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Voorwoord 
 
't is weer voorbij die mooie zomer … dit deuntje kunnen we 
zeker allemaal meezingen!  En het was een prachtige zo-
mer hé, temperatuurrecords van 100 jaar oud sneuvelden 
de voorbije weken ... nu maar hopen dat we nog 'n tijdje 
mogen genieten van een ware Indian Summer of zoals m'n 
moeder altijd zegt, een heerlijke sint-michielszomer! 
De jongsten onder ons zijn al terug aan het werk, de iets 
ouderen genieten verder van het luilekker leven en zingen 
doen we volop. Sinds kort oefenen we op vrijdagavond in 
Wezeren samen met de koren SEWV en Cantemus Domino, 
om tegen half december de volledige Kerstsuite onder de 
knie te krijgen en het gaat de goede kant op, met een posi-
tieve ingesteldheid en de nodige begeestering van iedereen 
lukt het altijd!  En het is toch een ware luxe om in gesplits-
te stemmen met twee enthousiaste dirigenten te mogen oe-
fenen ! 
In oktober steken we allemaal een tandje bij, dan zingen 
we eveneens op dinsdagavond samen met SEWV op 't Zol-
derke om het musicalprogramma te updaten in het vooruit-
zicht van het galaconcert van de Koninklijke Harmonie in 
Aalst. 
 
Het kost Jef soms veel tijd en inspanning, soms ook een te-
leurstelling …. maar de aanhouder wint natuurlijk ... daar-
om zijn we allemaal heel blij met de komst van Francine en 
Daniëlle, twee dames met zangervaring die onze sopranen 
komen versterken …  en of ze al ingewerkt zijn …  het zijn 
al rasechte Amici geworden! Wij hopen dat ze nog lang bij 
ons blijven zingen!  
En zoals het steeds gaat … mensen komen en mensen gaan, 
we nemen met spijt afscheid van Raymonde, jarenlang 
zong zij de altstem, maar nu zoekt ze nieuwe horizonten op, 
Raymonde, dank voor de jarenlange toewijding en inzet! 
 
       Liliane, voorzitter 
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AAN DE OEVERS VAN DE MAAS    

Jaarlijkse fietstocht van  Amici Cantemus 21.07.2016 

Watervogels, pittoreske  dorpjes, oevers, meanders, zeldzame planten 

en kruiden, het mijnverleden en vruchtbare grond. In het Maasland 

loopt het fietsenroutenetwerk  grotendeels over autovrije dijken. De 

Maas stroomt naast je, terwijl jij lekker vlak fietst van Maasdorpje naar 

Maasdorpje-met een onbelemmerd zicht op rivier en natuur. 

Nergens voel je de kracht van de Maas zo sterk als in RivierPark Maas-

vallei. Hier is de Maas onbevaarbaar, krijgt hij ruimte om te groeien. In 

de winter likt hij de winterdijken, in de zomer is hij  doorwaadbaar. 

Vandaag leven mens en natuur hier in evenwicht. De exploitatie van 

grind vormt plassen die door  plant en dier worden ingepalmd. 

Na een autorit van een uurtje bereikten wij op donderdag 21 juli rond 

15 u. Maasmechelen Village. Wij vonden mekaar, na wat moeite, aan 

het restaurant “ De Karbonkel” met een rustig terras, snacks en een uit-

gebreide bierkaart.  Allé santé….. Maasmechelen Village werd mede 

door de participatie van de  Limburgse reconversiemaatschappij in het 

leven geroepen om de tewerkstelling van laaggeschoolden te bevorde-

ren. Maar door de gevraagde meertaligheid bij de vacatures kwamen 

zij enkel aan de bak in de onderhouds- en schoonmaakafdelingen. 

En dan vertrokken wij onder leiding van Jef. Wij volgden enige kilo-

meters de Zuid-Willemsvaart tot fietspunt 48. Daar sloegen wij af naar 

Dilsen –Stokkem en Oud-Dilsen met zijn markante oude Maasmean-

der. Even passeerden wij De Wissen. 

Vervolgens kwam Meeswijk aan de beurt. Het landschap heeft zich 

hier duidelijk moeten aanpassen aan de grillen van de Maas. Wij wil-

den iets gaan consumeren in het kasteelpark Vilain XIIII , maar het 

was volzet. Even konden wij genieten van  zijn Engelse landschapstuin  

met statige dreven die je tot aan de oevers van de Maas voeren. De 

loofgang gaf in de vroegere tijden de kasteeldames de kans om volle-

dig in de schaduw tot aan de Maas te wandelen om  alzo hun blanke 

huid te behouden.                                                                                   
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En nu op naar Leut.  Omgeven door weiden, nog steeds hoogstammige 

boomgaarden, laagstammige fruitteelt- aanplant, akkers oude Maas-

beddingen en eindeloze grindplassen. Kenmerkend aan de Grensmaas 

is- nog steeds- de geringe diepte van de bedding en de talrijke mean-

ders doorheen de Maasvallei. 

En daar duikt Vucht op.Reeds in de Romeinse tijd was er bewoning op 

die plaats. Er is vooral landbouw. In de dorpskern bij het vruchtbare 

poldergebied bij de Maas liggen nog steeds typische Maaslandse boer-

derijen. Grote verandering bracht de mijn van Eisden. Op een bepaald 

ogenblik telde Vucht meer Italiaanse inwoners dan Belgen. 

Vucht is ook wereldberoemd geworden door de noodlanding van een 

Me108 Bf. De piloot moest van Hitler met de trein de  geheime docu-

menten, om België op 15 januari aan te vallen, naar het front brengen 

aan de Rijn. Hij zette de bloemekes wat te lang buiten en dreigde te 

laat te komen. Een vriend stelde voor om hem met het vliegtuig naar 

Bonn te brengen. Zij belandden in een mistbank . Ze zagen een rivier 

en dachten dat het de Rijn was. Doch stelden dan vast dat het de Maas 

was. Zij kwamen in paniek want ze hadden te weignig brandstof. Dan 

maakten ze maar een harde noodlanding. Toen zij de documenten wil-

den verbranden werden zij door de Maaswachter aangehouden.                                                                        

Hitler kreeg schuim op de mond toen hij dat hoorde.  Hij is dan maar 

pas  in Mei gekomen.                                                                                          

Voilà onze schone tocht is rimpeloos verlopen. En toen hebben wij, als 

Boergondiers, ons tegoed gedaan aan een lekker etentje en een goed 

glaasje wijn in De Karbonkel. Er werd gezellig  gebabbeld. Spijtig dat 

enige leden niet ter plaalse geraakten om de dag “smakelijk” af te slui-

ten. 

En dan terug naar huis. Oh ja, Jef is  nog even de Nederlanders een “ 

goede dag” gaan wensen. Maar dat is een ander straf verhaal. 

                 Jan Mathijs 
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GEZAMENLIJKE REPETITIES  

SINGHET ende WESET VRO—CANTEMUS DOMINO—AMICI CANTEMUS 

in WEZEREN (Landen) 
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AC-Droedel van JK 02.08 

Renaat heeft er voor gezorgd dat ‘t zolderke er netjes zal uitzien, alle rekken zijn ge-
kuist en Theo heeft de frigo’s gevuld ..... we kunnen er weer tegenaan gaan   . 

Maar bovenal komen we toch om te zingen hé, Mathis en misschien Lou ook wel, 
zullen ons door de musicals loodsen, hopelijk is iedereen goed uitgerust en zijn de 
longen vol gezonde lucht gevuld, die we dan uit volle borst terug kunnen uitblazen    
  !  

Dit berichtje werd de amici toegestuurd door Liliane, de AC-voorzitter, op de laatste 
dag van juli. En ja, de prikkels kwamen aan: 6 soprani, 11 alti, 5 tenori, 7 bassi vul-
den dinsdag 02 augustus de koorrangen op ’t Zolderke terwijl de vakantiemodus nog 
lang niet voorbij is.  

In het vooruitzicht van 2 meerkorenprojecten  in het najaar oordeelde het bestuur in 
samenspraak met de dirigent dat het toch wel gewenst was om tijdig de repetities te 
hervatten.  

Op deze eerste zangstonde van het 2de semester 2016 is Mathis dirigent van dienst 
terwijl vader discreet aansluit bij de bassen. Naar gewoonte start Van Cleynenbreugel 
junior met de opwarming van de stembanden en andere spierweefsels die met zingen 
te maken hebben. Moest nu een buitenstaander op ‘t Zolderke aanwezig zijn, hij of 
zij zou zo waar vermoeden dat nu aapmensen met elkaar aan het communiceren zijn. 

Na deze rare oefeningen mogen we de ‘the medley from the beauty and the beast’ op 
de pupiter zetten. Omdat we in 2015 deze musical (bewerkt voor koor door Roger 
Emerson) al uitgevoerd hebben verloopt op het eerste gezicht de zangherhaling tame-
lijk vlot. Maar Mathis weet waar de valkuiltjes te vinden zijn. Nog eens en nog eens 
‘bonjour, good day, how is your family, how is your wife? … Look, there she goes a 
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girl who’s strange but special. A most peculiair mad’moiselle. She really is a funny 
girl…. 

Nu en dan moet vader toch wel even tussenkomen om ons uit het kuiltje te halen 
want vader kent deze opus door en door. Mooi toch, deze stage van de zoon onder de 
supervisie van papa.  

Na de pauze hernemen we ‘a blast from the past’.  Dus met zijn allen naar ‘the six-

ties’, het tijdsgewricht waarin geleidelijk aan de teugels gevierd werden.  

Het lied gaat over de afkeer (yaketi yak) die adolescenten hebben voor huishoudelijke 

klusjes, die aan hen worden opgedragen door de ouders. Ook de visie van de ouders 

ontbreekt niet (Don’t talk back).  

Zo te horen hebben vooral de soprani en de alti deugd bij het zingen van deze opstan-

dige teksten. 

Stipt 22:00 eindigt deze eerste zomerse repetitie waarna nog een rustige ‘après’ volgt 

gepaard gaande met een babbel over de overwinning van STVV bij de opening van 

de voetbalcompetitie 2016—2017 of een recente vakantiereis naar Dresden of IJsland 

of  Costa del …  

AC-Droedel van RT 02.08 

Na een deugddoende vakantie klimmen de Amici blijgezind de trappen omhoog. Hier 
zijn we weer. Achter de toog geniet Renaat mee, Liliane heeft hem de extra afwas-
beurt van de glazen toevertrouwd en het reinigen van de kasten. Alles blinkt en we 
noemen deze parmantige poenengever voortaan Mister Proper. 

Rica wordt binnengeleid met de blijde mare dat ze overgrootmoeder is geworden, 
proficiat! Spontaan klinkt in mijn hoofd: https://www.youtube.com/watch?
v=xeicaHbkRnc 

We missen Ady, Agnes, Raymonde en van Jef B weten we dat hij ergens in Tchipata 
zit, in de République Démocratique du Congo om er 'bodemonderzoek voor diaman-
texploratie' te doen... volgende week hopen we te weten wat dit hem heeft opge-
bracht... een blinkend steentje ? 

Met Mathis verdiepen we ons weer in de Beauty partituur om te eindigen met een 
Blast. We zullen nog een 'efforke' moeten doen om deze tongbrekers zonder haperen 
er uit te krijgen. Ondertussen puzzelt Lou met Bart, de dirigent van de Harmonie- aan 
het definitieve programma. 

Amici Theo en Hugo zijn met hun gezondheidsperikelen 'not out of the woods yet'. 
Op onze morele en logistieke steun kunnen ze rekenen. 

Er lopen voorstellen binnen voor concerten rond Kerst 2017 en (november?) 2018. 
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AC-Droedel van 

JK 09.08 

Vanavond  noteer 

ik op een biervilt-

je 9 sopranen, 9 

alten,  5 tenoren 

en 6 bassen. . 

Goede opkomst 

toch. In de koor-

groep der sopra-

nen mogen we 2 

nieuwkomers, 

Daniëlle en Fran-

çine, verwelkomen. Voorheen zongen beiden bij het kerkkoor van Hendrieken Voort 

(deelgemeente van Borgloon). We zijn allen benieuwd hoe zij deze repetitie met de 

amici zullen beleven.  

Dirigent van dienst Van Cleynenbreugel senior is in vorm en met fijne humor loodst 

hij ons doorheen de musicals ‘The beauty and the beast’ en ‘Sound of music’. Voor 

de amici betreft deze repetitie een refresh, voor de dames uit het land van Loon klinkt 

deze muziek misschien wel enigszins bekend in de oren, maar dan deze zingen vanaf 

de partituur is andere koek. Ik hoop maar dat ze niet overvallen worden door paniek 

en seffens naar huis gaan met een minderwaardigheidscomplex. Uit ervaring weet ik 

dat integratie van nieuwkomers in een koor met een lange traditie niet simpel is. Ho-

pelijk kunnen enkele anciens enige maanden als peter of meter fungeren en Françine 

en Daniëlle bijstaan tijdens het integratieproces. 

Jef Buckinx, ook nieuwkomer in 2016, vervoegt de tenori na een avontuurlijk verblijf 

in Kongo . Na de repetitie vertelt hij uitvoerig over zijn belevenissen. Misschien pu-

bliceert hij deze in de komende ‘amicaaltjes’. Ik kijk er alvast naar uit. JK 

AC-Droedel van RT 09.08 

Vanwege een scriptie, een verblijf in 't buitenland en examens moeten we Mathis drie 
weken missen, maar dat geeft Lou de kans om nog een keer voluit te gaan voor Gas-
ton. Wie we wel terugzien zijn Liane, Raymonde en Jef B, die belooft om een verslag 
te schrijven van zijn verblijf in de République Démocratique du Congo en hiermee 
een mysterie oplost waar ik al een week mee loop. Wat heeft Jef B met diamanten en 
met Congo? Is het smsje dat in zijn naam gestuurd werd echt of nep? We wachten in 
spanning. 
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Jef K hield ons ook in spanning, maar vandaag is het zo ver... zijn twee verse sopra-
nen Danielle uit Hoepertingen en Francine uit Voort komen voorzichtig-nieuwsgierig 
het Zolderke binnenlopen. Na een korte introductie door onze houder van de gouden 
medaille 'recruteren van nieuwe leden' worden de dames door de sopranen geadop-
teerd en door Lizette van een partituur voorzien. 

Wie ons ook vervoegen op 't Zolderke zijn een eskadron mini-muggen met grote ge-
volgen. Zonder enige vorm van discriminatie wordt een goeie helft van de Amici 
aangevallen. We zullen de volgende repetitie anti-mug flesjes klaarzetten... die ko-
men volgend jaar met de barbecue nog wel van pas. 

We dromen ons doorheen de partituur van Belle, bezingen in crooner-stijl de esbatte-
menten van Gaston. Dat gaat volgens Lou nog niet echt volgens plan, mist body en 
punch. Om te verhinderen dat we gaan klinken als vesperende nonnekes schetst Lou 
een zekere Donald Trump en met die onverlaat voor onze ogen werkt het ! ... it's time 
to take some action boys... and girls. 

Follow me... en we volgen de familie Von Trapp en onze Maria, die voortaan Noëlla 
heet. Met de nodige hindernissen laveren doorheen Broadway waar een en ander is 
toch weer uit ons muzikale geheugen is weggezakt. Dat laatste gebeurt ook met de 
borsten van de alten, die moeten meer 'met de borsten zingen' volgens een jeugdige 
dirigent, weet zijn vader. 

I'm gonna wash... wordt zo enthousiast uitgevoerd door Marleen dat een spontaan 
debat ontstaat over 'de man' tot Marc aankondigt dat hij met graagte een relatieburo 
begint. Voor enkelen mag dat met speed gebeuren. 

You'll never walk alone... willen we meegeven aan Raymonde, die na afloop stilletjes 
aankondigt dat zij vanwege haar fysieke toestand niet meer komt repeteren. Het over-
valt ons, maar ze belooft om contact te houden en altijd te komen luisteren. Dat 
helpt... een beetje... 

Overspoeld door het huidige repertoire en Olympische geluiden, probeer ik de deun-
tjes uit mijn geheugen te zeven, het zijn er zoveel, om tegemoet te komen aan het 
voorstel van Helga en Jef K om hierover een herinnering neer te pennen.  

AC-Droedel van JK 16.08 

Bij het binnenkomen op ‘t Zolderke worden we meteen uitgenodigd door Renaat, 
onze trouwe kuisman, om zijn door hem gebakken wafels te kopen. Het betreft een 
actie ten voordele van de organisatie Conbucam, waarvan hij de verantwoordelijke is. 
De organisatie biedt vooral financiële ondersteuning in gezondheidszorg, onderwijs 
en algemeen welzijn in de regio Congo, Burundi en Cameroon. Onlangs heeft de 
organisatie nog 112 schoolbanken kunnen schenken aan een plaatselijk schooltje. 
Renaat Nuttin leerde ik in 2001 kennen als vrijwilliger in het PZ van Ziekeren tijdens 
de zondagsviering in de kapel. Omdat ik vaststelde hij dat hij de kerkliederen graag 
meezong stelde ik hem op zekere dag voor om bij ons koor aan te sluiten. En ja, mijn 
uitnodiging had succes. Spoedig voelde hij zich thuis in ons koor en zong hij voluit 
mee bij de bassen temeer omdat onze toenmalige dirigent, Wilfried De Munter, veel 
empathie en sympathie voor hem betoonde. Tijdens ons ‘paulusavontuur’ werd het 
voor hem evenwel te zwaar om werk en koorzang te combineren. Op mijn voorstel 
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om voortaan ‘t Zolderke regelmatig te kuisen ging hij gretig in. En zie, na zovele 
jaren is onze Renaat nog immer dinsdagavond van dienst of bij een of andere feeste-
lijke aangelegenheid. Bedankt, Renaat! 

En terloops nog dit: Renaat is/was familie van professor Joseph Nuttin. Samen met Albert Michotte was 
deze hoog opgeleide priester de grondlegger van de wetenschappelijke beoefening van de psychologie aan 
de Katholieke Universiteit Leuven. Hij was de zoon van René August Nuttin, oprichter van de bekende 
scheurkalender De Druivelaar. Joseph Remi was de heeroom van Jozef Nuttin,ook professor aan KUL.  
Joseph Nuttin was destijds de professor psychologie van 3 amici. Rara, wie zijn deze amici?  

Vanavond tel ik 11 sopranen, 10 alten, 4 bassen, 5 tenoren. AC vervrouwelijkt zien-

derogen. Meer en meer moeten wij, de mannen, voor twee zingen. Onze manlijke 

dirigent in korte broek heeft er geen probleem mee. Op zijn geëigende wijze loodst 

hij  allen in de zomerse komkommertijd heel relax doorheen de musicals van achte-

ren naar voren. Rare methode, maar ze werkt.  

‘Den après’ aan de toog of rond de ovale tafel verloopt naar gewoonte discreet onder 

leiding van onze Theo met de assistentie van Martine en Arlette G. Onze Rita bezorgt 

intussen haar vaste klanten de verse eitjes uit haar kippenboerderijtje en iedereen 

verwent ze  bovendien met vers geplukte overrijpe vijgen. Bedankt, Rita! JK 

AC-Droedel van JK 23.08 

5, 9, 5, 4, zo ziet er vanavond de SATB-formule uit. Niet zo bijster na de vorige zo-

merse repetities.  Hoe komt dit? Te warm? Amici nog ergens op reis? Soit, de chef in 

korte broek deert het niet en leert ons bij aanvang van de repetities zachtjes unisono 

te zingen, dus vooral goed te luisteren naar elkaars stemgeluiden. Dus een opwar-

ming conform de temperatuur op ‘t Zolderke en nuttig alleszins. Dan weeral de her-

haling van de 3 musicals, ditmaal van voren naar achter. De dirigent wil ons perfect 

voorbereiden op de repetities, die weldra  doorgaan met de Koninklijke  Harmonie 

Vermaak Na Arbeid  te Aalst, de deelgemeente van Sint-Truiden.  

Luc Miermans, de jongste amicus, de tenor aan mijn rechterzijde, volgt weer de parti-

tuur via zijn Sony-tablet. Voorlopig is hij enthousiast over dit experiment. Maar ik 

stel vast dat hij zich toch te fel buigt over het kleine scherm om de muziek te lezen 

waardoor het oogcontact met de dirigent dreigt verloren te gaan. Voorlopig krijgt hij 

evenwel alle krediet.  

En wist je dat Luc in samenwerking met Lizette, de AC-bibliothecaris, nu al haast 

alle AC-partituren gedigitaliseerd heeft. Prachtig! Proficiat! Welke voordelen biedt 

dit initiatief? Vooreerst kan voortaan aan nieuwkomers of aan een amicus/amica, die 

belet is om naar de wekelijkse repetities te komen, per e-mail in pdf de gevraagde 

partituur toegestuurd worden. Vervolgens kan vlotter overleg gepleegd worden tus-

sen dirigent en bestuur betreffende de keuze van liederen uit het AC-repertoire. En 

tenslotte, aldus Luc, stel dat ‘t Zolderke afbrandt dan beschikken we nog immer over 

de onbrandbare digitale partituren. Maar zo’n rampscenario, bespaar ons heer.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Michotte_van_den_Berck
https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholieke_Universiteit_Leuven
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Druivelaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_Nuttin
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Nu en dan ben ik vanavond verstrooid. Misschien hunker ik al te fel naar de nieuwe 

uitdaging in 2017. Welk koorwerk met ‘envergure’ zal weldra gekozen worden? Een 

opus van Josef Rheinberger? Tijdens mijn orgeltrip op zondag 22 augustus kwam 

Rheinberger (1839—1901) ter sprake in het gezelschap van enkele muziekliefhebbers 

met kennis van zaken. Het ‘requiem’ zou doenbaar zijn, aldus iemand die het kon 

weten. Wait and see! 

AC-Droedel van RT 23.08 

Vandaag zit Renaat ons op te wachten met een mooi versierde tafel vol zelfgebakken 
wafeltjes voor het Afrikaanse project dat hij steunt. De Amici duiken gul in de porte-
monnee. 

De sopranensectie is vanavond compleet met klanken uit Velm, Kortenbos, Herk-de-
Stad, Buvingen, Mechelen-Bovelingen, Duras en alle hoeken van  Sint-Truiden. El-
ders ontbreken een zieke tenor, twee verhinderde bassen en één à twee alten. Niet 
slecht voor een zonnige augustusdag. 

Ondergetekende loopt achterop en ontdekt nu pas dat Luc zijn partiturenmap heeft 
ingeruild voor een tablet. Handig. Al vind ik zelf de lettertjes nog wat klein voor 
ogen als de mijne. Wie weet... ooit... maar het is een superidee van hem om alles ook 
digitaal op te slaan. Binnenkort duiken de vrouwelijke bestuursleden in de partituren-
kasten om geleid door Lizette weer orde in de chaos te brengen. 

Bij Judith ontwaren we een stoere knie-brace en horen dat het herstel van dit onder-
deel niet al te goed wil vlotten. Gelukkig is er geen directe link naar de stembanden 
en beschikken we over genoeg 'sixpacks' om haar desnoods naar boven te dragen. 

Met Lou trekken we achteruit 'over the hills' (I go to the toog.. borrelt omhoog wan-
neer ik iemand met een duivels biertje zie lopen). We 'walk on' verder  en dansen met 
Anna's King een slow'ke. De mannen zingen met plezier dat 'there is nothing like a 
dame', wat wij vrouwen zo graag horen dat ze nog een keer mogen doen. Rodgers & 
Hammerstein on Broadway wordt netjes afgerond en voor we Blast from the Past 
overlopen krijgen we met Do-Re-Mi nog een een les taal-en-notenleer. Zo wordt in 
het land van cowboys en indianen bijvoorbeeld  sol = 'so' en si wordt 'ti'. Het klinkt 
als FIFA, maar 'fi' is blijkbaar fa# en van mi b maken ze ginder 'mu'. Het kan verke-
ren. 

De vijgenboom in Duras is genereus en we laten alweer een paar niet-kenners kennis-
maken met deze vreemd-uitziende zuiderse lekkernij.   

 

ZOMERS - Toon Hermans 

Zomers van tóen 
zijn groener en warmer 

zomers van nú 
zijn een tikkeltje armer 

Maar straks zijn de zomers 
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van nú net zo groen 
en zo warm, want dan zijn het 

de zomers van tóen 

 AC-Droedel van RT 30.08 

Het gaat goed met de -aanwezige- sopranen, we zijn met 9 tegenover 6 alten, 5 bas-
sen en ocharme 3 tenoren. De afwezigen hebben altijd ongelijk maar kunnen er niet 
altijd iets aan doen, zoals Marie-Claire die vanwege een pijnlijk ontstoken pols en 
bijhorende pijnstillers het zingen is vergaan. Of Rica, die het in hogere sferen zoekt 
en aan Onze-Lieve-Vrouw-van- Banneux een paar nieuwe stembanden is gaan vra-
gen. Of Jef K, die ergens in de buurt van Lyon zit te broeden op schrijfsels voor het 
Amicaaltje. 

Het begin van de avond loopt nog stroef, het kost moeite om de hoge noten te pak-
ken, maar we geven niet op. Uit de Kerstsuite kiest Lou Bajushki Baju om onze stem-
mekes te smeren, net lang genoeg om niet weer in te slapen. We schieten wakker met 
We Wish You en timmeren aan 'good tidings', houden voet bij stuk bij 'we won't go' 
en verfijnen een reeks maten uit Sing Noël. 

De korte pauze wordt gevuld met een debat over plannen en data. Waarna we Rod-
gers & Hammerstein overlopen. Broadway heeft ooit beter geklonken... de Hills zak-
ken tot alleen nog de Heuveltjes van Erica overblijven. Moeizaam afgeleerde taallap-
sussen duiken weer op. Hier en daar raakt iemand de draad kwijt omdat Lou van ach-
ter naar voren crocheteert. Amai maân uûre... De zomer begint door te wegen en de 
afwisseling voor de komende paar weken komt net op tijd. 

We laten het Zolderke rusten op 6 en 13 september en repeteren de komende drie 
vrijdagen met SEWV en Cantemus Domino in Wezeren. De Kerstsuite wordt daar 
met twee dirigenten aangepakt, SA en TB apart, zodat het instuderen intenser en vlot-
ter kan.  

18 september doen we daar nog een koorzondag in Wezeren bij van 10:00 tot 13:00 
TB en van 15:00 tot 18:00 SA.  

Een mooi nieuwtje: al voor 175 ingeschreven koorzangers werd een Kerstsuite-
partituur  bijgedrukt voor het kooratelier op 3 december, en dat ik nog maar het be-
gin. 

First things first... voor het verdere repeteerschema ivm het Galaconcert spreken we 
later af.  

 

MEIDOORN IN SEPTEMBER  

 

opnieuw vangt vurig rood mijn blik 

en ik 

blijf staan met open mond 

tot  

ik hem weer sluiten kan 

 



15  

 

AC-Droedel van RT 03.09 

 
Nu we het toch over crocheteren hebben, haken we er deze week nog een repetitie bij 
op een zomerse Wezerense avond. Onze nieuwste leden weten nu ook waar wij 'op 
verplaatsing' gaan. Lou en de mannen verzamelen in de buurt van de toog, de vrou-
wen mogen het met Kris -de dirigent van Cantemus Domino- doen. 
Na een paar tsoemlala-inzingoefeningen klappen we de handjes tot het juiste ritme er 
in zit voor Sing Eilleluia.  Het klappen lukt wel, maar het zal  tijd vergen om iedereen 
diets te maken dat een 'a' geen 'ei' is, ook niet in blauw-wit-rode continent. Alleluia, 
dus. 
 
Allons Bergers gaat ons beter af nu we weer iets dichter tegen de taalgrens vertoeven. 
De tekst wordt doorgenomen tot we niet meer over onze tong struikelen. Er heerst 
wat verwarring over agnelet, hierbij de verklaring...  
 
We wish you a Merry Christmas krijgt ook een goede beurt, niet te snel, niet te traag, 
en we eindigen het eerste deel van deze vruchtbare repetitie met het zoete Dormi 
Jesu. Hier wordt afgesproken dat de sopranen 1 en 2 de twee stemmen van de boven-
ste notenbalk zingen. 
 
Na een korte pauze verzamelen we met Kris aan de piano en Lou op het schavotje 
met op de  wankele pupiter het jazzy Little Bitty Baby. Babada babada... en we wie-
gen het ritme er in. Voor de afwezigen: we leggen geen accent op 'the' in 'change the 
world' en letten op de uitspraak van 'love' en above' zodat het niet klinkt al 'luiv' maar 
als 'louv' en 'abouv'. 
 
We telden voor de drie koren slechts een dertigtal dames en nog minder heren. Hopen 
dat we de volgende twee weken + koordag voltallig(er) zijn. 
 

SEPTEMBERZON 

‘k heb zin om er bij te gaan liggen 

de koeien in de wei 

en geurtjes neem ik er graag bij 

 

AC-Droedel  van RT 18.09 

De Amici met z'n achten, mooi verdeeld in vier tenoren en vier bassen. Het wordt een 
vruchtbare zondagochtend. Per stemgroep aanleren en oefenen met elk een dirigent is 
een luxe die we niet altijd kennen. De drie uren zijn zo om. Bij de toog wordt het niet 
druk vandaag, moeder de vrouw wacht met het eten. ( informatiebron: tenor Her-
man) 

Na de afwas is het de beurt aan de vrouwenstemmen met zowaar een voltallige dele-
gatie Amici alten. Wanneer Lou vertelt dat de mannen het voortreffelijk deden, staan 
ook de sopranen en de alten scherp. We boeken een enorme vooruitgang voor de 
Kerstsuite, met dank aan Lou en Kris!  (informatiebron: alt Liliane) 
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AC-Droedel van RT 20.09 

Nog steeds 'op verplaatsing' maar al iets dichterbij, zitten we met enkel SEWV in het 
Sint-Jozef kerkske, waar Theo de stoelen en Marc de piano al netjes hebben 
klaargezet. 

Met 13 koristen uit Wezeren en 30 van bij ons duiken we terug het musicalrepertoire 
in, want 29 oktober zal er sneller zijn dan we willen, niet in het minste vanwege de 
kortere dagen en het koelere weer. Onze nieuwe sopranen en al onze Jeffen zijn pre-
sent, Harry niet. Bernadette sukkelt met de gezondheid en Liliane zit bij een spele-
oloog voor opgravingen naar een tand die de verkeerde kant opgroeit. Pijnlijke zaak. 
Ook Lucienne ontbreekt maar die kan het hele Galaconcert niet meezingen en spe-
cialiseert zich nu in Kerstsuites. 

Rica vindt dat we het vanavond niet zo goed doen dan zondag. Het is uiteraard weer 
wennen aan tekst en partituur en tongbrekers. Wie er het rapste mee weg is, is pia-
niste Ann Bleukx, straffe madam. We kennen haar al van vroeger, het weerzien is 
leuk en de samenwerking verloopt vlotjes tot algemene tevredenheid van onder an-
dere Lou. 

We pakken Beauty grondig aan en werken ons op een loopje doorheen R&H en Blast, 
zodat Ann die tegen de volgende repetitie stevig in de vinger heeft.  

Over Beauty kwam in het nieuws dat deze musical 25 jaar geleden voor 't eerst werd 
gezongen. Op de viering in het Lincoln-center een kwarteeuw later zong Angela 
Lansbury, nu 91, destijds de stem van het vriendelijke theepotje Mrs Potts, nog een 
keer het lied “Beauty and the Beast”.  

Elders overleed zo pas op 73-jarige leeftijd Charmian Carr, alias Liesl, de verliefde 
puber uit The Sound of Music.  

Het doet goed om na afloop weer eens op 'ons' Zolderke na te kaarten. Zo vernemen 
we dat we binnenkort mogen klinken op het met pensioen gaan van Gilberte, dat Rica 
ons wil verrassen met lekkere boterhammen met 'hoeheethetookweer' in 't Wijers en 
dat Anne van het andere koor nu in Sint-Truiden woont en zich mag verwachten aan 
een spervuur van vragen om -ook- bij ons te komen repeteren. Zij  is alvast begonnen 
met het draaien van de blaadjes. 

We puzzelen nog met repeteerdata en zien elkaar vrijdag, hou de Amici Tam-Tam in 
de gaten ! 

 

Chairmian Carr Angela Lansbury 
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ORGELFESTIVAL TIENEN 2016 

 

3 augustus 2016, is het exact 200 jaar geleden dat in Sint-Truiden Jan 
Arnold Clerinx het levenslicht zag. Zijn vader had een tingieterij, 
maar de jonge Arnold koos voor de orgelbouw en ging in de leer bij 
Pieter Frans van Dinter, vader van de later in onze contreien werkende 
Pieter Adam Van Dinter.  

In 1838 vestigde Clerinx zich als zelfstandig orgelbouwer in zijn ge-
boortestad Sint-Truiden. Zijn bijzonder florerend bedrijf oefende een 
onmiskenbaar grote invloed uit op het Limburgse en Luikse orgelland-

schap. Meer dan honderd nieuwe orgels 
verlieten zijn atelier! Om die allemaal te 
bouwen, telde zijn bedrijf vele werkman-
nen. Een van hen, Jean Leijser, stichtte 
in Maastricht de orgelbouwfirma Pere-
boom & Leijser. En de uit Duitsland af-
komstige Frederik Ruef startte na een 
korte werktijd bij Clerinx zijn eigen  

orgelatelier in Sint-Truiden.  

 

Zondag 21 augustus nam ik samen met een veertigtal geïnteresseerden 
deel aan een orgeltrip onder leiding van de eminente organist Bruno 
Bruyninckx uit Oplinter. In 3 kerken, deze van Attenhoven (orgel ge-
bouwd door Pereboom & Leijser, Gelinden (orgel gebouwd door 
Ruef), en Kortenbos (orgel gebouwd door Clerinx), gaf Bruno na enige 
toelichting een orgelconcertje.   

Prachtig initiatief van de Tiense orgelkring! JK 
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Boerkini?  Ligt dat naast Boerkina Fasso? 
                                

Zij was in de zevende hemel.. 
Ligt die op de zevende etage? 

Niks voor  mij; ik heb hoogtevrees. 
                                

Mijn kleinkinderen? 
De meeste zijn groter dan ik 
Toch ben ik hun grootvader. 

Engelsen noemen die kinderen terecht grandchildren. 
                                

Elzas, was dat land vorige eeuw niet als een w.c? 
Altijd bezet. 

                                
Ik houd van soep! 

Elke dag een soeperdag! 
                                

Ik voel me vandaag opgeruimd. 
Opgeruimd staat netjes.. 

                                
Vroeger stond in een katholiek boek: 

“nihil obstat” 
Betekende dat: niks staat er op? 

                                
Godelief is mijn vrouw; 

In het Duits  heet ’t Gotlieb 
En dat is altijd een man. 

                               Paul Libert 

Mathis-tips :  

Laat je hoofd niet achterover hangen om te zingen, maar hou het rechtop, zodat je je 

hele klankapparaat kunt benutten. Je krijgt een mooie rondere klank. Of: denk dat je 

hoofd aan een draadje wordt omhooggetrokken.  

Ik zeg het graag en vaak, maar ons lichaam is ons instrument en het beheersen van 

de stembanden valt voor een groot deel samen met de beheersing van de ruggen-

graat. Hoe meer we die spieren kunnen aanspreken, hoe minder de stembanden wor-

den belast. Je moet nog geen olympisch turner zijn om te zingen, maar het is even-

zeer een constante stretchoefening van de rug. 

We kunnen de rug langs onder stretchen door ons bekken naar voor te kantelen en je 

hoofd is het andere uiteinde van de ruggengraat. Als je aan de achterkant van je 

hoofd  aan een koord omhoog getrokken zou worden, heb je een stretch van de rug 

langs boven, met name je nek zou heel lang worden, en daarover had ik het tijdens 

de repetitie. Het is die lange nek (samen met een ontspannen kaak) die verantwoor-

delijk is voor een rondere klank. Juist zoals we spookje spelen om een ander beeld 

te gebruiken. Je moet er maar eens op letten of je niet vanzelf je nek langer maakt 

als je dat probeert. 
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Agenda najaar 2016 

 

 dinsdag 20 september eerste repetitie met de Harmonie in 

Aalst 

 donderdag 27 oktober Generale repetitie met de Harmonie in 

Aalst 

 zaterdag 29 oktober Galaconcert Kon. Harmonie Vermaak Na 

Arbeid Aalst 

 zaterdag 19 november Ceciliafeest 

 zaterdag 3 december Kerstsuite kooratelier Minderbroeders-

kerk 

 zondag 11 december ?? Eucharistie in de Veiling 

 zaterdag 17 december Kerstsuite bij SEWV in Landen 

 zondag 18 december Kerstsuite bij Cantemus Domino in ... ? 

 

BELANGRIJKE DATA  
 

gezamenlijke repetities met SEWV op 't Zolderke -al dan 
niet- met pianobegeleiding voor het Galaconcert 

 dinsdag 04/10  

 dinsdag 11/10 

 dinsdag 18/10 

generale repetitie met de harmonie in de Gemeentelijke 
Feestzaal, Aalst-Dorp 16   



20 

 

               

 
 

 
* Leonard Cohen (81) heeft enkele 
dagen vóór haar dood een ontroerende 
brief geschreven aan Marianne, zijn 
muze, op een Grieks eiland; 60 jaar 
geleden. 
Hij schreef het aandoenlijke ‘so long 
Marianne’ en bekende in zijn brief: 
“Wel Marianne, we zijn in de tijd aan-
beland dat we oud zijn, dat onze li-

chamen aftakelen en ik denk dat ik je spoedig zal volgen…. 
So long Marianne …..een parel! Helga 

 
* Toen ik nog ‘n jeungske woor van ‘n joar of zes 
(the fifties) was Jo Erens (24.02.1928—21.01.1955) 

uit Sittard (Zitterd) de troubadour die de harten in 
het Maasland veroverde. Zijn melancholische 
liedjes als Limburg mie lanjd, Als de blaadjes vallen, Het 
krutske, Ich ken een aardig maidtje, Lente in Limburg, Het 

bankske in de schaduw, Schwerbelke, …werden alras de 
schlagers van die tijd. Met wat spaarcenten kocht 
ik nu en dan een LP of een partituur van ‘onze 
Jo’ in een muziekwinkel te Maastricht. En dan 
thuis gekomen wegdromen bij het beluisteren of 
het inoefenen van Jo’s liedjes. Romantiek pur 
sang. JK 

 

 
Enkele jaren later werd Rocco Granata (1938) de 
ster aan het Maaslands firmament. Bij gelegen-
heid van de dorpskermissen werden de 45 toeren-
plaatjes ‘Marina’ en ‘Manuela’ grijs gedraaid. 
Ook trad de zoon van een mijnwerkersgezin 
meermaals op in een of andere café om ‘de kost’ 
te verdienen. Vooral het weemoedig liedje 
‘Manuela’ wist mij te ontroeren. JK 
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* Moeilijk om hierin één keuze te maken, want zodra je je een titel he-
rinnert komen er weer andere bovenborrelen. Elk moment, elk seizoen, 
elke stemming of plek waar ik langskom kent zo z'n eigen melodie. 
Soms ga ik spontaan iets neuriën zonder dat er een merkbare 
aanleiding is. Zo reed ik door Nieuw-Sint-Truiden met “Heer Jezus 
heeft een hofken waar schoon bloemen staan” tussen de oren om dan 
naadloos over te gaan naar “t Zonnetje schijnt zo heerlijk mooi”.  

Nu zijn dat wel melodietjes uit de tijd van de lagere school en/of van 
het kerkkoor waar ik rond mijn elfde bij kwam. Vooral van dat laatste 
liedje heb ik altijd gehouden en op melodica en blokfluit nagespeeld. 

Onder de invloed van mijn vaders' 
muziekkeuze en de tv programmatie 
groeide mijn boon voor Luis Mariano 
met zijn zonnige tenorstem. Met 
“Rossignol” groeide mijn Franse 
woordenschat aanzienlijk en toen we in 
het middelbaar in 't Frans een sprookje 
moesten verzinnen heb ik deze 
liedtekst schaamteloos omgevormd tot 
een verhaal. Met succes en goeie 
punten. Het poëtische 
“Maïtechu” (Maitetxu), het hartver-
scheurende “Santa Maria”, het schil-

derende “Andalucia” en het vrolijke “Mon coeur est un bouquet de vio-
lettes” hoor ik al even graag. Onze Brusselse Annie Cordy zong in de 
operettefilm Le Chanteur de Mexico zo'n aanstekelijk liedje “Le di-
manche matin”. Van een dergelijke ochtendroutine word ik pas op-
gewekt zie. Ware het niet van de stramme knoken, ik zou het graag 
elke morgen doen.  

Momenten die kleur brachten op zaterdag- of zondagnamiddagen 
samen met mijn Mama, al dan niet met een brei- of haakwerk tussen de 
vingers. Rita 

* Ach ja, wie overkwam het nog nooit? Eens "blijven plakken" zoals 
het zo schilderachtig gezegd wordt in 't sintruins. 

Welnu, nadat alle wereldproblemen (in onze optiek) waren opgelost, de 
laatste sigaret gedoofd, werd het toch tijd om naar huis te keren want : 
"het daghet in het oosten"... 
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Ik stond bij de voordeur en er kwam een jonge kerel om de hoek ge-
fietst in "kennelijke staat", luidkeels zingend: We all live in a yellow 
submarine, yellow submarine yellow submarine we all enz,enz. (1966, 
the Beatles) 

Ik dacht bij mezelf, man, jou staat seffens een flinke bolwassing te 
wachten...en mij ook. Ik draaide de sleutel om en ging binnen. Helga 

 

Toots  

‘de grootste woordeloze dichter van het heelal’  

 ‘de man die de mondharmonica  

liet huilen, tintelen en flirten’. 

Jean Baptiste Frédéric Isidor (Toots) baron Thielemans, geboren in de Brusselse 

volkswijk Marollen op 29 april 1922, was een Belgisch jazzmuzi-

kant en componist. Op jonge leeftijd ontdekte Thielemans zijn liefde voor jazz. Zo 

speelde hij op driejarige leeftijd al accordeon. Op zeventienjarige leeftijd ontdekte 

hij de mondharmonica. Hij speelde gitaar, en raakte verder ook bekend als 

'virtuoos fluiter' en improvisator.   

Thielemans introduceerde een geheel nieuwe klank in de jazzscène, door unisono 

de melodie te fluiten en gitaar te spelen. Een voorbeeld daarvan is het in 1962 ge-

componeerde 'Bluesette'. Het nummer werd een wereldhit en Toots noemde het 

soms al lachend zijn pensioenfonds. 
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