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- DE WELDOENERS VAN DE PHOENIX -  
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Nestor Laget Luc Van Acker

Guido Van Uytfanghe Luc Verbeeck

Jozef Rombout Raoul Van Lokeren

DEXIA kantoor Zele Jo Deprouw

Wim Van den Berghe Hugo Heirman

Elie Van Herreweghe Marc Van Hecke

Patrick Lemmerling NESS KLEDING

Jan Ketels Gilbert De Leenheer

René De Smedt Jan Heirwegh

Joris Poppe Guido Van Hemelryck

Vincent De Smedt Danny Versichele

Mevr. Alfons Rosseels Bakkerij Van Driessche

Mevr. Frans De Donder Eric Arens

Joris Laget Erna Stilten

Piet Engelbeen Guido Verberckmoes

Oscar Kesteleyn André Vervaet

Bart Picqueur Peter Van Lokeren

Freddy Massart Joris Brantegem

Peter De Waele Alfred Bauwens

De Middelaer - Arens Mevr. Albert Engelbeen

Theo Baert Taverne De Oude Kroon

Eddy Gysens Albert D’ hooge

Isabelle D’Heer Erwin Dierickx

Patisserie Vael Patrick Bauwens “Dexia”

en ... onze talrijke adverteerders

Met  opmerkingen  en  reacties  over

de Phoenix kunt u terecht bij de redactie:

Eric Arens  Ommegangstraat 56 Zele Tel. 052/44.60.72

Elie Van Herreweghe Kouterstraat 153 Zele Tel. 052/ 44.47.71

Piet Engelbeen Oude Kouterdreef 108 Zele Tel. 052/ 44.49.25

Raoul Van Lokeren Verbindingsstraat 32 Zele Tel.  052/ 44.66.62

Filip Verhofsté Damstraat 77 Hamme Tel. 0475/81.49.41

WEBSITE: www.stececilia-zele.be

LID WORDEN ???   Stort 30 euro op bankrekening K. H. Ste-Cecilia Zele 068-2048933-29
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Beste Lezer,

27 maart 2011 Berlare C u l t u r e e l

Centrum “De Stroming”. Bartje, Bartje,

Bartje, wat doe je nu? Oost-Vlaams

kampioen met ettelijke lengtes voorsprong.

“Ik had goeie benen, we hebben een goeie

ploeg, de sfeer is goed, we hebben veel

supporters. Mijn bestuur, de technische

ploeg en de sponsors zijn altijd op post en

we hadden geen platte band. Zo win je een

koers, niet?”

Eerst drie maanden intense voorbereiding,

en dan bingo!!! op het vierjaarlijks

provinciaal tornooi. De wisseling van

dirigent, dagelijks bestuur, lokaal en tal

van orkestleden tegenover vier jaar geleden

deed enige vraagtekens oprijzen over de

goede afloop bij deze uitdaging. Met een

weergaloze uitvoering heeft de vernieuwde

ploeg de puntjes op de i gezet. Grootste

onderscheiding én felicitaties van de jury is

de hoogst mogelijke kwotering die een

muziekvereniging, zoals de onze, kan

behalen. Een dikke proficiat aan iedereen

die meewerkte aan dit daverend succes.

Er was geen tijd om op de lauweren te

rusten. Het jaarconcert van 7 mei vergde

veel aandacht. Andere partituren –

waarvan sommige vers van de pers- lagen

klaar. De opdracht om een ganse

concertavond te dragen is niet te

onderschatten. Internationale contacten

vuurden het enthousiasme aan  en vormden

een voldoende prikkel om er opnieuw met

volle inzet tegenaan te gaan.

ZELE ZOEMT liet onze harmonie floreren

samen met andere muziekverenigingen, het

Zeelse kinderkoor Makeblijde  en het

Franse ensemble Sans Addit i f .

Aangrijpende muziek rechtstreeks van

auteur over uitvoerder naar toehoorders

met een grensverleggende toets. De

boordevolle Kouterkerk kon getuige zijn

van een zomerse muzikale topavond,

gekruid met de aanwezigheid van meerdere

componisten van de uitgevoerde werken.

Het concept ZELE ZOEMT is een heuse

voltreffer geworden. Smaakt naar nog.  Het

zou mij verwonderen mocht er geen

volgende  editie komen, al dan niet op de

vooravond van Moederkesdag.

De redactie babbelde met Gerard Picqueur,

vader van Bart. Deze heeft in onze

harmonie al een ferme staat van dienst.

Momenteel is hij, samen met de technische

ploeg, vooral begaan met de praktische

kant van het musiceren. Verder leest u in

dit tijdschrift de steeds weerkerende

rubrieken, zoals Uit de Oude Doos, Het

Jeugdharmonistje , het gesprokkelde

familienieuws in Het gebeurde onlangs,

alsook een bijwijlen eigenzinnige kijk op

de gebeurtenissen, gevat in een paar

luchtig bedoelde artikels. Voeg daarbij DE

gekleurde middenkatern en je bekomt een

leeswaardige 41
ste

 editie van De Phoenix.

Elie Van Herreweghe

Inhoud
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- WAAR WINDEN WAAIEN -

 Beste Lezer, we zijn niet debiel geworden na

de laatste successen van onze Harmonie. Het

is wel zo dat we ooit als kleine jongen in de

lagere school op den Heikant sterk onder de

indruk waren van de alliteratie die onze

toenmalige ‘Meester Van Wiele’ ten berde

bracht toen hij de totstandkoming van de

onafhankelijkheid van België uitlegde. Onze

voorouders leefden toen onder het juk van de

Nederlanders en keizer Willem had het

verkorven bij de Vlaamse bevolking zodat die,

luidens het verhaal, de straat op ging en

scandeerde “Wij w illen Willem weg, w ille

W illem w ijzer worden w ij w illen Willem

weer!”. Kijk, dat vonden we als kleine jongen

prachtig, dat een bevolking zich op dergelijke

poëtische wijze krachtdadig uitdrukte tegen

de heerser. Intussen werden w e w el wat

wijzer (tiens, ’t zit in onze genen…), maar de

liefde voor alliteraties is gebleven. Of hoe een

leraar zonder het te weten onuitwisbare

invloeden heeft op des mensen leven…

Maar terzake nu.

Wat weinigen wilden weten (neen, we raken

er niet van los) is dat onze Harmonie na de

voorbije turbulente dirigentenwissels nog een

kans op een artistiek hoogstaand

voortbestaan had. Niet dat men twijfelde of

Bart Picqueur het wel zou kunnen, o neen,  de

vraag was veeleer of de ‘mayonaise’ tussen

bestuur, dirigent en muzikanten nog wel zou

pakken? En of die weliswaar zeer

getalenteerde maar nog o zo jonge

orkestgroep dat hoge niveau wel zou

aankunnen?  Om nog maar te zwijgen van het

veranderde dagelijks bestuur, want de

vereniging stond of viel toch met de inzet en

toewijding van haar Voorzitter-voor-het-leven

René De Smedt?

Wel dus.

Blijkbaar is onze inmiddels 180 jaar oude

harmonie een taaiere tante dan men op het

eerste zicht zou vermoeden, ze haalt krachten

boven bij de mensen die niemand voorheen

nog maar zou kunnen bevroeden. Of om het

met de woorden van onze rijzige vriend te

zeggen: “weshalve pakte de mayonaise dus

wel, en hoe!”

Niet dat alles nu koek en ei is en er geen te

verbeteren punten meer zijn waar nog moet

aan gewerkt worden, verre van. Onze

harmonie telt nog een heleboel zaken waar

kan aan geschaafd worden, ze zal overigens

nooit helemaal ‘af’ zijn, geloof ons vrij. Maar

het is wel zo dat de voorbije veranderingen op

vaak essentiële vlakken niet meteen hebben

geleid tot  kwali tei tsvermindering,

niveauverlaging of laat staan een implosie

van de vereniging zoals sommigen

voorspelden. De schrik voor verandering was

dus ongegrond, Beste Lezer, de nieuwe wind

heeft integendeel gezorgd voor een nieuw

elan en nieuwe inzichten.

We herinneren ons nog uit de vroegere  lessen

aardrijkskunde van dhr. Baeck dat

windstromingen ontstaan door de

drukverschi l len tussen hoge-  en

lagedrukgebieden. Wie deze kolommen vaker

leest weet dat steller dezes immer bezorgd

blijft om de noodzakelijke verjonging van het

bestuur, evenwel zonder hierbij de oude garde

overboord te kieperen.  We mogen er niet aan

denken geen beroep meer te kunnen doen op

iemand zoals Eric Arens die altijd klaarstaat

om te helpen waar het maar kan… Evenwel is

het noodzakelijk dat er af en toe nieuwe

mensen toetreden met een verfrissende visie

op de zaken, dat houdt de boel levend en

vermijdt dat een bestuur zou indommelen. Wie

dus mee een nieuwe wind wil laten waaien in

onze vereniging laat zich vooral niet

tegenhouden.

Maar laat die wind van na de

Ceciliafeestmaaltijd maar thuis, die is van een

andere eerder onwelriekende orde…

Filip Verhofsté
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BORDUUR & NAAIMACHINES

www.huisnicole.be

Kloosterstraat 17, 9240 Zele
Tel. 052 / 44.72.25

LUTGARD VAN ACKER
UW KOOK WINKEL

Huwelijkslijsten & geschenkenlijsten
Kloosterstraat  6 - 9240 Zele

Tel:052/44.47.46
www.huislutgardvanacker.be

E-mail: lutgardvanacker@gmail.com

Open van dinsdag tot zaterdag van 9.00 tot 12.00 
en van 13.30 tot 18.00

Voor huwelijkslijsten of geschenkenlijsten na 
18.00 op afspraak

Garage Gysens bvba

Garage Gysens bvba
Dendermondebaan 141
B-9240 Zele
Tel. +32(0)52 44 42 86
Fax +32(0)52 44 99 62
E-mail: info@opelgysens.be
Site: www.opelgysens.be

keukens maatwerk dressings van der slycken

Toonzaal:
Zandberg 10 - 9240 Zele
Tel.: 052-44 46 95
Fax: 052-45 11 20
GSM: 0496-53 21 08
www.keukensvdesign.be
info@keukensvdesign.be
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Spaghetticoncert
Naar, ondertussen al, jaarlijkse traditie hielden we, de jeugdharmonie en het instaporkest, op

17 april ons spaghetticoncert. Dit jaar kozen we om het in een bepaald thema te doen,

namelijk ‘film’. Het instaporkest zorgde voor een swingende opening met enkele bigband

nummers. En of ze erin geslaagd waren om de overvolle kerk, later zaal, te laten swingen!

De jeugdharmonie wisselde enkele klassiekers (Beauty and the Beast, Batman,…) af met

enkele minder bekende werken zoals Sweeny Tod. Het publiek was alvast laaiend enthousiast.

Maar een spaghetticoncert is toch geen spaghetticoncert zonder spaghetti, uiteraard. Dit jaar

stonden Bart, Karel, Lore en Katrijn, wiens kookkunsten voor ons al lang geen geheim meer

zijn, in voor overheerlijke spaghetti, waarvoor wij hen hartelijk willen danken! We konden

gerust opnieuw spreken van een topeditie! Zij die er niet bij waren hadden ongelijk. Enkele

sfeerbeelden vindt u op pagina 9. (Thomas Bauwens)

Kamp 2011
Graag willen wij de muzikanten van de jeugdharmonie en  het instaporkest er nog eens aan

herinneren dat ze zich kunnen inschrijven voor het kamp van dit jaar. Hieronder alle info nog

eens op een rijtje.

De jeugdharmonie gaat op kamp van 26 juli tot 5 augustus en de instappers van 26 juli tot 31

juli. Dit jaar gaan we alweer naar Bastogne (GITE D’ETAPE BASTOGNE, ‘DOMAINE DE

RENVAL’, Domaine de Renval, Route de Marche, 6600 Bastogne). Het zullen weer 10 dagen

vol leuke activiteiten, lekker eten en vooral samen musiceren worden. Dit alles zullen we

afsluiten met een prachtig kampconcert op vrijdag 5 augustus. Ouders van de instappers

worden op 31 juli verwacht voor een toonmoment en om hun zonen en/of dochters terug mee

naar huis te nemen.

Zin gekregen om mee te gaan? Vul dan snel onderstaand strookje in en geef het op de

volgende repetitie af aan een van jeugdbestuursleden!

Hopelijk tot dan!

Ik, ……………………………………………………

lid van Instaporkest/Jeugdharmonie

(schrap wat niet past),

wens me in te schrijven voor het muziekkamp 2011.

Ik schrijf hiervoor het voorschot van 50 euro over op rekeningnummer 068-2513623-89 ten

laatste tegen 1 juni 2011 met als mededeling: voorschot + naam.

Handtekening (van ouders indien niet +18)
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-  HET GEBEURDE ONLANGS  -

3–6  DECEMBER 2010  STE-CECILIAFEESTEN

Zie De Phoenix pagina’s 11 - 12

Volgende adventboodschap van deken Willems aan

de Ceciliavierders tijdens de eucharistieviering van

zaterdagavond – neergepend op een mooie prent- is

zelfs in de meimaand nog brandend actueel:

“Advent er zit muziek in ...

Advent : hoge verwachtingen voor het grote

kerstconcert. Alles lijkt reeds klaar. De stilte vóór de

schermen misleidt.

Met uitstekende partituren, fijngestemde instrumenten

en virtuoze solisten heb je nog geen hemelse muziek.

Muzikanten heb je nodig die bezield en enthousiast

zich voorbereiden, oefenen en nog eens oefenen en

herbeginnen, mensen die zich op mekaar afstemmen

tot een harmonisch samenspel.

Het goede en mooie komt niet vanzelf. Advent is veel

Kerstmis repeteren. (Kathleen Boedt).”

En of we gerepeteerd hebben met Cecilia!  In vreugd

en deugd. Vraag het maar aan onze huisgenoten …

9 JANUARI 2011 - NIEUWJAARSCONCERT

GILDENHUIS ZELE

Ondanks de tsunami van nieuwjaarsrecepties zat het

Gildenhuis afgeladen vol. De talrijke aanwezigen

konden genieten van volgende nummers:

• Libertango (A. Piazzolla, arr. Bart Picqueur)

• Danzon N° 2 (A. Marquez, arr. Jacco Nefs)

• Variazioni Sinfoniche su “Non potho

reposare” (H. Mertens)

• Adagio uit Spartacus (Aram Khatchaturian,

arr. G. Moreau)

• Mars van de Ardeense Jagers (A. Wilmet)

De vlotte muziek ging gepaard met wederkerige

wensen voor een voorspoedig nieuw jaar en met de

gebruikelijke heildronken.

13 FEBRUARI 2011 – VALENTIJNSCONCERT

JEUGDHARMONIE

6 MAART 2011 - PROEFCONCERT CC

STROMING BERLARE

Drie weken voor de provinciale wedstrijd hadden de

dirigent en de muzikanten de gelegenheid om in de

eigenste concertzaal van  CC Stroming een repetitie ,

annex proefuitvoering ten gehore te brengen. Samen

met de harmonie van De Pinte, gedirigeerd door

Dimitri Bracke (muzikant en hulpdirigent van ons

korps) werd er eerst een grondige repetitie ingelast.

Om 15 uur speelde de harmonie van De Pinte en om

16 uur was het de beurt aan onze vereniging. De

concentratie was er, de intensiteit zinderde door de

zaal, er was een groots optreden in de maak.

Niet alleen een aandachtig publiek was getuige van

de geslaagde try out, doch ook een kennersjury kon

vaststellen tot op welk punt de beide orkesten reeds

gekomen waren. Na de uitvoering volgde dan ook een

uitgebreide bespreking met de bevoegde personen,

waarbij ook Wouter Lenaerts, componist van het

plichtwerk Ziggurat zich had gevoegd.

Voor de technische ploeg betekende de uitstap dat de

hardware van ons orkest van Zele Durmen naar

Berlare diende te verhuizen, heen en weer. Zoals

altijd kweten onze techniekers zich voorbeeldig van

hun taak, waarvoor onze welgemeende dank

(E.V.H.).

27 MAART 2011 – PROVINCIAAL TORNOOI

CC STROMING BERLARE
Zie De Phoenix pagina 15

16 APRIL 2011 – SPAGHETTICONCERT

JEUGDHARMONIE
Zie De Phoenix pagina 5 en 9

30 APRIL 2011 - MEIAVOND

Een harde kern muzikanten trok, zoals elk jaar op pad

om de maand mei muzikaal in te luiden. Jong en wat

minder jong, blaas- slagwerk met Jan Coppieters en

Wim Van Den Berghe als regisseurs. Eric Arens nam

de nobele taak op zich om belleketrek te doen en het

geldzakje te presenteren. De opbrengst, die

bevredigend was, gaat integraal naar de reiskas van

de muzikanten. Er zijn totnogtoe geen concrete

reisplannen, maar wat financiële reserve is steeds

welkom (E.V.H).

7  MEI 2011 – ZELE ZOEMT – JAARCONCERT

KOUTERKERK ZELE

 Zie De Phoenix pag. 14 - 17 - 18
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PIEPKLEINE HARMONISTJES

• Siska Kesteleyn fietste de wijde wereld in op 17

november 2010 als dochtertje van Bram (oud-muzikant

van onze vereniging) en Carolien Vehent (saxofoon). Een

flinke flandrien van 3160 gram en 49 cm.

• Leander Van de Voorde werd op 27 december

2010 geboren als eerste kindje van Peter Van de Voorde en

onze muzikante Eliska Vereecken (dwarsfluit).

Noor De Smedt werd geboren als kerstekindje

(25 december 2010) voor Tom De Smedt en Isabel

Haentjens. Zij is het zusje van Ruben en Simon. De

opateller van erevoorzitter René staat hiermee op vier.

• Maxime Lemmerling werd op 6 februari 2011

geboren als zoontje van Laurent en Jill Lemmerling - Van

Buggenhout.

• Clément Oosterlinck werd geboren op 12

februari 2011. Hij is de zoon van erelid-sponsor Mathieu

en Caroline Oosterlinck – De Smedt.

• Valentine Lemmerling werd op 18 maart

2011geboren als dochtertje van Matthieu en Félicie

Lemmerling – Sys. “ ’t Is een echt meisje” verzekerde ons

de fiere dooppeter, Patrick Lemmerling, bestuurslid.

• Titus Matthys werd op 17 april 2011 geboren als

eerste kindje van Piet (hobo) en Elien Deley (slagwerk –

hoorn).

LATEN WIJ HEN GEDENKEN

 Philomena “Firmine” De Block overleed op 4 januari

2011 op 90-jarige leeftijd. Zij was de echtgenote van

eresecretaris Oscar Kesteleyn en onze harmonie zeer

genegen.

 In memoriam Mevr. Josée Standaert

Op zaterdag  22 januari 2011 namen we afscheid van

mevrouw .Josée Standaert, een monument  in het Zeelse

cultuurleven. Vele oud-leerlingen  en oud- koorleden van

het koor  “Makeblijde” dat zij oprichtte en jarenlang

dirigeerde waren aanwezig op de begrafenis . Haar grootste

wens was dan ook dat “ haar koor”  zong tijdens de

uitvaart.  Met het mooiste dat ze konden brengen hebben

ze haar wens vervuld. Mevr. Standaert of “Juffrouw

Standaert” in de volksmond was een graag geziene figuur

en op talrijke culturele evenementen was zij steevast

aanwezig. Zij heeft er ook voor gezorgd dat hier te Zele

hoogstaande culturele evenementen (zoals bijvoorbeeld het

2 jaarlijks “Het Festival van Vlaanderen”, enz.) plaats kon

vinden. Zodanig dat onze gemeente op de culturele kaart

van Vlaanderen staat.  Ze is jarenlang voorzitster geweest

van de Zeelse Cultuurraad en de Zeelse Concertvereniging.

Tijdens die periode drong  zij meermaals aan bij de

verantwoordelijke personen van de gemeente op de bouw

van een cultureel centrum ten dienste van de culturele

verenigingen van Zele.  Zij reisde meermaals Vlaanderen

af om  te gaan kijken naar andere culturele centra om

zodoende een zo breed mogelijk  idee te hebben van wat

best zou passen voor Zele. Hierop kwam spijtig genoeg

weinig reactie van het  gemeentebeleid.

 In 2012 zijn er terug gemeenteraadsverkiezingen en weer

zullen onze politiekers zwaaien met beloftes over  wat ze

gaan doen voor Cultureel Zele. We zullen wachten en

afwachten wat er gaat gebeuren. Dat doen we ondertussen

al meer dan 40 jaar. Wanneer we ooit onze eerste stappen

zetten in het beloofde cultureel centrum zullen onze

gedachten naar jou gaan. Je hebt er immers zelf jarenlang

naar gestreefd.  Juffrouw Standaert was bij ons, de

Harmonie, een graag geziene figuur, ze was altijd

aanwezig op onze concerten en ze was steeds vol lof over

de uitvoeringen. Tijdens onze Ceciliafeesten had ze

jarenlang haar vaste plaats aan de eretafel. Bedankt

Juffrouw Standaert voor al hetgeen  je hebt gedaan voor

Cultureel Zele. Een uitgebreid gesprek met deze grote

dame van  b i j  ons  kan  je  lezen  op

www.mensenvanbijons.be  geschreven door Marc De

Block.  

Eric Arens.

 Pierre Verbeeck overleed op 15 maart 2011 op 85-

jarige leeftijd. Hij was erelid van de Harmonie sedert 1948,

dat is dus gedurende 63 jaar. Zijn broer Jacques was

voorzitter en zijn neef Philippe is erebestuurslid van onze

vereniging. Pierre Verbeeck was gewezen bestuurder van

de NV Phormium. In het verenigingsleven was hij vooral

gekend als stichter, bezieler en erevoorzitter van

voetbalclub KFC Eendracht Zele.

 Jan Heiremans overleed op 10 april 2011 op 78-jarige

leeftijd. Hij was erelid van onze vereniging, maar ook

erevoorzitter van onze vrienden van Theater Rhetorika.

 Charles Defrancq overleed op 18 april 2011 op 71-

jarige leeftijd. Hij was trouw erelid van onze harmonie.

 Valère Van Acker overleed op 5 april 2011 op 82-

jarige leeftijd. Hij was de grootvader van Joachim De

Clerck (bastuba).

De Phoenix biedt aan de families van de

overledenen zijn oprechte deelneming aan.

WEET U DAT :

Voorzitter Patrick Bauwens op 22 maart 2011 tijdens

de “Nacht van de Geschiedenis” een cheque van  500

euro – bijeengebracht door het PRO LUNAPROJECT

-  overhandigde aan de nationale vertegenwoordiger

van S.O.S. KINDERDORPEN.
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Vincent
De Donder

Uit sympathie

Jules 
Verrooten

Uit sympathie

 Kantoordirecteur Kris Gheselle
 Adjunct-kantoordirecteur Kris Dierick

Kantoor Zele
Markt 14 – 9240 Zele

Tel.: 052/45 84 20
Email: zele@bnpparibasfortis.com

123.copy@telenet.be
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- GELE KAART -

De gele kaart is door iedereen gekend als

waarschuwingskaart in diverse balsporten

zoals voetbal , handbal, rugby. Wie

meerdere gele kaarten krijgt riskeert

geschorst te worden en wie er twee in

dezelfde wedstrijd op zijn naam krijgt,

ontvangt rood en vliegt onmiddellijk van

het terrein. Ook in de Harmonie is sedert

de verhuis naar Zele-Durmen de gele kaart

ingevoerd en per repetitie worden er

tientallen uitgereikt. Niet omdat er valse

noten geblazen worden of omdat er naar de

dirigent geroepen wordt, in de Harmonie

gaat het andersom hoe meer kaarten hoe

beter en rode zijn er niet te krijgen, of

misschien wel thuis, voor wie op de

repetitie teveel gele geconsumeerd heeft.

Als slimme lezer van de Phoenix heb je het

al begrepen, het gaat hier om gele

drankkaarten. Ze worden verkocht voor 5

euro ’t stuk en zijn goed voor 4

standaardconsumpties als pils en frisdrank.

Sedert de start nu al meer dan een jaar

geleden zijn we al aan verschillende

herdrukken toe. 123-Copy heeft er al bijna

een machine op afgeschreven. Vooral de

bestuursleden zijn gek van de kaarten en

staan om de haverklap aan het koffertje

van Jo om een nieuwe voorraad op te doen.

Zij zijn natuurlijk meer in de mogelijkheid

om gele kaarten te “verzilveren”. Terwijl

de muzikanten in volle concentratie met

hun partituur bezig zijn, doen zij al volop

beroep op Anita en Etienne om hun kaarten

in te ruilen voor frisse pintjes en koele

Duvels. Het “koffertje van Jo” was ooit het

eerste brandkoffertje waarmee Jo Laget

zijn kantoor van het Gemeentekrediet in

Zele startte. Ook ereleden die graag eens

een gele kaart willen hebben zijn welkom

in Durmen op de dinsdagavondrepetitie.

Terwijl zij de vorderingen van het

harmonieorkest beluisteren steunen zij

door de aankoop van een gele kaart de kas

van hun geliefde maatschappij. Weer een

win-win situatie.

Piet Engelbeen

- SPAGHETTICCONCERT IN BEELD -

Op zaterdag 16 april 2011 was de Kerk van Durmen omgetoverd tot concertzaal voor de

Jeugdharmonie. Nadien genoten de aanwezigen van “spaghetti à volonté” in de parochiezaal.

     

      
Foto’s Eric Arens
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Esthetiek
Van Lokeren

Vercauteren Freddy BVBA

Kouterstraat 31 - 9240 Zele

Tel. 052 - 44 99 00

www.expert.be

Gentsesteenweg 156
9240 Zele

Tel. : 052 / 44 52 13
Fax : 052 / 45 10 63

e-mail : vloeren.debock@telenet.be
www.debockzele.be

Ma : 14.00 - 19.00
Di - Vr : 8.30 - 19.00

Za : 8.30 - 17.00

Vloeren
De Bock - Zele
*dealer : Quick-step

Esthetiek Van Lokeren
Markt 56a
9240 Zele
T 0499/15 88 39

www.esthetiek-vanlokeren.be
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foto’s Georges Van Vaerenberg
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- PROVINCIAAL CONCOURS 27 MAART 2011 -

16.00 uur, de muzikanten verzamelen in de gang

van het CC Stroming te Berlare voor een laatste

try-out in de polyvalente zaal. Eventjes losspelen,

meer niet zegt Bart. Na maanden repetitie is het

eindelijk zover,  het 4-jaarlijks concours waarin de

Harmonie haar klassement in superieure afdeling

moet bevestigen gaat over een uurtje van start.

Onze Harmonie treedt als laatste aan van de  5

korpsen in de namiddagsessie. Voor de Harmonie

van de Heikant zit het er al op, zij waren de eerste.

Het moet een zeer goede prestatie geweest zijn, zo

wordt er in de gangen verteld.

16.45 uur, veel bestuurs- en ereleden zijn

ondertussen aangekomen en proberen nog een

plaats te vinden in de grote zaal van het Cultureel

Centrum. De technische ploeg zet ondertussen de

opstelling uit. Het podium is amper groot genoeg

voor het Zeelse Harmonieorkest.

17.15 uur, de muzikanten komen het podium op,

in de zaal zijn zelfs de trappen van de tribune

gevuld met publiek dat gespannen uitkijkt naar de

prestatie van Zele. Nog even wachten op de

juryleden en dan… . De eerste noten van het

opgelegd werk, klinken feilloos de zaal in. Bart

leidt zijn muzikanten magistraal doorheen de

moeilijke partituur en na een 20-tal minuten

weerklinkt een eerste uitbundig applaus vanuit de

tribune.

De  eerste opdracht is vervuld, en hoe! Het geluk

staat reeds te lezen op de aangezichten van Bart en

de muzikanten. Nu nog het keuzestuk, zeer mooi

maar ook zeer moeilijk. Weer vertrokken voor een

klein half uur muziek. Een aaneenknopen van

variaties op eenzelfde thema, nu eens Zuiders, dan

weer subtiel en gevoelig. De laatste noot gespeeld,

de zaal veert recht, honderden decibels applaus

vliegen het podium op. Iedereen is wild

enthousiast de eerste tranen van geluk vloeien.

Dirigent en muzikanten hebben een uitzonderlijke

prestatie geleverd, daar is iedereen het over eens.

18.15 uur, en nu nog afwachten wat de jury ervan

vindt. Onze Harmonie speelt nog enkele stukjes

tijdens de beraadslaging en dan verschijnt

mevrouw Andrea De Kegel aan de microfoon met

de uitslag.

19.00 uur, de Harmonie van de Heikant komt als

eerste aan de beurt. Zij staat geklasseerd in 2
e

klasse en stelde zich kandidaat om naar 1
e
 te

promoveren. De jury beslist hen direct in

“Uitmuntendheid”  te klasseren, de prestatie is zo

goed dat zij 1
e
 Klasse overslaan. De vreugde is

onbeschrijfelijk.

19.15 uur, als laatste in de proclamatie komt onze

Harmonie aan de beurt. In de bomvolle zaal kan je

een muis horen lopen. De Zeelse harmonie,

kandidaat in superieure afdeling wordt door de

jury hierin bevestigd met

“Grootste Onderscheiding en Felicitaties van

de Jury”, de hoogst mogelijke onderscheiding!

De ontlading is uitzinnig. Dirigent Bart Picqueur

haalt in zijn eerste werkjaar als dirigent de

hoogste score met zijn orkest! Een uitzonderlijke

prestatie als je er rekening mee houdt dat er

ondertussen een enorme doorstroming gebeurd is

van de Jeugd- naar de Grote Harmonie. De

gemiddelde leeftijd in het orkest is 29 jaar, en op

een bezetting van 85 zijn er 19 muzikanten onder

de 20 jaar.

20.30 uur, de after-party in ons Cultureel

Centrum, de parochiezaal van Durmen: alles is

door Hubert Temmerman al in gereedheid

gebracht. Het frietvet staat heet en de tap is

aangesloten. Ook het muziek van den Heikant is

naar Durmen afgezakt en tot in de late uurtjes

wordt er gevierd en verbroederd. Wie weet

hebben we ooit nog eens een muzikale derby in

superieure?

XX.XX uur, lokale zangtalenten maken hun

opwachting met “Schele Vanderlinden” en de

zingende “Kanarievogel”, ook “We are the

Champions” klinkt door de Durmse nacht.

Het is maandagmiddag als de schrijver van dit

verslag zijn auto gaat ophalen aan de parking voor

de kerk. De nacht ervoor heeft hij hem wijselijk

laten staan… .

Piet Engelbeen
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Juwelier 

ALLEMEERSCH-BRUGGEMAN 

Oudburgstraat 37                               9240 Zele                               052/52.07.69                               0477/57.14.42 

Taverne

WINDSOR
Zandberg 4 - 9240 ZELE

Tel. 0495 22 18 64 - BTW BE 479.824.950
Alle dagen open van 10.00uur tot ... 
Zaterdag van 9.00uur tot ...
Zondag van 10.00uur tot 13.30uur en van 16.00uur tot ...
Dinsdag tot 18.00uur

Gesloten op Woensdag

Combinatiemode voor dames

Regenkleding
Dames & Heren

Brood en Banketbakkerij & Pralines

SPECIALITEIT :
• BOTERKOEKEN
• KOFFIEKOEKEN
•  BROOD IN DIVERSE SOORTEN
BEREID VOLGENS DE OUDE 
AMBACHTELIJKE METHODE

Dagelijkse keuze 
in vers gebak

Markt 18 Zele
Tel. (052) 44 41 12

Meer dan 
50 jaar
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- IN GESPREK MET GERARD PICQUEUR -

De familie Picqueur betekent heel wat in de

naoorlogse periode van onze Harmonie. Begin de

jaren vijftig maakten maar liefst vijf broers deel

uit van het muzikantenkorps.  Paul, Jef, Gerard,

Leon en Achiel. De Phoenixredactie wil vandaag

Gerard, trouw lid sedert 1951 en vader van onze

huidige dirigent Bart in de schijnwerper zetten.

Gerard begon zijn harmoniecarrière in de

muziekschool van Gustaaf Bogaert, samen met

gekende namen als Albert De Wolf, Lucien Van

Damme, Kamiel Temmerman, Walter De Picker

en zijn broer Leon. Na de toenmalige “kindermis”

van 10 uur kregen zij notenleer  in de “Oude

Kroon”. Na ongeveer één jaar was hij klaar voor

een instrument. Albert De Coninck, toenmalig

dirigent, had zijn eigen tactiek om het gepaste

instrument te bepalen. Hij keek naar de lippen,

wie fijne lippen had kreeg een klarinet en dikke

lippen kregen een tuba. De instrumentenbepaling

kwam echter toevallig ook overeen met hetgeen

de Harmonie op dat moment in voorraad had.

Gerard werd geschikt bevonden voor klarinet. Hij

kreeg les van Theo Van De Velde en Etienne De

Wilde. Het vlotte echter niet zo goed, misschien

ontbrak het hem ook wat aan discipline, bekent hij

ootmoedig. Na een tijdje schakelde Gerard over

naar bugel en wat later, rond 1956 naar tamboer.

In 1958 neemt hij deel aan het optreden in Expo

’58. Hij herinnert zich dat de Harmonie optrad in

een soort open schelp. In 1964, het jaar van zijn

huwelijk,ging Gerard mee met de eerste reis naar

Lienz. Een memorabele treinreis waarin heel wat

stoten zijn uitgestoken. In 1981 was hij er ook

weer bij.

Omdat dirigent Deveneyns tekort had aan

blaasinstrumenten heeft Gerard zich dan laten

overhalen om tuba te beginnen spelen, wat hij nu

nog bespeelt. Op een bepaald moment, een 10 tal

jaar geleden, tijdens de periode van Dirk De

Caluwe, nam hij de beslissing over te stappen naar

de Harmonie van den Heikant. Het niveau van

Zele was iets te hoog geworden en hij zocht te

blijven spelen en er ook nog plezier aan te

beleven. Gerard is wel altijd trouw lid gebleven

van de Harmonie van Zele. Ondertussen had ook

zoon Bart er al een ganse loopbaan in de

Harmonie opzitten en toen deze het dirigeerstokje

overnam van Georges Moreau kriebelde het bij

Gerard om terug actief lid te worden van de

Harmonie. Tijdens een Cecilia gaf hij te kennen

dat een functie bij de technische ploeg hem wel

zou liggen. En zo gebeurde het dat wij Gerard nu

regelmatig als nieuwe aanwinst in de ploeg van

Gilbert aan het werk zien.

Bij navraag naar de mooiste momenten bij de

Harmonie moet Gerard niet lang nadenken.

Vooreerst is er de vaderlijke fierheid over zijn

zoon Bart die onlangs zijn kwaliteit als dirigent

bewezen heeft met het schitterend resultaat op het

Provinciaal Concours. En op gelijke plaats de

verrassing waarmee zijn gezin hem ter

gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag heeft

liggen gehad. Toevallig viel deze samen met het

concert van de Harmonie in den Anker. Gerard

had al verkondigd dat hij met zijn verjaardag

zeker niet naar het concert ging en dat bracht de

familie op een idee om hem er ongemerkt toch

naartoe te krijgen. Speciaal voor zijn verjaardag

schreef Bart “Le Chevalier De Versailles” een

muziekstuk waarin hij refereert naar de 17
e
eeuwse

roots van de familie in Frankrijk. Er wordt ook in

verwezen naar de jaren van Gerard als

brandweerman en op het einde is er een happy

birthday in verweven. Gans de familie werd

opgetrommeld , de vier kinderen stuurden hem

naar alle hoeken van Vlaanderen, ontbijt hier,

champagne daar en tenslotte eindigen in den

Anker. De nietsvermoedende jarige dacht dat het

om een etentje ging in den Anker op de Dijk. De

consternatie was groot toen hij het concert werd

binnengeleid en de Harmonie ter zijner ere

“Cheval ie r  De Versa i l les”  aanhief .

Kippenvelmoment! Ondertussen is  de Harmonie

van de Heikant met deze creatie van Bart als

keuzewerk twee categorieën gestegen in de

Provinciale Concours. Ik heb er mij blauw voor

gerepeteerd, maar ’t is mij gelukt.

Bedankt Gerard en nog veel mooie jaren bij de

Harmonie!

Piet Engelbeen
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- ZELE ZOEMT (DE ZOMER IN) -

Onze maestro Bart Picqueur had ditmaal wel

iets heel bijzonder in gedachten voor het

jaarconcert : hij had het plan opgevat een

concertsymbiose te realiseren tussen

componisten van bij ons en enkele buitenlandse

bekenden. Enig probleempje vooraf leek het

kostenplaatje te worden omwille van transport-

en verblijfskosten.

Maar omdat onze dirigent het zo schoon vroeg

konden we hem dit niet weigeren, dus we waren

als bestuur verplicht om de kaartenverkoop zo

professioneel mogelijk aan te pakken anders

waren we financieel gezien gegarandeerd de

sigaar. Vroeg begonnen is half gewonnen, dus

reeds begin februari werden de koppen bij mekaar

gestoken en namen we Tine Joos (Creative

Brainwave) onder de arm om een en ander qua

styling en creativiteit bij te sturen. Het resulteerde

in bijzonder fraaie affiches, flyers en

inkomkaarten en een leuke concertnaam: Zele

Zoemt (de zomer in). Dat we er een nieuw logo

aan overhielden was daarbij nog mooi

meegenomen…

De kaartenverkoop liep als een trein, niet in het

minst dankzij de inzet van onze muzikanten maar

vooral onder de niet aflatende ijver en geestdrift

van onze voorzitter die iedereen letterlijk de baan

op stuurde en de bestuursleden op hun

verantwoordelijkheden wees. Het resulteerde in

een volle kerk (600 kaarten en 150 VIP’s).

Waarmee de bewering dat onze harmonie geen

zaal uitverkocht krijgt naar de prullenmand mag

worden verwezen…

Reeds ’s ochtends voor het concert werden de

buitenlandse gasten op bijzonder sympathieke

wijze ontvangen op het gemeentebestuur, waar

zowel Rita De Block als Guy Deroover zich

uitdrukten in de eigen taal der dirigenten (Duits,

Frans en Spaans). Een bijzonder gesmaakte

receptie, waarvoor nogmaals onze dank! Ook de

VIP-receptie voorafgaand aan het concert was

meer dan geslaagd te noemen, niet in het minst

door de ijver van de kookclub ‘Full option’ en de

jonge medewerkers.

Het concert, gepresenteerd door Jits Van Belle,

startte traditioneel met een mars gevolgd door

‘Oratoria’ van Tom Raes waarbij de verhaallijn

door de toehoorder kon worden verzonnen.

Tijdens het daaropvolgende rustige en zachte

‘Lyrica’ van Stijn Roels bracht Bram Goossens

een bijzonder gesmaakte solo op de

sopraancornet, waarna Angel Montes in ‘A

Creacion’ de schepping van de wereld beschreef

volgens de 4 elementen: aarde, water, vuur en

lucht. Daarbij heeft elk element zijn eigen

instrumentengroep wat tot leuke effecten leidde.

Het spaanse deel werd daarna gecompleteerd door

‘A bosque animado’ van Andres Alvarez waar in

een sprookjesbos de dieren kunnen praten en de

bomen tot leven komen, dit alles met thema’s als

armoede, immigratie, dood en liefde. Tenslotte

werd met ‘ouverture de Brigands’ van Hans

Laureyn  het symfonische eerste gedeelte

afgesloten, zodat net voor de pauze de jongens

van Sans Additif het luchthartige ‘Le vent nous

portera’ ten berde brachten.

Na de pauze werd meteen doorgestoomd met

‘Capello’ van Ward de Ketelaere, gevolgd door

het rustige ‘Symphonie de la mer’ van Daniel

Bimbi waarin het kinderkoor Makeblijde een

bijzonder aandeel had. Daarna brak een historisch

moment aan voor onze harmonie: voor het eerst in

180 jaar werd ons orkest gedirigeerd door een

vrouw, uit Oostenrijk (Innsbruck) nog wel.

Susanne Zabl bracht met ‘Tonnenweise’ een

aanklacht tegen de industrialisering en vervuiling

in en rond Innsbruck, wat bijzonder mooi werd

geïllustreerd door het slagwerk van Olivier Penu

en Rikkert De Donder op industriële tonnen.

Het daaropvolgende ‘La petite symphonie tzigane

un peu punk’ van onze eigen Bart Picqueur werd

misschien wat zwaar voor sommige aanwezigen

in een al rijkgevuld programma, maar het maakt

het stuk daarom niet minder mooi. Tenslotte

gaven de twee rasartiesten van Sans Additif alvast

een voorproefje van wat er nog nadien op het café

chantant te verwachten viel, en eindigde ‘Zele

Zoemt’ met branie.

In het daaropvolgende café chantant was het

bijwijlen zeer druk zowel binnen als buiten, en

naar verluidt speelden de jongens van Sans

Additif nog door tot de vroege uurtjes. Hoe dan

ook een geslaagd concert!

Filip Verhofsté
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- DE TOETERS VAN TOETANCHAMON –

Toen Howard Carter er anno 1922 in slaagde om

de schat van Toetanchamon bloot te leggen

stuitte hij in graftombe DK 62 op twee

trompetten. Volgens Wikipedia vond hij een

zilveren trompet en een bronzen, ze waren

verpakt in riet, de vroegst bewaarde trompetten

ooit. In de zilveren trompet (de zogenaamde

Sheneb) zat een houten blok, in dezelfde vorm als

het paviljoen, zodat men aanneemt dat het een

demper is, en het paviljoen ervan is versierd met

afbeeldingen van de goden Ptah, Amon en Horus.

Egypte heeft Gizeh en Luxor, Zele heeft de

Keltenlaan en de Kouterbosstraat. Want daar

graaft het Agentschap voor Onroerend Erfgoed

ook duchtig in het rond. De beste kameraden van

Louis Tobback, eminent burgemeester van

Leuven, die maandenlang zijn drukke

stadscentrum herschapen zag in een stelsel van

loopgraven, waar koppige en tegelijk potige

werkmieren met vergrootglazen en borsteltjes

niets aan het toeval overlieten. Ook in Zele

speuren zij onder de begane grond  naar

allerhande overblijfselen uit een ondergespit

verleden. O wee sterveling, die een baan wil

leggen of een huis wil bouwen op dergelijk

beladen terrein. De wraak van Toetanchamon zal

je in alle hevigheid treffen. Wachten zal je doen

totdat het verleden al zijn geheimen heeft

prijsgegeven. Doe je toch verder, zal je koorts en

puisten krijgen en ’s nachts zal je baden in

angstzweet, ten prooi aan vreselijke

hallucinaties.

Trompetten hebben ze bij mijn weten in de

Kouterbosstraat nog niet aangetroffen, maar

vroeg of laat stoot men daar op een grote vondst.

Ik weet dit zeker. Even logisch nadenken: onze

harmonie staat al meerdere decennia lang aan de

top van het Vlaamse harmoniegebeuren.

Ongetwijfeld zijn er historische redenen die

kunnen verklaren dat Zele een vruchtbare

voedingsbodem is voor muzikaal talent. De meest

authentieke sporen liggen wellicht voor het

grijpen onder de grond. Het zou mij niet

verbazen mochten  de archeologen op een

gezegende dag stoten op resten van oude pupiters

of verroeste cimbalen. Dat zij slagwerk uit het

paleolithicum opdelven. Of misschien de

voorloper van het dirigeerverhoog van Bart, dat

an sich trouwens ook al niet zou misstaan in een

museum. Het toponiem Zele is, naar het schijnt,

verwant met het woord “zaal”. Mogelijks zit er

onder het maaiveld van de Kouterbosstraat een

fundament verscholen van een teloorgegaan en

vergeten gemeenschapscentrum, dat zijn naam

heeft geschonken aan onze muziekminnende

gemeente. Stond daar misschien een Gasthof Het

Anker avant la lettre? Wie zal het zeggen?

Ik wil de betrouwbaarheid van Wikipedia niet

ondergraven, maar het naslagwerk laat spijtig

genoeg na te vermelden dat sommige

aantekeningen op een papyrusrol aantonen dat

in het graf van Toetanchamon nog een derde,

gouden trompet heeft gezeten. Hij was nog

mooier en unieker dan de twee andere, helemaal

versierd met harmogliefen en edelstenen. Een

kunststuk van onschatbare waarde dat  echter als

het ware van de aardbol verdwenen is. Het

verhaal doet de ronde dat het de bedoeling was

van Lord Carnarvon om het kleinood “van de

camion” te laten vallen teneinde zijn extreem

dure expedities te bekostigen. Na tal van intriges

en omzwervingen zou de gouden trompet via de

haven van Antwerpen zoek geraakt zijn in de

omgeving van ... Zele.

Een laatste onverdacht spoor leidt immers naar

de omgeving van de Zandberg, waar een duister

personage gedurende het interbellum de gouden

trompet heeft verstopt onder de graszoden van

een voetbalterrein. Ik maak mij sterk dat men bij

de voorbereidende werken tot het bouwen van het

Zeelse gemeenschapscentrum “De Zandberg”

belangwekkende archeologische ontdekkingen zal

doen. Men zal hierbij uiterst omzichtig moeten

tewerk gaan. De gouden trompet is danig broos

geworden dat de geringste manipulatie

voldoende is om het instrument te verpulveren in

duizenden goudpartikels. In die omstandigheden

kan je toch bezwaarlijk bulldozers en

graafmachines op de bouwplaats afsturen. Dit

zou getuigen van een barbaarse aanpak. Er zal

dus niets anders opzitten dan met een schepje en

borsteltje, vervaardigd uit paardenhaar, heel het

terrein zeer grondig uit te vlooien. Ik wil u niet

verhullen, beste lezer, dat dit een werkje van

lange adem kan worden. Het zal ongetwijfeld nog

tal van legislaturen (in Egypte spreekt men over

dynasties)  in beslag nemen vooraleer men met

de eigenlijke bouw van De Zandberg zal kunnen

starten. Maar wanneer Zele finaal zal pronken

met de gouden toeter van Toetanchamon zullen

alle omliggende gemeenten vanuit hun povere

cultuurpaleizen en armtierige muziektempels

groen lachen en ons hartsgrondig benijden.

(Elie Van Herreweghe)
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- UIT  DE  OUDE  DOOS -
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- IN MEMORIAM JOHN BARRY -

FOTO JOHN BARRY

Op 30 januari 2011 overleed John Barry in

New York op 77- jarige leeftijd. Hij was niet

de eerste de beste, want hij schreef massa’s

beklijvende filmmuziek. Wat zouden de James

Bond prenten geweest zijn zonder zijn

muzikale inbreng ? Goldfinger, From Russia

with Love, Thunderball, You Only Live Twice,

On Her Majesty’s Secret Service, Diamonds

are Forever, The Man with the Golden Gun,

Moonraker, Octopussy, A View to al Kill, en

The Living Daylights. Over het thema Bad

Sign, Good Sign van de film “Dr. No” (1962)

is heel wat inkt gevloeid. Dit werd na een

proces toegeschreven aan Monty Norman,

terwijl Barry steeds is blijven volhouden dat

hij de gitaarlijn heeft gecomponeerd. De

commentaar van Barry hierover : “Indien ik dit

niet geschreven heb, waarom hebben ze me

dan gevraagd voor de andere Bondfilms?” Hij

heeft hier wel een punt. Valt over na te denken.

Hij werd op 3 november 1933 geboren als John

Barry Prendergast,  zoon van de eigenaar van

acht theaters in Noord-Engeland. “Rather than

talkie-talkie movies, I liked films with

excitement and adventure, because they were

the ones that had the music”, verklaarde Barry

in een interview met The Guardian in 1999.

Hij prees zich uiteraard gelukkig te kunnen

meegenieten van de Bond-hype, doch kon zich

beter uitleven in meer artistieke projecten,

zoals Robin and Marian,  Somewhere in Time,

The Cotton Club, Peggy Sue Got Married” en

Howard the Duck. Hij kreeg oscarnominaties

voor de scores van Mary, Queen of Scots

(1971) en Chaplin (1992).

Barry genoot een klassieke scholing als pianist,

studeerde contrapunt bij Francis Jackson, de

organist van de kathedraal van York, zijn

geboortestad,  en schakelde later over naar

trompet. In 1957 stichtte hij de John Barry

Seven, een jazzorkestje. Zij gaven optredens

met zanger Adam Faith, die enkele hits

scoorde en doorbrak in de USA met Beat Girl.

Kunstcritici bewonderen zijn “Barry touch”,

een merkwaardig vermogen om de stemming

en de smaak van elk soort film weer te geven.

Van het vrolijke avontuur van een James

Bondthriller, naar episch-romantische visies

van hedendaagse cineasten , en dit zonder zijn

unieke eigenheid prijs te geven.

Hoewel zijn filmmuziek voor de Bondfilms

meest bekend is, heeft hij tal van andere

composities op zijn actief. Denk maar aan

Midnight Cowboy, Dances with Wolves en

Body Heat”. Hij won twee oscars voor Born

Free in 1966 voor de beste score en het beste

lied. Voeg hierbij de oscars voor The Lion in

Winter (1968), Out of Africa (1985) en Dances

with Wolves (1990), dan begrijp je dat John

Barry een grote meneer was. Bij zijn 75
ste

verjaardag bestempelde het show-businessblad

Daily Variety hem als “a Billon Dollar

Composer”.

In een gesprek met de “Irish Times” in 2008

zegde Barry dat zijn succes “niet zo moeilijk”

was. “Indien je de goed formule treft, indien je

muziekinstinct hebt, indien je dit ook toepast,

indien je het geluk hebt mensen te ontmoeten

die je goed onderrichten  …. vond ik het

helemaal niet zo moeilijk.” Barry was drie

maal gescheiden, onder andere van Jane

Birkin. Hij laat zijn vrouw Laurie na, zijn vier

kinderen en vijf kleinkinderen.

(Elie Van Herreweghe)






