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Voorwoord 
 

Een toch wel vrij druk koorjaar zit er weer op ... veel gerepeteerd,  heel 
veel gezongen, soms tot twee keer per week en veel verplaatsingen ge-
maakt naar het repeteerlokaal van SEWV in Wezeren, we zouden ons 
eigen Zolderke bijna vergeten! 
Maar het was een vruchtbaar jaar. Ons aperitiefconcert in januari was 
er eentje om in te lijsten, met Mathis aan het roer hebben we veel toe-
hoorders kunnen bekoren. In april zongen we een Mariaconcert in de 
Begijnhofkerk in het kader van Erfgoeddag en in oktober waren we gast-
koor voor de harmonie in Aalst. 
De voorbereidingen voor de kerstconcerten waren soms wel heftig, in-
tens en soms zwaar, maar elk koorlid weet als geen ander dat die voor-
bereidingen nodig zijn om alles tot een goed eind te brengen. Begin van 
de maand zongen we als aanzingkoor, samen met de koren SEWV en 
Cantemus Domino de Kerstsuite in de Minderbroederskerk – een koor-
atelier ingericht door Koor en Stem – nadien twee prachtige kerstcon-
certen in Walshoutem en Montenaken, het deed ons deugd om de luis-
terrijke en mooie Kerstsuite van Rob Casteels te mogen vertolken maar 
bovenal waren we gelukkig en blij met de lovende en warmhartige reac-
ties van de talrijke toehoorders die van de concerten genoten hebben. 
 
Nu lassen we even een break in, de Amici gaan een 3-tal weken verpo-
zen en uitbollen naar het jaareinde, maar ik ben er zeker van dat ieder-
een al uitkijkt naar die nieuwe uitdagingen in 2017, eerstdaags steken 
we de koppen bij mekaar om te weten wat het gaat worden! 
 
De Amici zien mekaar terug op 10 januari op 't Zolderke,   traditiege-
trouw zingen we dan niet te lang en heffen we met z'n allen het glas op 
het nieuwe jaar. 
 
Veel leesplezier met deze uitgave en ik wens jullie allen, Amici, ereleden 
en lezers van 't Amicaaltje een gezellig en fijn eindejaar en een hoopvol, 
gezond en gelukkig 2017. 
                                                  Liliane, 
                                       Voorzitter 
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Voor Helga’s plaatjesrubriek 
 
Onder de bogen van de Pont-du-Gard (Herman) 
 
Iedereen kent wel de Pont-du-Gard zeker? Die majestueuze Romeinse aquaduct bo-
ven de  Gard in de gouden driehoek Nîmes, Avignon, Arles. We schrijven 1978, we 
waren 22 jaar: een tentvakantie in de Provence. Ludo en ik, we gingen met de trein 
want we zouden onze fietsen meenemen om ja … de Mont Ventoux te beklimmen. 
Wisten wij veel dat al die Vlamingen ons dat zovele jaren later gingen nadoen? O ja, 
onze fietsen reisden blijkbaar apart want ze kwamen pas een week na ons toe in het 
station van Avignon. Maar gelukkig net op tijd … voor het optreden van Julien Clerc 
in het theater van Avignon. Hoe we er toe gekomen waren om naar dit concert te 
gaan, weet ik nu nog altijd niet, maar het werd een memorabele avond, in alle opzich-
ten. 
Nu moet je weten, de Pont-du-Gard ligt op 28 km van Avignon maar dat was voor 
ons, jonge snaken, blijkbaar een ‘makkie’. Dus wij in de namiddag gezwind naar 
Avignon gefietst om dan ’s avonds te genieten van het fantastische optreden van onze 
Julien. Vier etages hoog in het prachtige vierkante theater. Prachtig zicht, bijna boven 
op het podium, prachtige klank, prachtig optreden. Om nooit te vergeten! En dan, 
moesten we ’s nachts nog terug naar onze camping vlak onder de Pont-du-Gard. Ook 
dat ging eigenlijk heel vlot want het concert had zoveel adrenaline opgeleverd dat 
onze fietsen bijna vanzelf reden. Alles ging supervlot tot …we ergens halverwege de 
28 km terugreis, een enorm geblaf hoorden en we al snel een Duitse Scheper achter 
ons aan zagen komen. Ludo en ik onmiddellijk recht op de trappers en in een echt 
spurterstempo ‘schoten we als pijlen’ vooruit. Evenwel, de Duitse Herder bleef ons 
achtervolgen en maar blaffen … 250 … 500 … 750 meter … tot het blaffen stopte en 
wij ook. Pas toen durfden we omkijken en zien dat de boze hond die hele weg aan 
een kabel aan de binnenzijde van een afsluiting had gelopen! Was me dat een opluch-
ting zeg. Ik was plots alle titels van de nummers van Julien ‘kwijt’. Neen, dat laatste 
is een grapje omdat ik niet zo dadelijk weet welk liedje ik vooruit moet schuiven: Ce 
n’est rien, Ma préférence, Si on chantait, Fais moi une place, enzoverder, allemaal 
‘all time favourites’ wat mij betreft. En ik ben zeker geen Francofoon maar ik ben 
van Julien blijven houden. En nog een keer gaan kijken in 2006 (Vorst Nationaal) en 
nog een keer in 2013 (Roma Antwerpen). 
 
En Julien zegt ook zinnige dingen. Dit is wat ik enkele weken geleden noteerde van 
een interview dat hij in 2006 gaf: 
 
'De muziek heb ik van mijn vader én moeder meegekregen. Ze waren al gescheiden 
toen ik nog een baby was. Bij mijn moeder luisterden we naar Franse liedjes en naar 
jazz. Maar klassieke muziek is ook altijd erg belangrijk geweest. Ik speel al van mijn 
zesde klassieke piano. Ik werd in de twee gezinnen ondergedompeld in de muziek, 
verschillende genres van muziek en dat heeft me veel geholpen. Je kunt kinderen niet 
genoeg doen inzien hoe belangrijk muziek later in je leven kan zijn. Muziek kan zo'n 
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troost zijn. En het is heel verrijkend. En toch was ik er op mijn dertiende mee gestopt. 
Gelukkig ben ik op mijn zestiende opnieuw begonnen. Ik wilde weer muziek maken 
maar dan alleen. Geen leraars of notenleer meer. Het belangrijkste was dat ik terug-
ging naar die piano, naar dat instrument. Want zo heb ik ontdekt dat ik zelf muziek 
kon uitvinden. Op school hield ik niet erg van poëzie. Dat vond ik saai. Pas toen ik 
echt toe was aan liedjes schrijven, heb ik die liefde, die ik in me had, gevonden. Soms 
heb je dingen in je, die je pas later in je leven ontdekt. Ik ontdekte dus dat ik veel van 
woorden en van poëzie hield. Maar pas toen, ging ik ook liedjes zingen. Ik wilde niet 
eender welke tekst zingen. In het begin stoorde me dat wel. Kinderen houden er ook 
niet van om anders te zijn. Toen mijn dochter een blauwe of rode bril paste, huiverde 
ze. Ze wilde vooral niet opvallen. Ik was eerst ook zo en naderhand heb ik begrepen 
dat anders zijn ook een enorme troef kan zijn.’  

Herman K 

 

 

Pont du Gard 

theater van Avignon 

Julien Clerc 
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In allerlei Tonen 
 
Mijn vrouw begrijpt het niet. Hoe kan je nu altijd met muziek door het leven zeulen 
en sleuren. En toch ... I don't need no drugs, just a little sex and a bit of rock and roll. 
Geef me maar alleen een mooie melodie en als het kan een mooie tekst. Geen slaap-
medicatie voor mij dus maar een CD'spelertje op mijn nachtkastje! Dat er natuurlijk 
af en toe eens flink van af dondert! 'Elk nadeel heb se voordeel' zei  Cruyff ooit en 
zoals zo vaak, moet je de voor- en de nadelen goed afwegen.  

De muziek, de melodie heeft me al dikwijls gered. Zo ook die nachten in het zieken-
huis. Het verblijf aldaar was niet plots. Neen, het stond al maanden in mijn en dokter 
Moermans' agenda. De figuurlijke berg was hoog. Ik had schrik, niet zozeer van de 
operatie maar van de lange revalidatieperiode. Dus maanden van twijfel op voorhand: 
was het wel de goede beslissing, ging ik nadien van de pijn af zijn, zou ik terug wat 
langer kunnen gaan wandelen dan de 500 meter van het laatste jaar? Het was immers 
‘geen kattenpis’ had de dokter gezegd en wat nakijken en nalezen op het internet over 
wat zo’n triple arthrodese operatie wel was, heb ik vlug stopgezet. Die 5 schroeven in 
de voet op duidelijke röntgenfoto’s waren niet van aard om de schrik en twijfels te 
doen afnemen.   

 

 

 

Voor mijn 60e verjaardag (ook een heuveltje om te dat moest beklommen worden) 
had ik in februari een iPad Air 2 gekregen van vrouw en zonen. 'Wat mot ik met zo'n 
duur en gesofistikeerd ding' dacht ik toen nog en 'ik kan nu al niet meer volgen' zei ik 
hun een beetje oneerbiedig! Maar elk nadeel heeft zijn voordelen' fluisterde Johan 
nog eens in mijn oor. 

'Hij zal wel bijdraaien' zei mijn oudste zoon en ja, zo gebeurde het! Hij had me ook 
nog een persoonlijk onderhoud- en assistentiecontract beloofd en hij hield woord. Net 
voor de kliniekopname, kon ik met zijn hulp, mijn mooiste CDtjes inlezen en zo ook 
de twee laatste CD’s van mijn vriend van elke dag, Toon Hermans. Toon was noch-
tans iemand 'van voor mijn tijd'. Ik was ook nooit ’s nachts in Hasselt gaan wachten 
om een ticketje voor een van zijn optredens te bemachtigen. En Toon was ook ie-
mand met een grote behoudsgezinde toets, denk ik. Tussen haakjes, het was Toon 
Hermans die Bart Peeters dwingend maar beslist zei dat hij moest stoppen met dat 
gejengel in het Engels en in het Nederlands moest beginnen zingen. 

Ze heeft me dus nog een keer gered, de muziek. En hij heeft me dus nog een keer 
gered, die goeie ouwe Toon. Van die twee laatste CD's, aangevuld met wat van zijn 
oudere liedjes,  kon ik toch weer een superplaatje samenstellen in het ziekenhuis. Wat 
een mens zo toch al allemaal doet om de pijn te onderdrukken en het verblijf wat 
aangenamer te maken. 
 

Sint-Trudokliniek, kamer 219, donderdagmorgen 20 oktober 2016. Ik ben deze tekst 
nu aan het intikken op mijn iPad Air 2 met de ondersteunende deuntjes van mijn 
compagnon in moeilijke momenten. ‘Hei, dat is toch Toots Thielemans die Toon’s 
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Jouw grapje van de dag 

Een boer besluit te gaan zwemmen in een meertje op zijn land. Hij neemt een em-
mer mee, zodat hij op de terugweg wat fruit kan plukken.  Als hij het meertje na-
dert, hoort hij hoge stemmen en gegiechel. Als hij dichterbij komt ziet hij dat een 
stelletje jonge vrouwen naakt aan het zwemmen is.  De vrouwen krijgen hem in het 
oog en roepen verontwaardigd: "Wij komen er pas uit als u weg bent!" "Niks aan de 
hand hoor," zegt hij, "Ik ben geen gluurder, ik ben zo weer weg." Hij houdt de em-
mer omhoog en voegt eraan toe: "Ik kwam alleen even de krokodil voeren..."   

NATIVITAS 

3 december 2016 zag Per, het kleinzoontje van amicus  

Marc Vanbrabant het levenslicht.  
Lang leve, Per! 

Onze gelukwensen aan het adres van de ouders en de grootouders.  
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nummertje 'Lieverd' op een hemelse en onnavolgbare wijze inzet en daar … Sittard’s 
dialect en daar … een flard Limburgs volkslied … en een schril Iers fluitje voorwaar 
… en de vier seizoenen van het leven in ‘Lente me’ … tenslotte ‘dat kan toch niet 
waar zijn, zijn gedicht ‘Vriend’ in een mooi lied verwerkt’. Herman K 

                                         

           
 

 

 

 

 

 

 

*** 

Je hebt iemand nodig 

   stil en oprecht 

   die als het erop aan komt 

     voor je bidt of voor je vecht 

        pas als je iemand hebt 

         die met je lacht en met je 

grient 

Net als Herman ligt Toon Hermans mij na aan het hart. Begin van de jaren zestig 
maakte de cabaretier uit Sittard furore in Nederland en Vlaanderen. Prachtig toch hoe 
hij met zijn mimiek, zijn liedjes en teksten duizenden mensen in de schouwburg of 
via de TV in de huiskamer deed schaterlachen. Onovertrefbare grapjas toch. 

Eenmaal heb ik Toon live meegemaakt in de Arenbergschouwburg van Antwerpen. 
In 1965 ‘verdedigde ik het vaderland’ vanuit de kazerne van Polygoon (Brasschaat). 
Omwille van gemeenteraadsverkiezingen tijdens een weekend in het voorjaar van dat 
jaar moesten alle soldaten noodgedwongen en dik tegen hun goesting  een weekend 
lang in de kazerne verblijven. Ik kreeg evenwel verlof op die bewuste zondag van 
12:00 tot 24:00. Waarom? Wel, om een voetbalmatch te spelen met de invallers van 
Thor Waterschei op het terrein van Lierse SK. Ik herinner me nog dat ik net als mijn 
kompanen ondermaats voetbalde en dat de ‘Thorianen’ van het B-elftal een ferme 
nederlaag leden.  

Na de match begaf ik me met mijn ‘Austin mini’ naar het centrum van Antwerpen. 
Hoe de tijd verdrijven tot middernacht? Deze vraag overviel me regelmatig ...totdat 
ik ergens via een affiche vernam dat Toon Hermans ‘s avonds optrad in de Arenberg-
schouwburg. Mijn somber gemoed fleurde dadelijk op ….totdat ik aan de balie van 
de schouwburg vernam dat alle plaatsen al gereserveerd waren. ‘Wacht maar tot 
kwart na acht’, zei me een vriendelijke dame aan het loket, ‘altijd blijven wel enkele 
stoelen onbezet’. En ja, plots kreeg ik de toelating om de lege plaats op het balkon 
(2de verdieping, links) in te nemen.  

Even later werd het doek opzij geschoven en verscheen Toon Hermans op het podi-
um.  Nog vóór Toon een woord gezegd had begon iedereen te lachen. En dit lachen, 
vaak schaterlachen, duurde zolang Toon op het podium aanwezig was. Onovertrefba-
re humor, zo eenvoudig en puur! 

Ook ik genoot voluit van de show van mijn streekgenoot. Dra dreven de donderwol-
ken, die dat weekend boven mijn hoofd hingen, af. Toen ik na de voorstelling terug-
keerde naar de kazerne scheen de zon weer voluit, maar ‘s anderdaags ondervond ik 
pijn aan mijn lachspieren. Echt waar! JK 
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Droedel  in Wezeren 

vrijdag, 30 september 2016 

Lou vertoeft nog bij de Oosterburen dus mag Kris vandaag stereo-dirigeren. 
Er ontbreken nogal wat mannen en bij de vrouwen is de opkomst ook niet 
denderend. Elk nadeel heb' zijn voordeel, zo passen we gemakkelijk in één 
lokaal. 
Om in de sfeer te komen zingen we Bajushki baju, we werken hard aan Clap 
your hands en doen er voor de pauze nog Allons bergers bij. Voor één keer 
mogen de dames eerst 'aan de drank'. Na exact twintig minuten steken we 
gelijk over, wij terug naar de stoelen en de mannen naar de toog.  Met Mary's 
lullaby en Dormi Jesu ronden we deze vlotte repetitie af. 
Tijdens de pauze doen onze nieuwe sopranen een spelletje 'wie is wie' en met 
Lutje helpen we hen namen op gezichten te plakken. Het valt onze dames op 
dat, tijdens de onderbreking, de Amici zich telkens in kliekjes bewegen. Een 
gekend menselijk fenomeen, maar niet zo plezant wanneer je nog niet ie-
dereen kent. We'll keep that in mind. 
We missen een aantal Amici vanavond om diverse redenen, Helga met een 
verzwikte voet, noodgedwongen een paar weken undercover bij familie tot ze 
een loopgips krijgt aangemeten. En Jef K om zijn zus gezelschap te houden in 
het ziekenhuis. Noëlla wil heel geniepig jarig zijn vandaag maar daar steken 
we een stokje voor en kwelen met z'n allen een verjaardagslied. Er worden 
afspraken gemaakt voor de repetitie op dinsdag 'bij ons', dan oefenen we de 
musicals voor het Galaconcert met Ann aan de piano. Het zal deugd doen om 
weer eens op 't Zolderke te zingen. RT 
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Droedel  in Wezeren 
Vrijdag, 16 september  

Goede opkomst van de alten, de sopranen en de bassen; minder goede van de tenoren 
(3 AC—3 SEWV!), maar de sfeer is vanaf het begin prima. Dirigent Lou is blijkbaar 
in goede vorm en dirigeert met zwier en plezier. En dat werkt aanstekelijk op de ver-
zamelde koristen en op de pianiste van dienst. Rodgers and Hammerstein on Broad-
way klinkt als nooit tevoren. Ook A Blast from the Past (hang on sloopy—put your 
head on my shoulder ….) geeft ons kriebels alsof we nog in the sixties leefden.  

En wanneer de repetitie met de heerlijke melodie ‘tale as old as time’ uit de beauty 
and the beast wordt afgesloten krijgen zowaar enkele soprani uit mijn buurt de tranen 
in hun ogen. 

Ja, muziek verzacht de zeden en het verdriet, brengt mensen samen, ontroert en no-
digt ons uit om na de repetitie even bij een kopje thee of koffie of een biertje vriend-
schap te delen met elkaar, telkens weer hetzij op ons zolderke of in het stemmig 
oefenlokaal van Singhet ende Weset Vro. 

Binnen 2 weken zullen/moeten we met zijn allen klaar gestoomd zijn om in de 
‘Gemeentelijke feestzaal van Aalst’ tijdens het galaconcert van de plaatselijke harmo-
nie K.H. Vermaak na Arbeid een opperbeste bijdrage te leveren. JK 
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Droedel  in Wezeren 
Vrijdag 21 oktober 

 

Oei! Niet veel volk in het oude klaslokaal. Maar zoals zo vaak het geval is: de afwe-
zigen hebben ongelijk. Dirigent Lou straalt warmte uit en begeestert allen. En de pia-
niste An Bleukx lijkt ook in vorm. De repetitie van de drie musicals verloopt vlotjes 
en eindigt al rond half tien en dat is voorheen nooit gebeurd. We krijgen het gevoelen 
dat we de muziek en de tekst kunnen vertolken zoals de dirigent het wil en dat vinden 
allen leuk. JK 

Droedel in Wezeren 

Vrijdag 04 november 

 

Hoogtijd om de kerstsuite te upgraden. Zeker, dringend moeten we een trapje hoger-
op. Naar verluidt vertoeft onze Lou met zijn Maria in Regensburg. Daarom oefent het 
vrouwvolk tot aan de pauze in de mooiste zaal  onder leiding van maestro Kris Ap-
peltans; in de bar worden de mannen gemend vanaf de piano door Marc, de alom 
bekende politieagent van Landen. Ik zit bij de 2de tenoren op de eerste rij en kan met 
alle moeite van de wereld de hoge la correct zingen. Een herfstverkoudheid speelt me 
al een tiental dagen parten.  

Na de pauze Mary had a baby voor tutti o.l.v. Kris. Het valt me dadelijk op dat de 
soprani en alti voortreffelijk hun nootjes kraken terwijl het rijpingsproces bij de teno-
ri en bassi nog niet ver gevorderd is. Dus, heren van SEWV, CD, AC, reppen jullie 
zich, want de tijd dringt. JK 

 

Droedel in Wezeren 

Vrijdag 11 november 

 

Terwijl alle landgenoten vandaag het einde van de 1ste wereldoorlog herdenken zijn 
de koristen van de 3 koren uit Haspengouw ‘s avonds verenigd het stamlokaal van 
SEWV. Zoals meestal oefenen de sopranen en de alten vóór de pauze onder de lei-
ding van Lou terwijl de mannen in de bar gemend worden door Kris. Nog immer 
functioneren mijn stemorganen ondermaats en heb ik het moeilijk om in de hoge re-
gionen mee te zingen. Na een korte pauze mogen tutti aan beide dirigenten tonen 
hoever het rijpingsproces gevorderd is. Oei! Er is nog veel werk aan de winkel. Daar-
om zal eerstdaags op een zondag een extra repetitie ingelast worden.  

Rond half tien eindigt de repetitie en spreekt Johan Simons, de voorzitter van SEWV, 
ons toe afwisselend in het AN en het plaatselijk dialect. Op een humoristische manier 
brengt hij hulde aan oud-voorzitter, André Lenaerts, die vandaag precies dag op dag  

45 jaar geleden, in Wezeren het koor ‘Singhet ende Weset Vro’ gesticht heeft.  

Bravissimo, André! Terwijl hij even op adem moet komen  na al die drukte om hem 
heen, worden  de glazen gevuld en wordt getoost op de sympathieke meester van 
Wezeren. Ook Lizette, zijn eega, die André immer heeft bijgestaan en hem ook de 
ruimte en vrijheid gegund heeft om zijn koor te leiden en in stand te houden, wordt in 
de hulde betrokken.  

Alzo geraken alle aanwezigen onverwacht in een ware feeststemming. Weer mogen 
we vaststellen dat koorleden niet alleen samenkomen om te zingen maar ook om 
vriendschap met elkaar te delen. JK 
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Droedel in Wezeren 

Vrijdag 18 november 

 

Vele amici begeven zich vanavond weer zuidwaarts naar Wezeren, voor de zoveelste  

maal. Ja, dit meerkoren-project vergt toch veel vanwege de amici. Omdat de concert-
data in het vizier komen zijn toch blijkbaar allen bereid om nog extra-inspanningen te 
leveren.  

Moedig repeteren de mannen weer in de bar o.l.v. Kris en de dames in het voor-
oorlogs-klaslokaal o.l.v. Lou. Vooral wordt vanavond gefocust op de valkuilen die 
her en der in de kerstliederen-suite voorkomen. En wat blijkt? We tuimelen nog te 
dikwijls in de kuilen.  Daarom besluiten de maestro’s extra repetities in te lassen > 
zondag 20.11 van 10:00 tot 14:00 en dinsdag 22.11 van 20:00 tot 22:00. Keep strong! 

Vermits ons koorfeest (het 47ste!)  zaterdagavond 19.11 gepland is ben ik wel erg 
benieuwd welke amici de zondagsrepetitie gaan bijwonen. Maar na wat geweeklaag 
troost Lou ons: al kom je maar 1 uurtje repeteren, het zal je goed doen. JK 

 

Droedel in Wezeren 

dinsdag 22 november 

 

Vanavond aangename verrassing voor mij: ik word thuis opgehaald door het AC-
echtpaar, Frans en Bernadette, dat in mijn buurt woont.  

De opkomst van de tenoren is weer ondermaats: 4 AC, 1,5 SEWV, O CD. 

In sommige kerstliederen moet ik als enige 2de tenor aan de slag. Er zijn plezierigere 
dingen in het leven. 
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De twee dirigenten doen hun uiterste best om allen in het gareel te houden. Hoe zul-
len we binnenkort op het podium in Walshouten en Montenaken presteren? Voorze-
ker een beklemmende vraag die zowel de dirigenten en alle koorzangers bezig houdt. 

Extra repetities zullen weer ingelast worden om de afwezigen de kans te geven bij te 
benen.  Ik weet nu al dat ik deze, gepland op de volgende zondagen (van 10 u tot 14 
u), niet kan bijwonen. Spijtig, maar in mijne kalender staan afspraken die al eerder 
gemaakt zijn.  

Net als de Hollanders zeggen we op het einde tegen elkaar: je maintiendrai! Nous 
maintiendrons! JK 

 

Droedel in Wezeren 

dinsdag 29 november  

 

Zwaar verkouden neem ik vanavond toch deel aan de repetitie….uit solidariteit. Mijn 
bijdrage op de repetitie stelt weinig voor. Soms hoest ik meer dan dat ik zing. Aan 
mijn rechterzijde ontwaar ik 1 tenor van SEWV, 4 tenoren van AC, O tenor van CD.  
Drie verenigde koren, slechts 5 à 6 tenoren op de repetitie! 

Ook de opkomst van de AC-bassi is telkens op dinsdagavond hoger dan deze van de 
twee andere koren. Mogelijk heeft dit te maken met onze wekelijkse repetitie op 
dinsdagavond terwijl CD en SEWV normaliter op vrijdagavond repeteren. Positief 
denken is vaak nodig om de moed niet te verliezen. 

Chef van dienst is vanavond Kris. Deze eminente dirigent was indertijd mijn leerling 
in het Amandinacollege van Herk-de-stad. Op vijftienjarige leeftijd speelde hij al 
voortreffelijk op de dwarsfluit. Als zangertje bij het jeugdkoor ‘In dulci jubilo’ heeft 
hij onder de hoede van de befaamde dirigente Ria Vanwing ongetwijfeld zijn roeping 
gekregen. 

Deskundig en met de nodige autoriteit laat Kris de ganse kerstliederen-suite herhalen 
terwijl onze Lou vanaf de piano alles kritisch observeert.  

Wat te denken na deze repetitie? De optimisten zullen zeggen: het gaat duidelijk de 
goede richting uit; de pessimisten: we zijn er nog lang niet. 

Aanstaande vrijdag nog maar eens herhalen en zaterdag een laatste test in de Minder-
broederskerk ten aanhoren van de vele koristen die via Koor & Stem uit allerlei 
windstreken komen kennis maken met deze mooie kerstsuite. 

Ik ben erg benieuwd hoe dit gaat verlopen, temeer omdat  dan ook een ad hoc orkest-

je (houtblazers, harp, slagwerk) ons zal begeleiden. Ik hoop voor mezelf dat mijn 

stembanden intussen weer fatsoenlijke klank kunnen produceren. Ik hoop ook dat 

Lou tijdens het optreden niet zijn schoen moet uitdoen om iemand van het podium te 

kegelen. JK 

 

Droedel in Sint-Truiden 

Zaterdag 3 december 

 

Met goede moed begeef ik mij naar de Minderbroederkerk om deel te nemen aan de 
‘kerstsuite-korenontmoeting’. Mijn hoestbuien zijn weggeëbd, maar ik ben toch niet 
zeker of ik kan meezingen. Daarom neem ik anoniem plaats ergens tussen de vele 
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koorliefhebbers in het voorste deel van de kerk. De koristen van AC, SEWV en CD 
bevinden zich op het podium, terwijl de beide dirigenten links en rechts via de micro 
de menigte toespreken en stimuleren om de kerstliederen mee te zingen. Het betreft 
een kooratelier, nietwaar.  

Naarmate de samenzang vordert stel ik vast dat ik almaar beter en zonder ruis kan 
meezingen. Na de pauze voel ik me gesterkt om aan te sluiten bij mijn koorvrienden. 
En ja, het lukt me zelfs om te genieten van de kerstsuite. Voor de eerste maal kunnen 
we vaststellen hoe mooi de liederen instrumentaal aan elkaar gekoppeld zijn.  

Bravo componist Rob Casteels!   

 

Ook bravo aan het adres van onze dirigent Lou en dirigent Kris Appeltans. Deskun-
dig loodsten ze  alle deelnemers over berg en dal.  

 

Aan dit koorevenement in de ‘paterkenskerk’ zijn vele repetities (meermaals twee-
maal per week!) vooraf gegaan. Bravissimo aan het adres van de moedige koristen 
van de drie verenigde koren! 

Na de happening alom blije gezichten. Een warme kerstsfeer in de prille advent. JK 
 

 

 

Kerstsuite - korenontmoeting in Sint-Truiden 

Aan alle koren en zangers uit Vlaams-Brabant en Limburg: 
doe mee aan de kersthappening van Koor&Stem Vlaams-
Brabant en Koor&Stem Limburg! We zingen de Kerstliede-
rensuite van Robert Casteels, met 18 bekende en minder 
bekende kerstliederen. Voorafgaand aan de kersthappening 
is er een kooratelier waar de liederen worden ingestu-
deerd.  

Als aanzingkoren doen mee: 

 Amici Cantemus, Sint-Truiden 
 Cantemus Domino, Montenaken 
 Singhet ende Weset Vro, Landen 
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Droedel in Montenaken 
Vrijdag  9  december 

Vanavond generale repetitie in de Sint-Martinuskerk van Montenaken. Goede op-
komst van de koristen, want blijkt dat het podium te klein is om allen een comforta-
bele plaats te gunnen.  Dirigent van dienst is Kris Appeltans. En de pianist?  Ja, Frans 
Vanbekbergen. Een verrassing van formaat. Zouden de plooien van oneffenheid glad 
gestreken zijn?  

Na 2,5 uren rechtstaand zingen is de strijd gestreden. Velen verlaten de kerk strompe-
lend. Edoch, het vertrouwen in een goede afloop van de beide nakende concerten is 
manifest toegenomen.  

Amicus, Marc Vanbrabant, zopas grootvader geworden van een kleinzoontje, wil nog 
graag op deze heuglijke gebeurtenis samen met enkele amici het glas heffen in Brou-
werij Kerkom.  

Santé, Marc! We drinken graag met jou een heerlijke Bink op de gezondheid 
van Per (geboortedatum 03.12.2016). JK 

Kwisvraagje: hoeveel amici zijn momenteel grootouder/ overgrootouder?  

 

Droedel in Walshoutem 
Vrijdag  16  december 

Ditmaal generale repetitie in de moderne Sint-Lambertuskerk van Walshoutem. In de 
strenge winter van eind 2015 concerteerde AC in deze kerk samen met SEWV naar 
aanleiding van het 40-jarig bestaan van het Landens koor. We zongen samen de 
mooie kerstliederen-suite van Juliaan Wilmots en tevens het Gloria van Vivaldi. 
Maar wat een spannend gebeuren was me dat! Omwille van extreme winteromstan-
digheden waren meerdere koristen niet komen opdagen of te laat aanwezig. Uiteinde-
lijk konden we o.l.v. onze Lou toch nog ten aanhoren van een honderdtal toehoorders 
een mooi concert uitvoeren. Nu 5 jaar later hebben we weer de eer en het genoegen 
om te jubelen in diezelfde kerk met Singhet ende Weset Vro dat het komend week-
end zijn 9de lustrum viert. Tevens is het koor ‘Cantemus Domino’ uit het naburig 
dorp Montenaken betrokken bij het feest, dat morgenavond plaatsheeft. 

Maar eerst nogmaals de suite van Rob Casteels updaten. Onze Lou, die morgen chef 
van dienst is, heeft vanavond het stokje in handen terwijl Kris, de andere chef, assis-
teert aan de piano. Moeizaam vordert de zangherhaling, want Lou wil her en der nog 
de puntjes op de i zetten. Niet min toch om een tachtigtal koristen gedisciplineerd 
over berg en dal te loodsen. Il faut le faire, n’est ce pas!  Ook niet min voor de koris-
ten, zeker de ouderen,  die nagenoeg 2 uren moeten rechtstaan op het podium. Bij het 
verlaten van het podium en de kerk zie ik meerdere ‘grijs gezongen’ koristen strom-
pelen.  

Kersverse grootvader Marc Vanbrabant nodigt me net als vorige week uit om met 
hem in de Brouwerij een pintje te gaan drinken. Andere genodigden zijn Lucienne, 
Helga, Frans M, Bernard, en de onfortuinlijke Rica. Terwijl we de vriendschap met 
elkaar delen vernemen we dat Rica tijdens een kort verblijf in Hasselt enkele uren 
geleden beroofd is van haar portefeuille. Nadat ze uitvoerig alles verteld heeft heft ze 
met plezier het glas gevuld met blonde Bink. Ja, onze oudste amica is een kranige 
dame. Opmerkelijk is hoe ze vreugde en smart kan delen met haar medemensen. 
Graag vermeld ik dat ‘het vrouwtje van de meester uit Wijer’ mag/kan rekenen op 2 
amici, wonende in de omgeving van haar dorp, die haar bij elke kooractiviteit komen 
ophalen en veilig thuisbrengen. Een mooi voorbeeld van gedeelde vriendschap in ons 
koormidden. JK 
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17 december 2016, D-day voor SINGHET ende WESET VRO, het jubile-

rend koor uit Wezeren. Samen met koor Cantemus Domino uit Montenaken 

hebben wij, amici, de eer en het genoegen om aan het 9de lustrumconcert van 

SEWV, zeg maar het koor van André Lenaerts,  deel te nemen. 

In de goed gevulde kerk van Walshoutem met de moderne architectuur con-

certeren we samen met een klein ensemble van uitstekende muzikanten (harp, 

fagot, fluit, klarinet, hoorn, slagwerk) onder leiding van Lou Cleynenbreugel.  

Het werd een grandioos jubileumconcert en huldebetoon aan het adres van 

André Lenaerts, de stichter en bezieler van het plaatselijk koor. 

Ziehier de kerstliederen-suite: Andachtsjodler (anoniem) —Allons bergers, 

partons tous (anoniem / J. Wilmots) - Nu zijt wellekome (anoniem / F.A. Ge-

vaert) - Little bitty baby (Don Besig, Nancy Price / Don Besig) - Entre le 

boeuf et l’ âne gris (anoniem / F.A. Willcockx) - Away in a manger (W.J. 

Kirkpatrick / D. Willcockx) - Dormi, Jesu (anoniem / J. Rutter) - Bajuschki 

Baju (anoniem / O. Fieuws) - Mary’s Lullaby (J. Rutter / J. Rutter) - Mary 

had a baby (Don Besig, Nancy Price / Don Besig) - Er is een kindeke geboren 

op aard (anoniem / J. Wilmots) - Fum, fum, fum (anoniem / Alice Parker, Ro-

bert Shaw) - Il est né (anoniem / J. Noyon) - Sing alleluia, clap your hands 

(S.K. Albrecht / A. S.K. Albrecht) - Noël sing Noël (anoniem / A. Snijder) - 

The little drummer boy (K. Davis, H. Onorati, H. Simeone / J. Funk) - Stille 

nacht (Fr. Gruber / G. Feremans) - We wish you a merry chistmas (anoniem / 

A. Warrell). 

Alle liederen zijn prachtig instrumentaal bewerkt en aan elkaar gekoppeld 

door de componist Robert Casteels.  

18 december 2016 heeft hetzelfde concert plaats in de kerk van Montenaken, 

ditmaal onder de leiding van Kris Appeltans. Mogelijk dankzij de betere 

akoestiek in deze kerk is de weerga van dit concert nog meer verheven dan de 

dag voordien.  

Opmerkelijk toch dat de oude en nieuwe kerkgebouwen nog altijd de plaatsen 

bij uitstek zijn waar mensen ingetogen samenkomen hetzij om naar muziek te 

luisteren, hetzij om tot inkeer te komen. Muziek en religie verenigen mensen. 

Spijtig vind ik evenwel dat de kerkkoren almaar meer verkommeren. Als 

kerkorganist kan ik hieromtrent getuigen. JK 
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KOORFEEST 19 november 2016 

November, de maand dat de koorzangers het glas heffen en hun vriend-

schap met elkaar delen tijdens een feestelijke samenkomst.  

Zaterdag 19 november verzamelden voor de 47ste keer de amici in hun 

stemmig lokaal, ‘t Zolderke, om het Sint-Ceciliafeest te vieren. Naar-

mate de tijd vorderde en de wijn doorsijpelde in de man/vrouw nam de 

feestsfeer zienderogen toe. Onder impuls van Liliane, de voorzitter, 

geraakte alras iedereen op dreef.  Naar jaarlijkse gewoonte werden de 

‘pinneks’ uitgedeeld aan de amici met 5 of veelvouden van 5-jaren lid-

maatschap.  

Dit jaar waren de gelauwerden:  Theo Appeltans (rode pin 5j) - Luc 

Miermans (oranje pin 10 j) - Ady Verspecht (groene pin 20 j) - Rica 

Koks (blauwe pin 25 j) - Marie-Claire Bruyninkx (blauwe pin 25 j) - 

Judith Delwiche (violette pin 35 j) - Harry Brouwers (gouden pin 45 

j) - Marc Vanbrabant (gouden pin 45 j).  
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PROFICIAT! BRAVO, BRAVISSI-

MO! 

Harry Brouwers en Marc Vanbrabant 

werden gedecoreerd met de gouden 

pin. In 1971 vervoegden beiden, wo-

nende in elkaars buurt, als 14-jarigen 

Amici Cantemus, dat  in die tijd als 

kerkkoor functioneerde in de Sint-

Jozefskerk.  

45 jaar later zijn beiden nog altijd 

sterkhouders van ons koor. Dikke 

PROFICIAT! 

Na de ludieke huldiging was het 

hoog tijd voor de ‘cantus’.  Met het 

plechtige ‘Gaudeamus igitur’ werd 

de ‘aftrap’ gegeven waarna nog vele 

‘liedekens’ gekweeld werden. Toen Yvan, de wederhelft van amica 

Odette, als solist naar voren trad kwamen allen zowaar terecht in de 

studentikoze sfeer van weleer. JK 

Dank aan allen die dit mooie feest weer mogelijk maakten. JK 
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NAJAARSCONCERTEN   

Café Chantant in Meldert (Lummen) 

Zondag 16 oktober beleefde ik in het OC De Kalen Dries te Meldert 

een aangenaam namiddagconcert gebracht door het vrouwenkoor F: e-

m@il uit Lummen, het West Limburgs Mannenkoor en het begelei-

dend combo bestaande uit Frans Schockaert (piano), Jorn en Jonas 

Leyssens (bas & slagwerk) onder leiding van dirigente Nadia Loen-

ders. 

Met lichte vrolijke chansons zoals Fields of Gold (Sting), Sound of Si-

lence (Paul Simon), Tears in Heaven (Clapton/Jennings), Halleluia 

(Leonard Cohen) en meezingnummers zoals ‘het kleine café in de ha-

ven’ (vader Abraham) , Ik ben zo eenzaam zonder jou (Will Tura), 

België (Het goede Doel), Geef me een kus (Noordkaap) werden alle 

aanwezigen in vervoering gebracht, temeer door de enthousiaste diri-

gente.  

Nacht Na Dag Na Nacht in de Fabrik (Borgloon) 

Zaterdag 22 oktober was ik getuige van een mooi avondconcert in de 

eventhal ‘de Fabrik’ (de oude Stroopfabriek) te Borgloon. Het koor 

Cantilone o.l.v. Wilfried Grommen zong o.a. Der Mond is aufgegan-

gen (J.A.P. Schulz), In stiller Nacht (J. Brahms), Morgenglanz der 

Ewigkeit (H. Lau), Morning has broken (C. Stevens, bew. J. Van den 

Borre), For the beauty of the earth (J. Rutter) …. Mooi in balans en 

prachtig op de piano begeleid door Johan Bamps. 

Tussendoor een optreden van het zangduo Catherine & Tine en een 

eminent muzikaal intermezzo van celliste Margot Joubard en pianist 

Jan-Pieter Crols.  

Met de meezinger ‘Ik wil deze nacht in de straten verdwalen’ van W. 

Van de Velde eindigde dit herfstconcert in majeur. 
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40 jaar Moments & Memories (Zepperen) 

Het Genovevakoor vierde zondag 23 oktober con brio in bomvolle pa-

rochiekerk van Zepperen zijn 40-jarig bestaan.  Ook in dit concert was 

ik getuige hoe populaire songs en hits, bewerkt voor koren, furore ma-

ken, vooral wanneer ze muzikaal goed begeleid worden. En in de kerk 

van Zepperen was dit het geval met Willy Appermont aan de piano, 

Lorin Lara op viool, Celine Vanlooveren op dwarsfluit en Tony Apper-

mont op contrabas.  

Ziehier een beknopt overzicht van het koorprogramma: La ballade des 

gens heureux (Gérard Lenorman), Mille colombes (Ch. Bruhn & Kun-

zer), Annelies uit sas van Gent (B. Goldsboro), ’t Is weer voorbij die 

mooie zomer (S.B. Goodman) en tenslotte de Suite ‘76 met nummers 

van Abba, Reinhard Mey, Conny Vandenbos, Louis Neefs, Georges 

Baker, Ramses Shaffy … 

Tussendoor was ik getuige van prachtige muzikale intermezzi zoals 

‘Czardas’ van V. Monti, Dry your tears, Afrika van J. Williams, Herfst 

van Cécile Chaminade, The magic of music van B. Appermont. 

De sketches in het Zeppers dialect door het duo Jef & Richard en de 

presentatie van Frank Nijssens omkaderden  het lustrumconcert op een 

pittige en humoristische wijze.  

Een dikke proficiat aan het adres van de trouwe koristen en de dirigen-

te Griet Renaerts, die het koor leidt sinds 1986.  
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CONCERTO BAROCCO (Alken) 

Zondag 20 november concerteerden het Amarylliskoor en een ad hoc 

ensemble  in de Sint-Aldegondiskerk met een opmerkelijk programma: 

composities van J.S. Bach (1685—1750), A. Marcello (1673—1747), 

A. Vivaldi (1678—1741), B. Galuppi (1706—1785). Ja, beste lezer, je 

hebt het goed gelezen. De toehoorders werden vanaf het begin tot het 

einde van het concert ondergedompeld in de barokke muziek met al 

zijn tierelantijntjes. Zu viel des Guten! Om de tierelantijntjes goed te 

laten klinken moesten de muzikanten, de solisten en de koristen voort-

durend zich reppen tot het haast niet meer aangenaam in onze oren te-

recht kwam. Maar toch, een welverdiende proficiat voor de dirigent, 

Ludo Verjans, die al zovele jaren het koor Amaryllis leidt, en aan het 

adres van alle deelnemers o.a. Frans Vanbekbergen, die ditmaal het 

orgel bespeelde. JK 
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Voor de editie IEDEREEN KLASSIEK op zaterdag 29 oktober 2016 zakten 

ruim 9000 liefhebbers van klassieke muziek af naar het Concertgebouw in 

Brugge. Bovendien genoten nog duizenden anderen van klassieke muziek op 

diverse locaties in de Brugse binnenstad. 

Beleving en participatie zetten opnieuw de toon bij Iedereen Klassiek. Zo 

startte ook deze editie met een afgeladen vol Concertgebouw vol amateurzan-

gers o.a. 2 AC-amici die samen 5 koralen uit de Mattheuspassie van Bach 

zongen. 

Ziehier het programma voor de life-uitzending via Klara van 11:00 tot 11:45:  

Instrumentale inleiding: O Lamm Gottes, unschuldig (arr. Culli / Rodyns) 

Koraal: Was mein Gott will, das g’scheh‘ allzeit (I nr. 31)  Solo sopraan: 

Blute nur, du liebes Herz! (I nr. 12) Koraal: Ich bin‘s, ich sollte büssen (I nr. 

16) Solo alt: Erbarme dich (II, nr. 47)  Koraal: Befiehl du deine Wege (II,nr. 

53)  Solo sopraan: Aus Liebe will mein Heiland sterben (II nr. 58) Koraal: 

Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe! (II nr. 55) Solo alt: Können 

Tränen meiner Wangen (II nr. 61) Koraal: O Haupt, voll Blut und Wunden 

(II nr. 63) Instrumentale uitleiding naar slotkoor: Wir setzen uns mit Tränen 

nieder (arr. Bart Rodyns). JK 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
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Deze drank doet griep en verkoudheden 
verdwijnen 

Hoe werkt het? 
Deze drank met citroen, sinaasappel, honing, gember en kurkuma, heeft alle 
eigenschappen om ons van die griep af te helpen. Citroen bevat veel vitamine C 
en geeft een boost aan ons immuunsysteem. Sinaasappel zit naast vitamine C 
ook vol met vitaminen en mineralen, bovendien zorgt het voor een heerlijke 
smaak. Honing bevordert je slaap door de stof tryptofaan, want de beste manier 
om te genezen is door veel te slapen. De kruiden gember en kurkuma kalmeren 
je kriebelende keel. Wist je trouwens dat kurkuma ook goed is voor je gebit?  

Ingrediënten 
2 citroenen  
1 sinaasappel  
gember  
1 kl kurkuma  
1 kop onbewerkte honing  

Zo maak je het 
Snijd de citroenen in fijne plakjes en haal er de pitten uit. Plaats in een 

mengkom.  
Snijd de sinaasappel in fijne plakjes en voeg bij de citroenen.  
Pel en plet de gember in een vijzel. Voeg bij de citroenen en de sinaasappel.  
Meng 1 kl kurkuma en wat honing door het mengsel.  
Meng alles goed. Je kunt het mengsel 1 maand bewaren in een luchtdichte 

pot.  
Om te serveren: neem 1 el van het mengel en voeg hier heet water aan toe.  

Voorkomen is natuurlijk nog beter dan genezen. 

Hoe efficiënt is het? 
Er is nog geen wetenschappelijk bewijs over de efficiëntie van het drankje, maar 
de ingrediënten hebben allemaal een heilzame werking. Bovendien is het best 
lekker, en dus zeker de moeite waard om te proberen! 
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Onder impuls van Vic Nees vond in 2009 voor het eerst ‘Grijs 

Gezongen’ plaats. Dit jaar, de 7de happening, hadden zich een 

zeventigtal ervaren koristen, afkomstig uit diverse windstreken, 

ingeschreven. Dirigent van dienst was Patrick Peire, welbekend 

als stichter-dirigent van het Collegium Instrumentale Brugense en 

de Capella Brugensis en als docent op de jaarlijkse Internationale 

Bachdagen voor koorzangers en dirigenten in Brugge. 

Voor de 6de maal was ik present om mij te laten onderdompelen 

in de heerlijke koormuziek ...met een bang hartje weliswaar. Zal 

ik mijn mannetje kunnen staan tussen al die ervaren grijs gezongen koorzangers? 

Gaat mijn stem het niet begeven? Gaan de voorgeschotelde koorwerken niet boven 

mijn petje?  

Donderdag, precies om 10:30 pakte de no-nonsense dirigent uit met een koorwerk 

van Heinrich Schutz. Waaw! Meteen een moeilijk  polyfonisch werk uit de vroege 

barok. Toch even schrikken. Handig loodste de eminente maestro de vier stemgroe-

pen over berg en dal. Mijn vertrouwen in eigen kunnen steeg met de minuut, temeer 

omdat ik mocht genieten van de steun van Maurice, de heldere tenor aan mijn linker-

zijde, bekende dirigent in Gent en nog niet zo ‘grijs gezongen’ als ik.  

Tegen dat we rond half een aan tafel gingen zitten hadden we al kennis gemaakt met 

de gekozen koorwerken. 

Edgar TINEL: Ave Maria Op. 31 voor SATB + orgel 

Arthur MEULEMANS, Accepit Jesus calicem 

Heinrich SCHUTZ: Turbabor, sed non perturbabor  (uit de cantiones 
sacrae)  

Patrick HAWES: deel 1 en 2 uit Song of Songs (2009)  

Vic NEES, Die mey pleysant 

John BLOW, O pray for the peace of Jerusalem en Behold , O God our 
defender 
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Zo te zien een keuze van liederen uit verschillende episoden in de mu-
ziekgeschiedenis: barok > Heinrich Schutz (1585—1672) - John Blow 
(1649—1708) - romantiek > Edgard Tinel (1854—1912) - Arthur 
Meulemans (1884—1966) - 21ste eeuw > Vic Nees (1936—2013) - 
Patrick Hawes (1958)  

Love’s Promise en Rhapsody uit de bundel Song of Songs van Patrick 
Hawes was ongetwijfeld de ontdekking van deze ‘grijs gezongen’.  
Mooie lichte muziek gepaard gaande met opwekkend ritme gecompo-
neerd voor vierstemmig koor en solist. De soliste van dienst was Sarah 
Peire, de dochter van ..Op het eerste gezicht niet zo’n moeilijk werk, 
maar zeer hoog gecomponeerd voor de tenoren en de soliste. Regelma-
tig vertoefden de tenori in de hoge registers en de soliste mocht nu en 
dan alles uit  haar keelgat persen om de hoge do (c3) te bereiken. 

Al bij al weer een geslaagde 7de grijs gezongen die iedereen goed 
deed aan zijn/haar (jeugdig) hartje.  Proficiat en dankjewel, maestro 
Patrick Peire——Proficiat en  dankjewel Marleen Moortgat, de vaste 
medewerker van Koor&Stem, Gent en organisator van de tweedaagse. 

Ziehier het tijdsschema van de tweedaagse: 

donderdag 24 november 2016  
 
10u onthaal 
10.30-12.30    atelier 
12.30                   middagmaal 
14.00-16.00    atelier 
16.00             pauze 
16.30-18.30    atelier 
18.30             avondmaal 
±20.00-21.00       atelier 
21.00             gezellig samenzijn 
  
vrijdag 25 november 2016 
 
8.30              ontbijt 
9.30-12.30     atelier 
12.30              middagmaal 
±14.00-15.30        atelier 
15.30            pauze 
16.00              toonmoment 
17.00              einde 
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Ook geluisterd naar KLARA TOP 10 gedurende het weekend 26 & 27 november ? 
Net als de vorige jaren was het voor de liefhebbers van de klassieke muziek een boei-
ende, prachtige uitzending op Klara. 
Verrassend: in het verleden vaak op nummer 1, maar dit jaar kreeg Bach rake klap-
pen. Hij verdween uit de Top 10. Zijn Erbarme dich uit de Mattheuspassie, vorig jaar 
nog op 2, strandde dit jaar op de elfde plaats. Zijn tijdgenoot Vivaldi stormde de Top 
10 binnen met zijn Vier seizoenen (op 4) en zijn Gloria (op 6). 
Spiegel im Spiegel van Arvo Pärt (vorig jaar 6) en de Carmina Burana van Carl Orff 
(vorig jaar 31) zijn de nummers 2 en 3.  
Via de website top100.klara.be konden luisteraars uit drie lijsten telkens drie werken 
kiezen en zo stemmen voor hun favorieten. En dat deden ze: meer dan 7500 luis-
teraars stemden mee. Lijstjes werden massaal gedeeld op Facebook en Twitter. Luis-
teraars kwamen ook tijdens de uitzending aan bod met veel reacties. Enkelen van hen 
maakten de Klara Top 100 van dichtbij mee, in de studio in Leuven met Greet Samyn 
en Mark Janssens. 
 
Dit is de volledige top twintig: 
 
01 Pergolesi Stabat Mater 

02 Pärt Spiegel im Spiegel 

03 Orff Carmina Burana: O Fortuna 

04 Vivaldi De vier seizoenen: De Lente 

05 Gluck Orfeo ed Euridice: Che faro senza Euridice 

06 Vivaldi Gloria 

07 Lloyd Webber Requiem: Pie Jesu 

08 Smetana De Moldau 

09 Dvorak Symfonie nr.9 Uit de nieuwe wereld: Scherzo 

10 Grieg Peer Gynt Suite: Ochtendstemming 

11 JS Bach Mattheuspassie: Erbarme dich 

12 Beethoven Symfonie nr.6 Pastorale: Ontwaken van vrolijke gevoelens bij aankomst op het land 

13 Dvorak Rusalka: Lied aan de maan 

14 Handel Messiah: Hallelujah 

15 Saint-Saëns Danse macabre 

16 Sjostakovitsj Jazzsuite: Wals nr.2 

17 Verdi Nabucco: Slavenkoor Va pensiero 

18 De Boeck Cantilene 

19 Allegri Miserere 

20 Vivaldi Mandolineconcerto 

Merk op: AC was in het verleden meermaals betrokken bij de uitvoering van nr.3 en 

nr. 6! Soms mogen we fier zijn over onze koorprestaties, toch? JK 
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Top 20 op RADIO 1 anno 2016 

Radio 1 ging ook dit jaar op zoek naar de allerbeste Belgische muziek 

in zijn ‘100 op 1’. Luisteraars konden stemmen op hun favoriete num-

mer en genieten van al dan niet vergeten Belgische parels. Zaterdag 

10.12.2016 viel het verdikt. 

‘De top tien 

1. Ploegsteert | Het Zesde Metaal 
2. Ne me quitte pas | Jacques Brel 
3. Mia. | Gorki 
4. De zotte morgen | Zjef Vanuytsel 
5. Twee Meisjes | Raymond Van Het Groenewoud 
6. Eerste sneeuw | Jan de Wilde 
7. Amsterdam | Kris de Bruyne 
8. Tim | Wim de Craene 
9. Suds and soda | dEUS 
10. Oh la la la | TC Matic 
 
Ploegsteert’  zet het Zesde Metaal met frontman Wannes Capelle 

definitief op de kaart. In de ‘zuivere’ streektaal van het dorpje in het 

‘verre westen’ van ons landje brengt Capelle hulde aan Frank Van-

denbroucke (1974—2009), de getalenteerde wielrenner uit Ploeg-

steert.  Helaas is de streektaal voor Limburgers niet verstaanbaar. 

Computer History 

 

The oldest computer can apparently be traced back to 
the time of Adam and Eve.  
 

It was an Apple. But with extremely limited memory. 
Just 1 bite.  
 

Then everything crashed !!! 
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          01 DECEMBER 2016  

Aan alle koorvrienden en vriendinnen,  

groot en klein,  waar ter wereld zij ook zijn. 
 

 Zij die dit jaar een bezoek verwachten van de Sint zullen bedroefd zijn 

bij het lezen van deze brief. Ik kan dit jaar niet komen en de reden is héél 

eenvoudig: ik kan niet werken zonder de hulp van Zwarte Piet. En die is, naar 

het voorbeeld van sommige spoorweg-vakbonden, een wilde staking begon-

nen. Ik leg U uit waarom: 

 Al meer dan 1670 jaar ga ik samen met mijn goede vriend Zwarte Piet 

op pad om lekkers en speelgoed rond te dragen. En enkele uitvinders van pro-

blemen waar er geen zijn hebben zich nu de macht toegeëigend een 

“Pietenpact” op te stellen waaraan ik, Grote Heilige, mij ook zou moeten 

houden.  Het pact houdt in dat Piet niet meer zwart mag zijn, maar slechts 

enkele min of meer donkere vegen mag vertonen in zijn aangezicht. Wat is 

dat voor een  komedie!! Piet is nu eenmaal zwart en is altijd al zwart geweest, 

omdat hij door vele schouwen is gekropen. En tijdens onze ronde slepen wij 

geen douche mee noch andere recipiënten met water, ook geen zeep of hand-

doeken, dus kan Piet zich niet na elk huisbezoek wassen en dus blijft hij 

zwart en daarmee basta. Onze Vlaamse kinderen begrijpen dat zeer goed! 

 Enkele politiek  ‘overcorrecte’ personen zien  racisme en kolonialisme 

in het feit dat Piet zwart is en een “ondergeschikte” zou zijn  van de blanke 

Sinterklaas. Zij dwalen!  Alle kinderen weten dat het roet van de vele schou-

wen op zijn gezicht blijft kleven. En Piet is geen ondergeschikte of knecht 

van mij: hij is mijn dierbaarste vriend en medewerker: wij zijn gelijken in ons 

werk en in ons dagelijks leven, en wij kunnen zonder elkaar niet bestaan. 

Waarom kruipt Piet door de schouwen en de Sint niet?  Omdat hij héél jong, 

lenig en sterk is en ik – meer dan 1670 jaar oud - ernstige rugproblemen be-

gin te krijgen. 

 Mijn  goede vriend Piet was helemaal kapot  van de verwijten die mij 

werden toegestuurd door onwetende mensen die enkel  aandacht willen en 

absoluut iets willen uitvinden om te kunnen zzzaaagen. En in Afrika dan, zult 

ge zeggen? Wel, daar mag Sinterklaas rustig een zwarte of donkerbruine man 

zijn en als Piet daar een Afrikaanse kleurling  is die in een maniokmolen of 

meelhandel  of broodbakkerij werkt dan is hij wit! Hij moet daar toch niet 

door schouwen kruipen, dus....probleem opgelost! Zwarte Sint en Witte Piet. 
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Niks kolonialisme! 

 Uit woede over de actie van die zogezegde “bevrijders van het kolonia-

lisme”, over de verwijten die zij mij maakten als zou ik Piet als mijn knecht 

beschouwen, over het feit dat hij niet zwart mag zijn terwijl hij in het echt 

wèl zwart is, omdat zijn mening niet werd gevraagd door die  grootschreeu-

wers, daarom gaat  Piet een wilde staking beginnen! En nog wel vlak op mijn 

feestdag ! Zijn oproep tot staking werd al gevolgd door de Houthalense Zwar-

te Pieten Club, die meer dan vijftig Limburgse échte zwarte Pieten  van Afri-

kaanse afkomst telt die elk jaar met de goede Sint op ronde gaan, en die nu 

dreigen hun medewerking op te zeggen als ze niet meer zwart mogen zijn. 

Moeten deze jongens hun zwarte huid misschien afstropen? Hun leuze 

“Zwarte Pieten aller landen, verenigt u”  weergalmt nu  luid over berg en 

dal doorheen het bronsgroen eikenhout! En ik zeg het U: er dreigt een Pieten-

opstand waarbij de ergste incidenten bij stakingen van mijnwerkers en me-

tallo's in het niet zullen vallen! 

 Om de staking van Piet niet te breken, maar hem integendeel te steu-

nen, ga ik geen blanke vervangers zoeken. Ik maak even van zijn staking ge-

bruik om vanaf 6 december wat  te gaan uitrusten in het ziekenhuis. 

 Het spijt me, vanavond niet -pardon! - dit jaar  dus niet, lieve schatten.  

Ik zal volgend jaar terug op post zijn....  Als Piet dan  tenminste weer mee wil 

werken! 

   Ik geef U allen mijn  Bisschoppelijke Zegen. 

                      Sint Nikolaas van Myra 
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KLASSIEKE MUZIEK in Sint-Truiden 2017 
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  AC—AGENDA 2017 

10 januari 2017 1ste repetitie van het nieuwe jaar 20:00 > 21:15  

& 

GELUKKIG NIEUW JAAR 
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