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“Ik ben een ZWK’er in hart en 
nieren” 
 
Hij is geen lid meer van het koor, 
maar toch zijn er weinig zangers 
die hem niet kennen. Frank 
Badisco (55) is immers altijd een 
actieve duizendpoot geweest, 
zowel binnen als buiten de ZWK. 
Poppenkast, toneelregie, mede-
actieveling in Radeske, regelmatig 
op stap naar culturele 
evenementen met een aantal 
ZWK-vrienden en in de voorbije 
zomer nog tot tranen toe bewogen 
bij de uitvoering van de Tweede 
Symfonie van Mahler in het 
Concertgebouw in Amsterdam, 
waar hij samen met zijn jarenlange 
vriendin Els (dochter van onze 
oud-voorzitter Jan Vermeersch) 
aanwezig was. 
 

 
 “Ik ben dan ook een ZWK’er in hart en nieren,” zegt hij op het einde van een lange, 
gezellige babbel. Maar hij is nog in veel meer zaken actief, leren we doorheen het 
gesprek. “En daarin staat Linkeroever centraal,” weet de man die elke werkdag om 
half vijf ’s morgens wakker wordt om tijdig op zijn werk aan te komen op het 
Ministerie van Financiën in Brussel. 
 
Vonden we op Facebook niet terug dat ene Frank Badisco aan de basis lag 
van de Sint-Annekesroute voor fietsers. Ben jij die Frank Badisco? 
(smakelijk lachje) “Ja, dat ben ik inderdaad. En ook daar zaten de zangers weer 
voor een stuk tussen. Je weet toch dat vroeger, op de eerste zondag van 
september, de jaarlijkse bezoekdag plaatsvond op Radeske. Welnu, om de 
bezoekers een beetje te animeren, hebben we eens een oriëntatietocht opgesteld, 

Frank Badisco: 
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een autozoektocht van Antwerpen naar Lichtaart en enkele jaren later een 
fotozoektocht in de omgeving waarbij je een aantal brievenbussen in de juiste 
volgorde moest klasseren. Ik had dus wat ervaring in het samenstellen van dat 
soort tochten. 
Toen in 1995 de jaarlijkse Sint-Annekesfeesten in het teken stonden van de fiets, 
vroegen ze mij of ik geen tocht kon uitstippelen vanuit Sint-Anneke naar het 
Waasland. Dat is dan later de Sint-Annekesroute geworden. Enkele jaren geleden 
kwam het idee om van de Sint-Anna-ten-Drieënkerk een fietskerk te maken: een 
open kerk waar fietstoeristen een picknickplaats, een waterkraan, een oplaadplaats 
voor batterijen en een fietsenparking aantreffen. Voor de inhuldiging van de 
fietskerk vroeg men mij opnieuw een fietstocht te maken. Dat werd de 
Scheldekerkenroute. Die vertrekt vanuit Sint-Anneke en gaat via Hoboken en 
Hemiksem tot in Dendermonde en terug en passeert langs elke kerk op die route.  
Els was/is trouwens ook heel actief in de parochie. Het is een actieve parochie 
waar regelmatig concerten en tentoonstellingen georganiseerd worden, met een 
Winterfeest (een kerstmarkt) tijdens de Advent en de Sint-Annekesfeesten  
gedurende het eerste weekend van oktober. Verder bestaat er ook het G.A.M., het 
Genootschap Anneke Mossel, de reuzin van Sint-Anneke, onder het alom gekende 
motto ‘Op Sint-Anneke Mosselen’.  
 
Maar je werd later toch vooral bekend als toneelregisseur. Heb je eigenlijk 
ooit zelf toneel gespeeld? 
“Begin jaren negentig sloot ik aan bij Toneelstudio Gloriant. Daar heb ik één keer 
op de planken gestaan, om te beseffen dat ik daar echt niet thuis hoorde. Ik voelde 
me veel beter als regisseur.” 
 
Ook dat begon zo’n beetje bij de ZWK? 
“Ik had voordien al wel meegedaan met het ZWK-toneel, vooral achter de 
schermen. In 1989 werd ik gevraagd door de ZWK om de regie waar te nemen van 
het stuk ‘Bemoeial’ van Jack Popplewell, dat we opvoerden in de turnzaal van het 
Sint-Norbertusinstituut. Vanaf dan tot begin jaren 2000 heb ik bijna elk jaar 
geregisseerd. We zijn wel naar het Augustijnertheater verhuisd omdat we de 
beperkingen inzagen van die turnzaal.”  
 
Je hebt daar duidelijk goede herinneringen aan, maar waarom ben je ermee 
gestopt? 
“Simpelweg omdat het ‘op’ was. Het was altijd prettig werken omdat we daar met 
een hechte groep vrienden en vriendinnen stonden, die ik altijd ook een zekere 
vorm van inspraak wilde geven. Maar als regisseur voelde ik soms dat er meer uit 
een stuk te halen was en het werd hoe langer hoe moeilijker om dat duidelijk te 
maken. Als regisseur ben je de baas, maar een echte baas kent geen vrienden. 
Omdat ik mijn vrienden niet wou verliezen, koos ik ervoor om te stoppen bij de 
ZWK. Maar ik herinner mij schitterende stukken zoals “Het lijk is zoek”, “De 
Canadese muur” en “MacBeth” van Shakespeare, tegelijkertijd mijn eindwerk van 
een regiecursus. Ik kreeg toen van iemand het compliment dat hij nu eindelijk 
snapte waarover het in “MacBeth” ging. Daar maak je toch theater voor! 
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Nog een droom die uitkwam voor zowel mezelf als voor André Fordel was het stuk 
“De tuinman van de koning”, door Luc Philips bekend geraakt. Maar ik weet dat 
André dat zeker even fantastisch deed. We werden dan ook overal gevraagd en we 
hebben dat 20 tot 25 keer opgevoerd. André kon zich echt volkomen inleven in die 
rol.” 
 
“De tuinman van de koning” was een droom die uitkwam voor Dré Fordel en voor 
mij! 
 
Ik heb je ook altijd in de jeugd verbonden geweten met Sint-Norbertus. Hoe 
lang ging je daar eigenlijk naar school en wanneer kwam je bij de 
Wandelkring? 
“Mijn ouders hebben indertijd voor Sint-Norbertus gekozen en ik heb er nooit spijt 
van gehad. Ik kwam in het eerste studiejaar terecht bij Herman Jacobs. Dat was 
‘mijne’ meester, waar ik zeer veel aan had, ook op latere leeftijd. Hij heeft me ook 
naar de zangers gehaald. Ik was een primus in die tijd, behalve op zang, waar ik 
maar de helft van de punten kreeg omdat ik niet kon zingen. Maar ik deed mee aan 
de spelnamiddagen bij de rakkers. In het vierde leerjaar stapte ik over naar de 
knapen. Ik herinner me nog dat meneer Duysburgh me in die tijd de raad gaf: ‘Niet 
meezingen, maar heel goed luisteren hoe de anderen zingen’… Toch ben ik blijven 
mee repeteren en uiteindelijk mocht ik ook in Sint-Jacob in ‘corona’ meezingen met 
de voorzangers. Later werd ik bas-bariton. Ik heb ook meegespeeld in het toneel 
van de leerlingen. Ik voelde me daar nooit bij op mijn gemak. Zeker niet toen ik 
zogezegd met één arm en één been op het podium moest staan in ‘Janneke 
Maan’.” 
 
Maar je werd ook één van de sterkhouders van poppentheater Paljas… 
“Elk jaar was er een poppenkastvoorstelling met Sint-Cecilia en met het 
nieuwjaarsfeest  voor de kinderen van de leden. Als kleine jongen ging ik daar altijd 
graag naar kijken, maar toen ik bij de leiding kwam, bleek van ons verwacht te 
worden dat wij die traditie verderzetten. Daar ontstond de “bende van Paljas”: Marc 
Mattheussen, Luc Korthoudt, Dirk De Graeve, Leo Segers, Jan Van Ryssen en 
ikzelf. Later kwamen daar Lieve Korthoudt, Raf Van Bortel, Tom en Wim Smulders, 
Luc De Graeve en Els Vermeersch bij en ik vergeet er allicht nog. We deden dat 
allemaal met heel veel plezier. Stilaan ging ik stukken bewerken en ensceneren, de 
opkomst en afgang  van de poppen in een betere volgorde steken. Vergeet ook 
niet dat het allemaal geërfde stukken waren van de vorige generaties, waarbij de 
tekst op carbonpapier stond. Soms moesten die echt wel herschreven worden. We 
traden toen vooral op voor kinderen. Ook buiten de Wandelkring. We speelden 
voor bedrijven, op Sinterklaas- en kerstfeesten. Maar elke keer als we bij de 
zangers optraden, kregen we heel wat ludieke, geanimeerde commentaren van de 
vaders. Waarop uiteraard zeer gevat gereageerd werd door ons. Zo groeide 
spontaan de vraag: kunnen we geen poppenkast spelen met een stuk voor 
volwassenen? 
Een voorstel was om de musical ‘Blondinetje’ te spelen, een stuk waaraan de 
oudere generatie ZWK’ers hele goede herinneringen had. Voor de tekst konden we 
terecht bij Jos Caris, die de tekst én de liedjes (!) nog helemaal uit het hoofd kende. 
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Wij hebben er een poppentheaterversie van gemaakt en het werd een groot 
succes. 
 
Je zorgde ook voor een hele vernieuwing bij Paljas… 
“Na ‘Blondinetje’ kwam de vraag: wat nu? Toen kreeg ik van Luc Korthoudt een 
klein gedichtje over het Scheppingsverhaal. Nu moet je weten dat, als ik een tekst 
lees, ik daar onmiddellijk beelden bij zie, die meestal uitmonden in scènes voor een 
toneelstuk. Ik heb me toen onder een boom gezet aan het Galgenweel en ik ben 
beginnen schrijven. In 1985 voerden we dan onze meest succesvolle productie op: 
“De schepping”. Het nieuwe was dat poppen en poppenspelers samen op het 
toneel stonden. Een schitterend stuk. De beginscène was fenomenaal. Alleen 
zwarte doeken en dan kwam Leo Segers op zijn knieën het toneel opgekropen, 
maakte het zich gemakkelijk en opende met de gevleugelde woorden: “Ik ben 
God”. Het was prachtig, met een ‘echte’ waterval als decor… Daar werd echt wel 
intensief aan gewerkt. Zonder die ganse bende kameraden was zoiets nooit 
geslaagd. Wij waren écht een sterk team.” 
 
En toch verdween het poppenspelen redelijk snel… 
“Tja, we zaten toen met een generatie waarbij studeren, werken, kinderen stilaan 
meer belang kregen en de tijd bij de meesten ontbrak om naast de repetities en de 
uitvoeringen van de ZWK ook nog eens één of meer avonden per week vrij te 
maken om te repeteren met PALJAS. 
We hebben nog één keer een écht grote productie gemaakt. In 1994 bestond 
Paljas immers 50 jaar, nadat het door Sus Bontenakel in 1944 opgericht werd. We 
vonden dat dat moest gevierd worden met een nieuw stuk voor volwassenen. De 
keuze viel op het stuk ‘Frankenstein en Smrntwsk alleen!’, een hilarische tekst van 
Hugo Matthysen met muziek van Jan Leyers. Dat was ooit in 1988 in het 
jeugdtheater opgevoerd met Jan Decleir in de hoofdrol. We hebben toen hemel en 
aarde moeten bewegen om aan de muziek te geraken. Via een groep uit Mechelen 
is het ons uiteindelijk gelukt. Dat was echt wel een ongelooflijk moeilijke  productie 
met een ruime bezetting.  
De jubileumviering werd voor de ZWK één groot feest, waarbij alle spelers uit de 
vorige generaties aanwezig waren. Tot hun verbazing – maar tot groot vermaak 
van het publiek – werden zij na de vertoning gevraagd om zelf een stukje te spelen 
dat ze allemaal kenden: ‘Bietekwiet en Zonneklopper’. Het was echt aandoenlijk 
om te zien hoe zij na enkele onwennige seconden toch weer volledig opgingen in 
hun rol. Zij waren immers al een hele tijd niet meer actief en nu moesten ze plots 
weer zelf voor het ‘onweer’ en alle andere details zorgen. Spijtig genoeg was dat 
ook de laatste productie van PALJAS. Maar voor mezelf mag ik wel zeggen dat het 
dààr was én bij de ZWK dat ik geleerd heb wat regisseren is en dat ik weet dat 
alles uiteindelijk wel in orde komt.” 
 
“Bij PALJAS en de ZWK heb ik geleerd wat regisseren is en dat alles in orde komt.” 
 
Kon en kan je dit alles blijven combineren met jouw job? 
“Ik werk nog steeds bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën (vroeger het 
Ministerie van Financiën) in Brussel. In het begin werkte ik bij de Dienst 
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Automatisering van de Administratie Douane en Accijnzen. Nu werk ik bij de 
Stafdienst ICT bij het departement Operations – Facilities. Daar ben ik mee 
verantwoordelijk voor het logistiek beheer van het datacenter dat bestaat uit vijf 
computerzalen. Wij zorgen ervoor dat alle apparatuur van de FOD Financiën in alle 
omstandigheden optimaal kan werken en blijft werken. 
Er worden wel eens grapjes over gemaakt, maar momenteel heeft elke ambtenaar 
van de FOD Financiën een computer of een laptop, zodat er ook van thuis uit kan 
gewerkt worden. In tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt, scoren de 
‘belastingen’ goed op het gebied van IT-werking. Denk maar aan de Tax-on-Web-
applicatie. Alleen blijft er de eeuwige klacht: na dertig jaar besparen en 
reorganiseren is er een reëel tekort aan mankracht.” 
 
Van Linkeroever naar Brussel en terug… Daar kruipt toch elke dag heel wat 
tijd in… 
“Ik sta inderdaad elke werkdag om half vijf op en om zeven uur ben ik in Brussel. 
Tussen half vijf en vijf uur stop ik en rond 18u15 ben ik weer thuis. Tussen de 
middag neem ik wel een uurtje pauze en ik werk ook nog ‘slechts’ 4/5. 
Ik heb me ook voorgenomen dat ik nog enkel regies aanneem in een straal van 
maximum 50 à 60 km van mijn woning: Beveren, Vosselaar, dat kan nog. Kasterlee 
en Turnhout zitten op het randje. Tegenwoordig word ik veel in de Kempen 
gevraagd. Dat is begonnen nadat ik – dankzij alweer de ZWK – gevraagd werd om 
in het Augustijnertheater te regisseren.  Daarna heb ik ook in “Den Peerdentram” 
verschillende stukken geregisseerd en van het ene komt het andere. 
Toneelgroepen komen naar elkaars stukken kijken en zo gebeurt het regelmatig 
dat ik na een voorstelling reeds een aanbieding op zak heb om ergens anders 
volgend jaar iets te regisseren. En als het tussen beide partijen klikt, gaat het ook 
door. Toch wil ik mij bewust beperken tot twee, maximum drie toneelstukken per 
seizoen. Ik heb immers ooit te veel hooi op mijn vork genomen en dat leidde tot 
een ‘burn out’ en een depressie. Dan heb je vrienden en vriendinnen nodig (alweer 
van de Wandelkring) die er mij op wijzen dat ik veel te hard bezig ben met werken. 
Ik heb net zeven voorstellingen in Vosselaar achter de rug (“Een addertje onder het 
gras”, een thriller van Alan Ayckbourn) en ik ben ondertussen reeds bezig met het 
regisseren van een stuk dat in januari wordt opgevoerd in Kasterlee.” 
 
Het is duidelijk dat je de ZWK nog steeds een warm hart toedraagt… 
“Ik ben een ZWK’er in hart en nieren en dat zal ik steeds blijven, ook al ben ik geen 
lid meer. Vanaf 1981 zat ik in het bestuur van de Wandelkring. Tot het jaar 2000 
was ik betrokken bij zowat alles wat de Wandelkring organiseerde. Dat veeg je niet 
zomaar uit. Maar de combinatie van theater maken en zingen bij de ZWK werd te 
moeilijk. Ik heb gekozen voor het theater omdat ik daar mijn ambities het best kon 
waarmaken. Van muziek maken ken ik niets, van theater maken daarentegen…”  
 
Hoe zie je de toekomst van de ZWK? 
“Optreden als een mannenkoor lijkt me de ideale en juiste visie, maar hoe lang kan 
het nog blijven duren? Zingen in twee kerken, repetities, concerten… De kring is 
lange tijd blijven hameren op kerkelijke én profane muziek. En het blijft een 
moeilijke keuze. Ik had graag mee de kar getrokken, maar omdat ik intussen stevig 
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bezig was in het theater, overlapte dat elkaar dikwijls. En dan moet je keuzes 
maken. Ik wilde zeker meewerken aan concerten met een nieuwere visie. Er zijn 
trouwens initiatieven in die zin genomen met o.a. Musica con Gioia. Maar ik moest 
kiezen, zeer goed beseffende dat ik daarmee mijn vrienden in de steek liet. 
Mochten er echter stukken opgevoerd worden buiten mijn ‘theaterrepetitieperiodes’ 
dan wil ik zeker nog wel als een soort ‘projectzanger’ terug komen. Ik blijf trouwens 
nog altijd een liefhebber van religieuze muziek.” 
 
“Wohin du gehst, gehe ganz” 
 
Als je aan de ZWK denkt, welke zaken zal je dan nooit uit jouw geheugen 
bannen? 
“Twee zaken. Ten eerste de strijdkreet van de kring:  ‘ZWK wijkt nooit’ en ten 
tweede de lijfspreuk van meneer Duysburgh: ‘Wohin du gehst, gehe ganz’. Ze 
geven perfect weer hoe ikzelf denk over alles wat ik doe. Als ik iets wil bereiken, 
dan ga ik er voor 200% voor, omdat ik dan relatief zeker ben in de buurt van de 
100% te eindigen.” 
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Nachtelijke optocht...  

Wie wil daar niet aan deelnemen? Toch wel elke man die niet slapen kan.  

 

Onder code A628.1 opgenomen in onze muziekcatalogus. Speciaal gecomponeerd 

voor het mannenkoor “de zingende wandelkring” in juni 2015. Op een tekst van 

Paul Van Ostayen.  

Nog nooit uitgevoerd. De vraag die leeft, is dan ook of dit wel uitvoerbaar is.... 

Op dit moment nog niet, maar we werken eraan! 

Na enkele repetities zwoegen, mag het resultaat er al best wezen. Al moeten we 

toegeven dat we af en toe een aanpassing doorvoerden. Zo werden er reeds 

puntjes op te hoge noten geschrapt en puntjes onder een noot toegevoegd. Zo 

werden er reeds notenlijnen gewisseld van stem en één repetitie later plotseling 

opnieuw omgeruild. Aantekeningen maken in de partij van de zanger – trouw en 

volgzaam als we zijn – worden blijkbaar niet altijd in de partij van onze dirigent 

overgenomen. 

 

Even met de piano aftoetsen en dan plotseling ook een noot of ritme aanpassen. 

Moet kunnen. “Klinkt beter”, is dan het motto. Volgzaam als we zijn trachten we 

dan in onze partij aanpassingen door te voeren die ook – liefst - de volgende 

repetitie nog leesbaar zijn.  

Het kan blijkbaar allemaal zonder toestemming van de componist. Ik maak me 

zorgen of dat zomaar mag. 

 
U zal de klarinetten horen schetteren. U zal de muziek horen kletteren. Zwart als 
de nacht. U zal ons horen stappen op de straat. Vertikaal en diagonaal. En wie 
weet wat nog allemaal. Dichterlijke vrijheid op muziek gezet door Nicole De Paepe. 
 
We zitten voor deze compositie nog in de fase van “repeteren met de noten”. De 
volgende stap is “zingen met de woorden”. En dan struikelen over die woorden. 
Wees maar zeker. En verstikt geraken in het ritme. Wees maar zeker. En opnieuw 
met de noten zingen. En zacht zingen en opnieuw naar elkaar luisteren. We zijn er 
nog niet. Maar het provinciaal toernooi is nog veraf. Ergens in het voorjaar van 
2016. 
 
 
 
 

Nicoleke, wil je ons vergeven? 
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Moderato, mysterioso, ritenuto, marcato, legato, adagio cantabile, ritenuto molto, 
moderato, poco a poco crescendo... Mijn kennis van muziek gaat plotsklaps met 
één stuk de hoogte in. Als de dirigent bij gelegenheid even wil duiden waar dit 
allemaal voor staat. Dan kunnen wij dit proberen uit te voeren zoals het zich in 
Nicoleke haar muzikaal brein ooit heeft ontsponnen. 
 
Wat moet componeren toch een eenzaam beroep zijn. Ik heb met jou te doen. 
Buiten de echt muzikale aantekeningen heb ik op pagina één toch ook nog één 
ding gewijzigd. “Gecomponeerd voor het mannenkoor...” Ik veranderde slechts één 
letterke. “Gecomponeerd door het mannenkoor....” 
Ik hoop dat je mij dit kan vergeven. We doen het voor de goede zaak. Promoveren 
naar een hogere afdeling. Want daar horen we thuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
advertentie 
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Verslag door een afwezige  
 
Voor de  wandeling naar Brussel vorig jaar kwamen de eerste reacties er tijdens de 
treinrit naar onze hoofdstad. 
Dit jaar werd het eerste commentaar reeds genoteerd een tiental dagen voor de 
wandeling naar Gent gepland was. Dat beloofde. Een kritisch geïnteresseerd 
publiek is de droom van elke organisator. 
 
Zondagochtend 27 september kwam het gros van de deelnemers samen onder de 
koepel van het Centraal Station. Een aantal anderen pikten aan in Antwerpen-Zuid. 
Het tiental had een mooie dag uitgekozen om Gent te bezoeken.  
 

 

 

 
Station Gent Sint-Pieters, gebouwd rond 1912 in het kader van de 
wereldtentoonstelling die te Gent gehouden werd in 1913, was het startpunt. Dan 
een mooie laan in, om via het Citadelpark naar het  SMAK te wandelen. We 
worden verwelkomd door de man die de wolken meet van Jan Fabre.  
Via de Leopoldskazerne en de Sint-Pietersabdij kwamen we langs de 
boekentoren van Henri van de Velde. Is de restauratie nu eindelijk voltooid? De 
Vooruit, genoemd naar de gelijknamige coöperatie, die uit de grond werd gestampt 
om de fabrieksarbeiders te beschermen tegen het grootkapitaal, is de volgende 
halte. De Gentse Gruut stadsbrouwerij ligt om de hoek, en een vooruitziende 
wandelaar haalde een pak ‘uuflakke’, frut voor de Antwerpenaars onder ons, en 
een pot authentieke Tierenteyn pikkels uit zijn rugzak. Tijd voor een eerste pauze. 
 

ZWK ging wandelen in het mooie Gent 
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Het verdict was eensluidend, de blonde Gruut was de lekkerste. Terug op pad 
om  via de Kouter naar de opera te kuieren, ook meer kanalen nu. Mooi ! Wat 
houdt De Wever eigenlijk tegen om een aantal vlieten terug open te leggen in 
Antwerpen.  
De Oude Vismijn doemt op, met het bankje van de verliefden. Wordt er 
gezoend? Wat dacht je? 
Het Gravensteen volgt en mag gezien worden, terwijl ze in de 2de helft van de 
19de eeuw nog het slopen overwogen. Maar was het Antwerpse Steen niet bijna 
eenzelfde lot beschoren? Bijna. Hier splitst de groep zich tijdelijk in tweeën: een 
kijkje in het slot versus een brok nostalgie in het huis van Allijn.  
  
.  

 

 
 
Het Patershol is vlakbij, 4.5 ha 
Middeleeuwen in de stad. We verliezen 
ons in de wirwar van straten, maar de 
geur die uit de vele eethuisjes opstijgt, 
herinnert er ons aan dat op de 
Vrijdagmarkt onze afspraak met de kok 
wacht. We passeren nog eerst langs de 
Dulle Griet, het beroemde kanon, van 
een dikke twaalf ton smeedijzer, dat de 
Spanjaarden niet heeft kunnen 
tegenhouden. 
Op het terras hebben we een mooi 
uitzicht op de art nouveau-gevels van 
de gebouwen Ons Huis/Bond Moyson, 
terwijl van onder de tafel het 
geluid klinkt van knagende honden. 
Inderdaad, we worden vergezeld door 
een koppel terriërs die mooi aangelijnd 
de wandeling meemaken 

De namiddag is voor een groot gedeelte vrij spel. Het historisch centrum met o.a. 
Sint-Baafs, stadhuis, belfort, de omstreden schaapstal, te veel om op te noemen. 
We komen nadien samen in het ‘dreupelkot’ voor een jenever. Al gauw hoor je: "Op 
één been kan je......" Vul zelf maar aan. 
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Tijd om naar huis te sporen en om Fons te danken voor de mooie wandeling. 
“Spijtig dat de Ghelamco Arena niet op het programma stond”, hoorde ik nog 
iemand mompelen. Ik moet het gedroomd hebben… 
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… het Euregio Jeugdorkest een CD uitbracht van de tweede symphonie van 
Mahler, opgenomen in de Philipszaal in Eindhoven met een fantastische klank 
(hoewel het mannenkoor ZWK daar niet aanwezig was!). U kan via onze 
bestuursleden inschrijven als je 10€ betaalt of overschrijft. Er komt binnenkort ook 
een DVD van het concert in Amsterdam (waar wij wél bij waren), maar de prijs 
moet nog bepaald worden. We houden U op de hoogte. 
 
… we bijna als koor verrijkt werden door een Nederlandse versie van stripfiguur 
professor Gobelijn. Helaas, het heeft niet mogen zijn! 
 
… er bij dirigent Johan soms rake maar soms ook rare wijsheden te rapen zijn 
zoals: “Tweede stemmen: jullie zingen dat op de juiste toon, maar ik hoor jullie 
niet!” Tja! 
 
… hij er een andere uitspraak aan toevoegde: “Ik mag jullie niet horen ademen. 
Maar je mag natuurlijk nog wel adem halen, hé!” Oef! 
 
… “Het duurt altijd even voor je erop zit, maar dan is het goed!” Zulke uitspraken 
zorgen bij een mannenkoor voor de nodige replieken van ervaringsdeskundigen. 
 
… bij de derde stem plots een oude bekende terug van weggeweest is … jaja, 
Henri is terug in’t land! Welkom! 
…  de broer van de voorzitter opdracht krijgt om de deur te sluiten zodat Gobelijns 
niet onverwacht komen opdagen. 
 
… onze lokale Sherlock Holmes plots de genaamde Rik N. tegen kwam…op de 
fiets. Wat ons notoire koorlid de fiere bemerking ontlokte: “Je ziet nu dat ik kan fiets 
rijden. Niemand die dat zal geloven” 
 
… we volgend jaar vermoedelijk opnieuw Mahlers tweede symfonie gaan zingen. 
Na het Concertgebouw vonden ze bij ‘den Bozar’ dat ze niet konden achter blijven. 
De uitvoering zou deze keer opgeluisterd worden door een Zuid-Amerikaans 
jeugdorkest (zie onze agenda achteraan Eigen Krabbels). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weet je dat … 
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Onze vriend Guido Mertens had een mooie boodschap voor de Nederlandse 
toeristen, die Antwerpen willen bezoeken. 
 
“Kom allemaal naar Antwerpen, want bij ons bestaat de echte Zwarte Piet nog. Je 
zal ervan kunnen genieten en je kan er niet naast kijken in zijn typische plunje.” 
 
En om onze noorderburen extra te plezieren, voegde hij er nog in het Engels aan 
toe dat die Zwarte Piet in Antwerpen – omwille van het feit dat het hier een 
internationale stad is – “Black Pete” zal genoemd worden. Aan het Frans waagde 
hij zich liever niet nadat hij onlangs van een gereputeerd Nederlands 
evenementenbureau de Franse vertaling gelezen had van Eliminatie Pool – zijnde 
‘Piscine éliminatoire – en dat kon er toch echt niet door. Al hadden ze het in het 
Nederlands natuurlijk over een ‘groep’ kunnen hebben in plaats van over een 
‘pool’. Maar ja, Hollanders, hé! 
 
 
  

            
 

Zwarte Piet of Black Pete 
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En dus willen wij hier extra publiciteit maken voor “Black Pete”. Het is een flesje 
van 33 cl en er zit 6,6% alcohol in… Jajaja, we hebben het hier over een 
gloednieuw biertje. Of had je iets anders gedacht met jullie kinderlijke gedachten. 
Neen, het is een volwassen bier en het is lekker, want we hebben het zelf 
geproefd. 
 
Wat heeft dit nu alles met Guido Mertens te maken, zal de zich nog nuchter 
wanende lezer zich afvragen. Welnu, zijn zoon Tom heeft dit jaar de eerste prijs 
gewonnen in een landelijke competitie met zijn zelfgemaakt bier, dat de naam – 
jawel – “Black Pete” draagt. Het bier van de Kapellense Mertens junior (23 jaar) en 
zijn twee studiegenoten is intussen al uitgeroepen tot het ‘Beste Studentenbier van 
de Lage Landen’. 
 
Concreet betekent dit dat Delhaize 7000 liter bier heeft laten brouwen van het 
winnende recept om vanaf oktober/november nationaal te verdelen/verkopen. 
Daarnaast kregen de winnaars zelf 500 liter ter beschikking om te verdelen. 
Onnodig te zeggen dat de eerste bak van 24 flesjes in de kelders van het Sint-
Norbertusinstituut leeg ging als sneeuw voor de zon na deze ‘avant première’. 
 
Enneu, vrouwen van onze zangersfamilie, als jullie dit lezen en als je je nu al zit suf 
te zoeken wat je jouw teergeliefde man/vriend met Sinterklaas of Kertsmis of 
Nieuwjaar zou kunnen schenken: zoek vanaf de aankomst van de échte Zwarte 
Piet bij ‘den delhees’ maar eens naar flesjes met het bijgevoegde “Black Pete” 
label. De firma dankt je bij voorbaat. 
 
 
 
 
 
 
 
Overleden 
 
Op de gezegende leeftijd van 95 jaar gleed Cyriel Hulselmans op 28 september 
zachtjes weg uit dit aardse bestaan. Hij was de schoonvader van Eddy Van den 
Driessche. Hij wordt op 6 oktober om 11u begraven in de parochiale kerk van Sint-
Fredegandus in Deurne. 
Wij zullen hem op gepaste wijze herdenken tijdens onze viering van 11 november. 
 
 
 

Personalia :    
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Geboren 
 
Voor de zesde keer 
werden Julien Van Ael en 
Nicole Tyck opa en oma. 
Op 2 oktober werd immers 
Ferre geboren, het 
broertje van Lisa en Mats.  
De nieuwgeborene woog 
3,850 kg en was 52,5 cm 
groot. 
Oma en opa, mama en 
papa, broer en zus stellen 
het goed. Proficiat! 
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Zondag 6 september   Heilige Geest – 23e zondag vh jaar 
Zondag 13 september Sint-Jacob – 24e zondag vh jaar 
Zondag 27 september Stadswandeling Gent 
Zondag 4 oktober  Heilige Geest – 27e zondag vh jaar 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 11 oktober – 10u00 Sint-Jacob – 28e zondag vh jaar 
  
Zondag 1 november – 10u30 Heilige Geest - Allerheiligen 
Zondag 8 november – 10u00 Sint-Jacob – 32e zondag vh jaar 
Woensdag 11 november – 11u00 Sint-Norbertus – Gedachtenisviering 

voor onze overledenen 
Zaterdag 28 november – 19u00 Sint-Ceciliafeest 
 
Voor 2016 noteren we nu reeds: 
 

 

Donderdag 7 januari 2016 – 20u30 Nieuwjaarsreceptie voor de leden. 
Oud-leden zijn ook welkom. 

  
In het voorjaar Het Provinciaal Tornooi 
Zondag 22 mei 2016 – 15u00 Sint-Pauluskerk 
    Jubileumconcert Don Boscokoor met oa het Requiem van Mozart 
Zondag 31 oktober 2016 DeSingel – Blauwe zaal 
    Jubileumconcert Alma Musica beide concerten o.l.v. Willy Clerckx 
Donderdag 10 november 2016 Bozart Bxl  - 2de Symfonie Mahler 
     Met een jeugdorkest uit Venezuela o.l.v. Christian Vasquez 
  

 
 
 
Werkten mee aan dit nummer: Guido Mertens, Tony Ah Munn, Ludo Engelen, 
Raf Van Bortel, Guido De Graeve, Jan Van den Eynde, Fons Carpentier, Dirk De 
Graeve, Jenny Backx, Frank Badisco, Paul Avermaete, Luc Korthoudt, Marcel 
Coppen (v.u.)  
 

In de nabije en verre toekomst : 

Onze voorbije activiteiten : 


