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Voorwoord: 
 
als de zon ons verblijdt en de regen ons mijdt … dan is het lentetijd ! 

 
En dit jaar kenden we al heel vroeg het lentegevoel, tijdens de voorbije 
maand februari werden alweer warmterecords gebroken! 
En op die mooie lentedag in de winter, op 2 februari, was het exact  50 
jaar geleden dat Amici Cantemus het levenslicht zag, een grote  groep 
enthousiaste jongeren en een aantal gedreven volwassenen zongen 
samen destijds de longen uit het lijf. 
De afgelopen 50 jaar zijn heel wat zangers gekomen en gegaan, de tel 
is niet meer bij te houden, over de ganse periode hebben we ook 8 
bekwame dirigenten gehad. Helaas kunnen we van die jeugdigheid 
binnen het koor nu niet meer spreken, maar op dit ogenblik zingen 
nog steeds 30 gemotiveerde leden, Jef K. en ik zijn vandaag de dag de 
enige overblijvers van 50 jaar geleden. 
 
Onlangs kregen we de vraag van het E.F.V.V.S.T. om op 6 september 
een concert te verzorgen naar aanleiding van de 75e verjaardag van de 
bevrijding van Sint-Truiden in september 1944. 
Gezien het geplande lenteconcert omwille van omstandigheden niet 
kan doorgaan en ons vorige concert n.a.v. 100 jaar einde W.O.I  een 
voltreffer was hebben we geen minuut getwijfeld. Er werd naarstig 
gezocht naar gepaste partituren uit die tijd en we zijn al volop aan het 
oefenen om hopelijk alweer een mooi concert te brengen. 
 
Door de jaren heen hebben wij altijd mogen en kunnen rekenen op 
een financiële bijdrage via de lidgelden van de koorleden en  ereleden; 
om onze 50e verjaardag te vieren en uit dank mag iedereen dit jaar  
AC-lid blijven zonder daarvoor te moeten betalen. 
 
Het eerste trimester van ons lustrumjaar zit er alweer op, hopelijk 
wordt het verder nog een heuglijk  en onvergetelijk jubileumjaar! 
Veel leesplezier met dit Amicaaltje.                   
                                          Liliane, 
                                                                                                               voorzitter  





Het aantal senioren  stijgt angstwek-

kend snel in Vlaanderen. Naar verhou-

ding zou ook het aantal seniorenkoren 

gevoelig moeten stijgen, in de zelfde 

mate als zelfverdedigingscursussen en 

petanqueclubs. Bejaarde Vlamingen 

blijken echter liever op mediterrane 

wijze en individueel naar een balletje te 

mikken dan gezamenlijk naar de juiste 

toon. Bij ons ontstaan er geen nieuwe 

seniorenkoren.  

In Nederland beschikt elke bejaarden-

centrum over een koor. Er worden zelfs tornooien georganiseerd met professionele 

jury’s. De dirigenten daar zijn betaalde professionele krachten, soms jong, meestal 

van middelbare leeftijd, maar nooit pensioengerechtigd. Het is een beroep, even-

waardig aan andere vormen van zorgverstrekking. Om bejaarden te wassen moet je 

over een diploma beschikken. Niet om een bejaardenkoor te dirigeren. Koordirigent 

is geen beschermd beroep. Iedereen die van zichzelf denkt dat hij of zij het kan, mag 

er bij ons voor gaan staan. Het zijn begaafde bejaarden, mensen uit de eigen kring, 

die de klus klaren. Wel zijn er gediplomeerde ergotherapeuten die senioren laten 

vilten, klei kneden of papiertjes plooien en kinesisten die hun vaardigheden investe-

ren in sputterende spieren en knikkende knoken. Maar geen professionele koordiri-

genten. Die zouden nochtans met hun ademoefeningen de vorige  twee haast over-

bodig maken. Zij kunnen zowel de luchtwegen als de spiercoördinatie activeren en 

bovendien nog de afgestorven schoonheidsbehoefte reanimeren. 

Maar Vlaanderen speelt liever petanque. Laat de provincies bij hun koortornooien 

een categorie ‘’seniorenkoren’’ invoeren, er zouden van lieverlee meer bejaarden-

koren ontstaan. Ook in een bejaarde Vlaming overleeft de geest van competitie. Om 

een competitie te winnen heeft een groep behoefte aan een professionele coach. 

Alleen een gediplomeerde dirigent garandeert een overwinning. Zonneweelde wint 

eerste prijs in de categorie 75+; Rust Roesdt overklast zijn collega’s bij het eerste 

interprovinciale tornooi.  Kunnen we ons voorstellen wat een stimulans dat zou be-

tekenen voor de nu soms uitgebluste kortademige zangers en zangeressen? Wat 

een boost voor hun koorklank! Maar het moet eerlijke concurrentie blijven. Zoals bij 

sommige koren pleegt te gebeuren, zou de verzoeking kunnen ontstaan om voor de 

SENIORENKOREN 

en de  DIVA 

Vic Nees 



zekerheid een gepensioneerde professionele kracht toe te voegen.  

Geachte bejaarden, generatiegenoten, doe dat niet! Het is even erg als doping in de 

wielersport. Het eindigt altijd slecht. Doe het op eigen kracht. Zing met de middelen 

waarover je beschikt. De jury zal wel rekening houden met vroegtijdige opgave of 

met iemand die door vocale uitputting buiten de tijd aan de slotnoot arriveert. 

In Italië bestaat de ‘’Casa Verdi’‘, een met piano’s bemeubelde home waar bejaarde 

operasterren hun laatste adem kunnen uitzingen. Ik hoorde in een documentaire 

film hoe dat klinkt. Blijf er vér vandaan, rechtgeaarde senioren: jullie eigen geluid is 

frisser dan dat van door overmatig gebruik uitgerekte stembanden. Vraag noot een 

gepensioneerde operazangeres als versterking bij de sopranen. Neem nu een diva 

als La Castafiore. Het vel van haar nek hangt er losjes bij. Zo hangen haar stemban-

den er ook bij. Er zit zoveel rek op dat je ze haast voor versleten kousenbanden kunt 

houden. Het is dat soort diva’s dat hun stem een ‘’diamant’’ noemt. Een gouden zon 

zou ik ze veeleer noemen, maar dan een die totaal verduisterd is en waarvan je bij-

gevolg alleen de protuberanties waarneemt. Alsof een klankabsorberende planeet 

zich voor het centrum van de stem heeft geplaatst, waardoor niet meer de centrale 

toon, maar nog slechts de felle vibrato’s daarrond te horen zijn. Ik waarschuw de 

toekomstige professionele dirigenten van seniorenkoren: duld geen diva’s in jullie 

koren, ook als de directie van het bejaardencentrum er omwille van het prestige op 

aandringt. 

Ik richt me nu rechtstreeks tot de gepensioneerde diva’s die met dergelijke vragen 

geconfronteerd zouden worden. Wees sterk. Weiger. Zeg dat je ziek bent, dat je 

kleinkinderen komen of verzin welk excuus dan ook. Maar heb respect voor de inzet 

van je leeftijdsgenoten wiens stembanden nog enigszins elastisch zijn. Bederf hun 

prestatie niet. Indien je het echter niet kunt laten, indien de roep van de bühne je te 

machtig wordt, blijf dan vocaal even bescheiden op de achtergrond als je vroeger de 

prima donna op het voorplan was. Indien je voorheen als Lucia di Lammermoor 

door het leven ging, of als La Sonnambula, Marguerite of Aïda, zoek het dan nu 

vooral in de Stomme van Portici en zwijg zoveel mogelijk in het koor. Zet de groep 

kleur bij door een ietwat opvallende jurk, beoefen een krachtige ‘’lipping’’, maar per 

favore, bij elke noot, lieve diva, wees uiterst voorzichtig en beheers je protuberan-

ties. 

Vic Nees > Uit: Stemband 2, april 2009 



Wij zijn thuis bezig met het aanleggen van een nieuwe oprit, maar hal-
verwege kwam mijn pa tot de vaststelling dat we te weinig stenen be-
steld hadden. Nu is het zo dat ze een paar straten verder een nieuw 
voetpad aan het aanleggen zijn en met identiek dezelfde stenen. Ik 
had er dus niet beter op gevonden om 's avonds wanneer die werk-
gasten weg waren met een kruiwagen wat stenen te gaan stelen. Net 
toen ik heel die kruiwagen had volgeladen, stopt er een zwaantje: 
"Awel jongeman, wat zijn we aan het doen?"  Ik zeg: "Wel meneer de 
polies, ik ben een oprit aan het aanleggen met identiek dezelfde ste-
nen en we hadden een kruiwagen over. Dus ik dacht die hier te ko-
men leggen, ze zullen die wel kunnen gebruiken zeker?"  Waarop dat 
zwaantje zegt: "Ah nee zo niet hé, pak die maar allemaal terug mee!"  



 



De lente in en rond de Sint-Jozefskerk anno 1969. Wat een lente! 

Elke zondagvoormiddag vierden vele mensen uit de omgeving van de 

piramidale kerk (Bautershoven, Terbiest, Zepperenweg) de hoogmis. 

Week na week sloten zangers en zangertjes aan bij het pas opgerichte 

kerkkoor. Het enthousiasme van de koorleider Gaston Zegers werkte 

aanstekelijk. Maar vooral kapelaan Frans Van den Abbeel (pater re-

demptorist) zorgde voor de lentegroei in de annexe parochie van 

Schurhoven. De vriendelijke man, wonende in de buurt van de kerk,   

trok elke dag per fiets erop uit om mensen te ontmoeten en uit te no-

digen op de zondagseredienst. De verantwoordelijken van de Sint-

Jacobusparochie bekeken het groeiproces argwanend.  

Spoedig werd het ons duidelijk dat bij de bouw van de moderne kerk 

de esthetiek meer aandacht had gekregen dan het functionele aspect. 

Plaats  en ruimte om te vergaderen, te feesten waren niet voorzien. 

Derhalve waren de leiders van parochiale activiteiten genoodzaakt 

elders een zaal te huren o.m. Club 27, het jeugdhuis in de Kazelstraat. 

Ik herinner me dat we aldaar niet immer welkom waren.  

Ja, de na-ijver tussen de oude parochiegemeenschap en de nieuwe 

was regelmatig voelbaar. Dat wij, werkers van het eerste uur, de vol-

gende jaren stappen ondernamen om in of rond de Sint-Jozefskerk 

een parochiezaal te bouwen was te begrijpen, toch? Maar de onder-

handelingen kenden geen succes. Pas 10 jaren later waren we mondig 

en moedig genoeg om zelf de hand aan de ploeg te slaan ….. 50 m ver-

der. ’t Zolderke was voortaan de place to be voor het koor AMICI CAN-

TEMUS, het wijkcomité ’Bauterke’, andere verenigingen, jongeren. JK 

 

 



  

Wie is dit manneke met de witte haren? 



 

AC 1973: 60 koorleden (leeftijd 14 < > 50 j) + kinderkoor (leeftijd 8 < > 14 j) 

AC 2019: 30 koorleden (leeftijd 48 < > 86) 



 20 juli 1930 



geen kleinigheid oud 

worden  

in deze moderne tijd! 

 Wil je een trein-
kaartje kopen, 

nee, niet naar de 
balie lopen. 

Daar is niemand 
meer te zien, 

je kaartje komt uit een machien. 

Je moet dan overal op drukken 

in de hoop dat het zal lukken. 

Pure zenuwsloperij, 

achter jou zie je een rij, 

kwaad en tandenknarsend staan, 

want de trein komt er al aan. 

Bij de bank wordt er geen geld 
netjes voor je uitgeteld. 

Want dat is tegen de cultuur, 
nee je geld komt uit de muur. 

Als je maar de code kent, 
anders krijg je nog geen cent. 

Om je nog meer te plezieren, 
mag je internet bankieren 

 
Allemaal voor jouw gemak, 

alles onder eigen dak. 
Niemand die er ooit om vroeg: 
blijkbaar is  het nooit genoeg. 

 
Man, man, man 
wat een geploe-

ter, 

alles moet met 
een computer, 

anders doe je 
echt niet mee. 

Op www en punt be 

vind je alle informatie, 

wie behoedt je voor frustratie? 

Als dat ding het dan niet doet, 

dan word je toch niet goed. 

Maar dan roept men dat je boft, 

je hebt immers Microsoft. 

Ach, je gaat er onderdoor, 

je raakt gewoonweg buiten spoor. 

Nee, het is geen kleinigheid, 

oud worden in deze tijd.  



 

In memoriam 

12 februari 2019 stierf Bertha Oyen (°1925), de moeder van  amica 

Gilberte Voordeckers. 

Na meer dan 800 jaar aanwezigheid in de stad 

verlaten de minderbroeders Sint-Truiden.  

Ze woonden nog met 9 paters in het klooster, 

waar ze ooit met 90 waren. Het klooster is eigen-

dom van de stad. Wat ermee zal gebeuren, is nog 

niet bekend. Op zondag 17 maart om 10 uur vier-

den de minderbroeders hun laatste gezamenlijke 

eucharistie in de kloosterkerk. Op dinsdag 19 

maart om 18.30 uur werden voor de laatste 

keer vespers gezongen. Aansluitend trok een pro-

cessie met het licht, het evangelieboek en het 

heilig sacrament naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk. 

Daar werd de viering afgesloten. Nadien zal 

de kloosterkerk gesloten blijven. 

Op foto pater Bob Van Laer, de stichter-dirigent van het koor ‘De Schalmei’. 



 

 

De dikte van ‘de donsdeken’ rond de aarde (de verzameling van broeikasgassen) 

neemt de laatste decennia gestaag toe.  Het dagelijks overmatig verbranden van 

energierijke koolstofverbindingen (fossiele brandstoffen om elektrische energie op 

te wekken, om te bewegen met auto, trein, vliegtuig, boot, om woningen te verwar-

men…..) heeft een enorme uitstoot van koolstofdioxide tot gevolg. Gevolg: de aarde 

koelt onvoldoende af; Poolijs smelt almaar meer en meer; de lage landen dreigen 

binnen afzienbare tijd te overspoelen.  Zie schema  

Hoe dit probleem temperen?  

 Meer gebruik maken van GROENE (hernieuwbare) ENERGIE is de slogan. Re-

clame betreffende de zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, houtpelletke-

tels komt dagelijks in onze brievenbussen terecht.  

 Minder verbruik van fossiele brandstoffen door de grootgebruikers 

(industrie, boten, vliegtuigen …), woningen beter isoleren, meer bewegen per fiets 

dan met de auto, of per trein dan met het vliegtuig.  

Net zoals de migratie van volkeren is het klimaat een urgent mondiaal probleem 

geworden, op de lossen door 7,6 miljard aardbewoners!.  

Terwijl geprobeerd wordt om minder broeikasgassen uit te stoten, trachten we ge-

lijktijdig meer koostofdioxide uit de lucht te absorberen. ‘Maak de groene planeet 

groener’! Hoe doen we dit? Natuurbeheer en landbouw moeten hand in hand gaan. 

Maar hoe kan dit in kurkdroge gebieden? Misschien kan geo-engineering voor een 

oplossing zorgen.  

‘In een vorig leven’ heb ik eens een lezing bijgewoond van een bioloog die op een 

boeiende wijze betoogde dat de Noordzee een vet bemeste zee is. Hij vertelde dat 

de West-Europese boeren hun landbouwgronden overmatig bemesten. De overtolli-

ge meststoffen lossen op in het oppervlaktewater en komen via beken, rivieren, 

stromen uiteindelijk terecht in de Noordzee. Gevolg hiervan: de algengroei 

(fytoplankton) neemt toe. Vervolgens wordt de voedselketen (zoöplankton > kleine 

kreeftachtige diertjes > haringen > makrelen >  tonijnen) geïntensifieerd. Omdat 

algen via de fotosynthese overdag het broeikasgas koolstofdioxide assimileren zou 

men simplistisch kunnen besluiten: laten we de oceanen (‘zeeweide’) bemesten om 



de algengroei  te stimuleren. Al deze microscopisch kleine  bladgroenhoudende een-

cellige plantjes, wereldwijd aanwezig in het zeewater, zijn in feite de chemische 

fabriekjes die dagelijks, wisselend in het noordelijk en zuidelijk halfrond, koolstofdi-

oxide absorberen en omzetten in zuurstof en glucose. Zie schema.  

De overmatige uitstoot van koolstofdioxide op alle continenten zou alzo kunnen 

getemperd worden. Was het maar zo simpel! Immers prutsen aan het immens eco-

systeem van oceanen kan leiden tot onevenwichten die achteraf moeilijk te herstel-

len zijn.  

Voorlopig probeer ik alvast mijn ecologische voetafdruk in mijn groenkleurig bio-

toop gelegen in de ’Groenstraat’ te minimaliseren en zoveel als mogelijk per e-bike 

mij te verplaatsen. 

Vele kleintjes maken een groot, toch? 

 



 



Vader komt thuis van zijn werk, opent de post, krijgt een rood hoofd 
en roept iedereen bij elkaar……. 
“Zo’n verschrikkelijk hoge telefoonrekening kan echt niet meer!!!!! 
Naar wie bellen jullie wel allemaal? Ik ben het niet hoor!!! Ik telefo-
neer namelijk altijd van op mijn werk!” 
 
Moeder reageert, “Ja ik doe dat ook hoor, ik gebruik altijd de telefoon 
op mijn werk, altijd!!! Ik ben het dus ook niet!!!” 
 
Waarop de dochter zegt, “Ik ben het ook zeker niet, want ik bel altijd 
met de telefoon van op mijn stageplaats.”  
 
Alle blikken wenden zich eensklaps naar Fatima de poetsvrouw, waar-
op deze reageert: “Waarom jullie naar mij kijk? Jullie toch ook bellen 
van op je werk.”  
 



De gasten in mijn tuintje sinds februari 2019: 1: zanglijster, 2: merel,3 :vink, 

4: tortel, 5: houtduif, 6: pimpelmees, 7: koolmees, 8: huismus, 9: winterko-

ning, 10: heggenmus, 11: roodborstje 

Welke vogeltjes hoop ik eerstdaags te verwelkomen? 1: tjiftjaf, 2: groenling, 

3: grauwe vliegenvanger, 4: zwartkop. 

Welke vogels komen nu en dan eens langs? 1: ekster, 2: kraai, 3: gaai 




