zien.
Ga gerust kijken op onze website en open
de videotheek bij media/fotogalerij.
Kerst op straat in 2019
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Weet je dat …

…een aantal koorleden zo intens de stemoefeningen uitvoeren, dat sommigen er
een gescheurd middenrif aan overhouden.
…wij ons dan ook afvroegen of een gescheurd middenrif tijdens het zingen
beschreven stond in onze verzekeringspolis bij Johan VA of Koor en Stem.
…tijdens het kerstzingen de dirigent soms niet kon volgen met het aangeven van
de juiste maat. Te veel verstorende invloeden?
…er grote verwarring heerst bij de koorleden: zijn ze nu bas of zijn ze tenor? Bij
de recente plaatsverschuivingen binnen het koor zitten een aantal vierde
stemmen vlak voor de neus van de dirigent. Als dat maar goed eindigt!
…Peter J. nu veel vroeger aanwezig is op de repetities uit schrik dat hij voortaan
zijn juiste plaats niet meer vindt en misschien zelfs tenor zou moeten worden.
…Luc K. zowaar een BOB-sleutelhanger kreeg na terugkeer uit de
donderdagrepetitie! De wonderen zijn blijkbaar de wereld nog niet uit.
…onze voorzitter alle schuld op zich neemt, toen we vorige maand schreven dat
hij besmettelijk was. Hij was toen zelf zo overstuur dat hij ‘fake news’ de wereld
instuurde.
…wij Dirk DG vrijpleiten van het feit dat hij zou gesproken hebben over de
Baskische staten, waar hij de Baltische staten bedoelde. Ook een redacteur kan
al eens in de fout gaan!
…André DG totaal onschuldig pleitte in de zaak Jan L. Hij beweert dat hij er
absoluut niet bij was, toen Jan van de tramtrappen stuiterde.
…onze pianiste het wereldrecord ‘om ter snelst toon aangeven’ brak. Of was er
een klein misverstandje omtrent de juiste uitspraak van een Russisch woord?
…sommige leden zich als een zodanige fan van Eigen Krabbels profileerden, dat
ze pas een halve maand later door hadden dat een bepaald artikel over hen
ging.
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…ons koor in de middenstad tijdens het kerstzingen ook over buitenlandse fans
beschikt. Het bewijs (bijgevoegd) dat ze in ons mandje een half fortuin gooiden
ter waarde van tien Taiwan Dollar. Maar onze specialist BV zocht het even op en
kwam tot de vaststelling dat het muntstuk slechts een waarde had van… 0,030
Euro.

(voorzijde)

(achterzijde)

…ons aller Nicole T. is toegetreden tot een
koor, dat o.l.v. Mattie De Ryck het project
‘Winterkoord’ te berde brengt in zaal
Kaleidoscoop Mortsel op zaterdag 8
februari om 20u en op zondag 9 februari
om 15u. Kaarten via 03/4581351 of via
Jules VA.
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…onze vrienden van het Vlaams Symfonisch Orkest o.l.v. Bart Van Casteren op
25 januari in ‘den Amuz’ een nieuwjaarsconcert geven onder de benaming ‘The
sound of brass’ met muziek van Verdi, Saint-Saens, Aratjunjan en Borodin. Meer
info en kaarten te bekomen via www.vlaamssymfonischorkest.be .
…de huidige redactie van Eigen Krabbels begin april haar 5-jarig bestaan viert.
Applaus voor onszelf!

…onze vrienden van het
Saxofoonorkest Zwijndrecht
o.l.v. Kevin Verlaeckt op 19
januari om 15u in DeSingel
van Antwerpen uitpakken
met hun nieuwjaarsconcert.
Naast klassiek werk en
symfonische hoogstandjes
strikten ze ook twee
operasterren (Iris Hendrickx
en Gilles Van der Linden)
voor hun concert. Kaarten
en info op
info@saxofoonorkest.com .
…onze vrienden van Sint-Anna-ten-Drieën op vrijdag 14 februari om 20u30 op
Linkeroever een benefietavond organiseren met op het programma De
Grungblavers, die deze keer voor de gelegenheid kozen voor ‘My sweet
Valentine’, een reeks ‘lovesongs’ bewerkt in het Antwerps. Reserveren bij
www.antwerpen-park-rotary2170.com
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Personalia
Geboorte

Maurane is de eerste kleindochter bij
onze voorzitter Guido De Graeve en
zijn Gerd. Zij werd op zondag 29
december geboren, ze weegt 3,565kg
en is 51cm groot. Zij is de dochter van
het trotse ouderpaar Hanne De
Graeve en Michaël Van Tieghem en
de kleine zus van ‘grote’ broer Tristen.
Onze hartelijke gelukwensen aan
allemaal!

Overlijden
• Op 20 december overleed in München op 79-jarige leeftijd Greet De Vos.
Zij is de zus van Lea De Vos en schoonzus van Wandelkringer Rik Neel.
Onze oprechte deelneming aan de ganse familie. Wij houden haar op 11
november 2020 speciaal in gedachten tijdens de jaarlijkse herdenkingsmis
voor onze leden en hun familie.
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Onze voorbije activiteiten :
Zaterdag 21 december 2019

Kerst in de Antwerpse binnenstad

In de nabije en verre toekomst :
Zondag 5 januari 2020 – 10u30
Donderdag 9 januari 2020 – 20u30

Heilige Geest – Openbaring v/d Heer
Sint-Norbertus – Nieuwjaarsreceptie
Voor leden en ex-wandelkringers

Donderdag 30 januari 2020 – 20u30

Sint-Norbertus – Algemene Vergadering

Zondag 2 februari 2020 – 10u30

Heilige Geest – Maria Lichtmis

Zaterdag 25 april 2020 – 20u00
(Hanegraefstraat 1, 2050 Antwerpen (LO)

Sint-Anna ten drieën Russisch ZWK Concert

Zondag 7 juni 2020

Bozart Brussel – Singing Brussel

Werkten mee aan dit nummer:
Guido de Graeve, Tony Ah Munn, Frans Switsers, Bart Vervoort, Raf van Bortel,
Johan Clerckx, Dirk de Graeve, Ludo Engelen, Jos Willems, Luc Korthoudt, Rik
Neel, Jan Leers, Luc Deumens, Nicole Tyck, Jenny Backx, Guido Mertens, Inge
Vanhauwaert, Marcel Coppens (v.u.)
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