
DE PHOENIX

De Phoenix – 23ste jaargang nr. 1 – mei  2013/ nr. 45Harmonie Ste-Cecilia Zele



Elststraat 33 • 9240 Zele • T 052 45 86 60
info@bontinck.be • www.bontinck.be

AD_Bontinck_A7_Q.indd   1 20-08-2009   14:02:56



De Phoenix – 23ste jaargang nr. 1 – mei 2013 / nr. 45 Pagina 3

DE WELDOENERS VAN DE PHOENIX

Fiscaal bureau Pas Jos Withofs
Kamiel Temmerman Guido Geerinck
Nestor Laget Luc Van Acker
Guido Van Uytfanghe Luc Verbeeck
Jozef Rombout Raoul Van Lokeren
BELFIUS kantoor Zele  Wim Van den Berghe 
Hugo Heirman Thijs Vercauteren
Elie Van Herreweghe Annelies Bauwens
Patrick Lemmerling NESS KLEDING
Jan Ketels Gilbert De Leenheer
René De Smedt Jan Heirwegh
Joris Poppe Guido Van Hemelryck
Vincent De Smedt Danny Versichele
Filip Verhofsté 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 Bruno De Donder
Thomas Bauwens 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 
Robin De Naer  
 
en ... onze talrijke adverteerders 

  Met opmerkingen en reacties over de Phoenix kunt u terecht bij de redactie:
  Eric Arens Ommegangstraat 56 Zele eric.arens@belgacom.net
  Elie Van Herreweghe Kouterstraat 153 Zele advocaat@vanherreweghe.net
  Piet Engelbeen  Donklaan 37/1 Berlare pengelbeen@hotmail.com
  Raoul Van Lokeren  Verbindingsstraat 32 Zele raoul.vanlokeren@skynet.be
  Filip Verhofsté  Damstraat 77 Hamme Filip.Verhofste@camflex.be

Layout: Tony Sterckx

WEBSITE: www.stececilia-zele.be - FAcEBOOK: Harmonie Ste-Cecilia Zele

LID WORDEN ?? Stort 35 euro op bankrekening K. H. Ste-Cecilia Zele 068-2048933-29



De Phoenix – 23ste jaargang nr. 1 – mei 2013 / nr. 45Pagina 4

Beste lezer
Beste Lezer,

Voorzitter Patrick Bauwens zal, na het verloop 
van het afgelopen semester wel gedacht hebben 
dat hij aan het hoofd staat van een klein fabriekje 
en niet van een harmonie. Met de organisatie van 
de Ceciliafeesten, een Nieuwjaarsconcert, een 
concours, een Jaarconcert en een buitenlandse 
concertreis hadden hij, en zijn ploeg, het hoofd en 
de handen vol. Achteraf bekeken mag het resultaat 
gezien zijn.

De Ceciliafeesten gaven gelegenheid aan alle 
onderdelen van de muziekvereniging om hun 
eigenste harmonieding te doen: zowel instaporkest, 
jeugdharmonie, grote harmonie, technische ploeg, 
bestuursleden en ereleden kwamen aan bod in een 
traditionele, slopende vierdaagse.

Vrijwel onmiddellijk na Het Grote Esbattement 
startten de herhalingen voor het Nieuwjaars-
concert, dat stilaan een vaste waarde wordt bij de 
jaarwende. Er was amper tijd om uit te blazen. 
Het niveau steeg naar olympische hoogten bij het 
inoefenen van de partituren voor de deelname 
aan het Vlamo Open Harmoniekampioenschap 
te Heist-Op-Den-Berg. De muzikanten verdienen 
alle lof voor hun mentaliteit en inzet bij de gewone 
repetities, extra-repetities, partiële herhalingen 
en uitvoeringen waarmee dergelijke wedstrijd 
gepaard gaat. 

Hun zilveren medaille is een oververdiende 
beloning en een zoveelste blinkende parel aan de 
rijkelijk versierde kroon van onze vereniging.

Zele kon het uiteraard niet laten om zomers te 
zoemen, waarvoor een splinternieuw repertorium 
klaarstond. Het Jaarconcert kende opnieuw een 
schitterend succes in een afgeladen Kouterkerk. 
Waarna voorzitter Patrick de  GPS richting 
Cham instelde voor een onvergetelijk gastvrije 
concertreis naar Beieren. Twee Zeelse autocars en 
een kolonne privé-voertuigen volgden hetzelfde 
traject en genoten van het gründlich uitgestippelde 
programma van onze zustergemeente.

We brengen van dit alles verslag uit in de 45ste  
editie van De Phoenix, doch gaan ook niet voorbij 
aan wat de Jeugdharmonie presteerde, aan de 
blije en de droevige familiegebeurtenissen, aan 
al hetgeen een harmonist behoort te weten en 
we putten eens te meer uit onze bodemloze oude 
doos. 
 

Nu gaat de riem er bij Patrick en de zijnen voor 
enkele maanden af, maar wees zeker dat we 
volgend werkjaar gewoon doorgaan op ons elan. 
Inmiddels veel leesgenot.

Elie Van Herreweghe

Inhoud
De weldoeners 3
Beste lezer - Inhoud 4
Cursiefje Filip   5
Publiciteit    6
Erfgoed wordt zwerfgoed 7
Het gebeurde onlangs 8-9
Publiciteit  10
Zele Zoemt 11
Publiciteit 12
Fotoreportage  activiteiten 13-14-15-16

De verovering van Cham  17
Publiciteit  18
In memoriam Jules Baert 19
Het Jeugdharmonistje 20
Try-Out Concert Berlare 21
Publiciteit 22
Bijdrage van Bart 23
Diploma Heist-Op-Den-Berg  24
Verslag Heist op den Berg 25
Uit de Oude Doos 26



De Phoenix – 23ste jaargang nr. 1 – mei 2013 / nr. 45 Pagina 5

YES WE cAN ! 
Af en toe mag een mens zich toch ook wel eens 
even gewoon ontspannen, niet? Deze mijmering 
ontsproot ons tijdens de laatste editie van Zele 
Zoemt. 

Zonder in herhaling te willen vallen over het concert 
zelf vonden we het er ditmaal toch wel boenk op, 
bij uitstek het beste wat ons al overkomen is sinds 
maestro Bart de dirigeerstok heeft overgenomen van 
Georges Moreau. En daar hadden ditmaal ook de 
jongens van De Kliek een stevige hand in. Vroeger, 
tijdens het muzikale bewind van hij-die-niet-
genoemd-mag-worden moest er bijwijlen gesmeekt 
worden om De Kliek toch eens een mars te laten 
meespelen. Nu presteren de jongens het zowaar om 
af te komen met experimentele sounds en humoris-
tische gags. Het was ooit anders…
 

Nu, wie deze kolommen vaker leest weet uiteraard 
wel dat De Kliek ons nauw aan het hart ligt, zo nauw 
zelfs dat het ons jaarlijks een stevige portie paarden-
worsten met een ‘buzze’ frieten voor de hele bende 
bij De Witte mag kosten. Een ideetje waar onze 
Rijzige Vriend ooit eens is mee afgekomen en waar 
we zelf nog steeds de geldelijke gevolgen van dragen 
op de laatste dinsdag van augustus. Het ‘ideetje’ is 
intussen zelfs zo goed in de smaak gevallen dat het is 
uitgebreid naar de technische ploeg… What’s next?

Ontspanning dus, daar draait het allemaal om, zo 
dachten we tijdens dat concert van Zele Zoemt. En 
dat zouden we nog eens fijntjes overdoen tijdens ons 
bezoek aan de Beierse zusterstad Cham, zo werd ons 
verzekerd door de verkennersploeg die enkele weken 
eerder vooruit werd gestuurd naar den vreemde om 
een en ander vooraf te bespreken. 

Nu hebben we met Duitsland altijd al een wat 
kromme verhouding gehad: de taal klinkt ons 
bijwijlen wat knauwend en lichtelijk bevelend, en 
de ‘hausgemachte wurstl und lendenbraten mit 
kartoffeln und zwiebeln übertopft’ doen ons niet 
altijd hongerig ten dis ijlen. Bovendien moeten we 
tijdens een verblijf alginds onszelve voortdurend 
in toom houden om, wanneer we in een Stube een 
biertje zouden bestellen, niet telkenmale ‘Befehl ist 

Befehl!’ en ‘Schnell! Schnell!’ te roepen naar de ober. 
Dus, ondanks die fantastische grote Duitse éénliter-
pinten bier kijken we toch ietwat schuin tegen die 
Duitsers aan.

Edoch, we geven ridderlijk toe dat we onze mening 
nu maar eens definitief moeten herzien: zelden zijn 
we zo warm en hartelijk ontvangen als tijdens ons 
bezoek in Cham! Dit hadden we vooraf in de verste 
verte niet kunnen bevroeden. 

Mens, wat waren die Duitsers vriendelijk en 
behulpzaam, we kwamen zelfs niet in de verleiding 
de ober tot grotere spoed aan te manen, hij ijlde weg 
van zodra we nog maar te kennen hadden gegeven 
dorstig te zijn… En ook de ‘hausgemachte rinter-
braten mit krautersalat und semmelknödel’ mocht 
er best zijn, al vallen we niet meteen voor dat laatste, 
we houden niet van die kleffe zanderige smaak in 
de mond. Het moet nu ook niet al te gek worden, 
wat? En wat echt helemaal het einde was waren de 
Frühlingfesten in de grote feesttent, en dat niet 
alleen omwille van de grote pinten bier… Nagenoeg 
iedereen gekleed in traditionele kledij: de mannen in 
lederhosen, en de meisjes in dirndl. So what, horen 
we de kritische lezer zich al afvragen, dat kan hier 
bij ons toch ook? Nu is er echter een klein verschil 
tussen een blauwe-boerenkiel-met-rode-zakdoek-
en-witte-stippen en zo’n lederhosen bijvoorbeeld. 
Om van die dirndl jurkjes met maximale inkijk 
nog maar te zwijgen, we zagen meerdere achtbare 
bestuursleden bijwijlen met starre blik een of ander 
bijzonder welgeschapen specimen van de vrouwe-
lijke kunne nastaren, iets waarvoor we overigens zelf 
ook absoluut schuldig pleiten…

Of er ginds ook nog muziek gemaakt werd, vraagt u 
zich ietwat bezorgd af? Uiteraard, al was de bezetting 
van het orkest niet altijd je dàt te noemen, en onze 
maestro was vooraf lichtelijk bevreesd doch hij was 
bijlange niet de enige… Maar ook deze hindernis 
werd met bravoure genomen en twee vrolijk-feeste-
lijke concerten waren het resultaat, niet in het minst 
dankzij de flair van onze dirigent himself…  

Yes, we can!

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

Verbindingsstraat 26
9240 Zele

Tel. : 052 44 55 65
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Weet je nog wel oudje, toen je een vijftal jaar 
geleden een concert meemaakte in de concertzaal 
van Gasthof Het Anker ? Het bestuur en de 
technische ploeg deden er alles aan om de zaal op 
te smukken, maar wat nadien het meest bijbleef, 
was de permanente  tentoonstelling van een 
aantal van onze vlaggen. Het gaf een speciaal 
cachet aan de ruimte: wie hier binnentrad, 
bevond zich duidelijk in het territorium van 
onze vereniging.

Toen echter brak het tijdperk aan van de opeenvol-
gende verhuizingen, de diaspora van onze harmonie. 
Eerst de verhuis naar  De Croone, inmiddels ook 
reeds ter ziele gegaan, met nog weinig konink-
lijke allure bekleed, de kroon ontbloot. Maar wel 
een kortstondig toevluchtoord voor alle harmo-
nieuze  attributen totdat er niet mis te verstane 
signalen kwamen dat we ons hebben en houden 
best overbrachten naar een andere locatie. Opnieuw 
met man en macht de handen uit de mouwen 
gestoken om de muzikale hardware nog maar eens 
over te brengen, hetzij naar Durmen, hetzij naar 
het gemeentemagazijn. Nog enkele relicten bleven 
achter in donkere catacomben  van De Croone, 
maar op een bestuursvergadering maakten we ons 
hierover zorgen en we besloten ook “het allerlaatste” 
over te brengen naar de garage van de ouderlijke 
woning van redactielid Piet Engelbeen. 

Inmiddels had archivaris Eric Arens al eens bezorgd 
met de met de wenkbrauwen gefronst en beden-
kelijk gekucht. Hij was zich namelijk gaan verge-
wissen wat er allemaal in Durmen beland was en  hij 
was gaan snuisteren in het gemeentemagazijn. Wat 
blijkt? Onze twee oudste vlaggen zijn momenteel 
vermist. Wij bedoelen wel degelijk het vaandel van 
1833 en dit van 1867, die van achter glas en zwart 
kader hun bruisende verenigde  harmonieuze volge-
lingen, zonder verpinken gadesloegen aan de wand 
van Gasthof Het Anker. Ook wanneer het er soms 
vrij hevig aan toe ging, zoals bij Ceciliafeesten, 
mosselfestijnen en dergelijke vermakelijkheden. 
Hopelijk duiken zij na het verschijnen van deze 
Phoenix opnieuw op.

Het ontbreken van een eigen lokaal is nefast voor 
een vereniging, vooral wanneer deze een legaat uit 
vervlogen tijd meedraagt. Gelukkig kunnen we 
rekenen op enkele personen uit onze muziekmaat-
schappij, die zorg dragen voor het bewaren van de 
overblijfselen uit het verleden. Voor archiefstukken 
van enige omvang is het echter niet gemakkelijk een 
behoorlijk onderkomen te vinden. Neem nu vlaggen 
en dergelijke, waar moet een vereniging, zoals de 
onze deze onderbrengen?

Naar mijn bescheiden oordeel is hier een voorname 
taak  weggelegd voor de gemeentelijke overheid. De 
laatste decennia hebben tal van zalen hun deuren 
gesloten en zijn er meerdere verenigingen op de 
straatstenen beland. Als fataal gevolg hiervan is 
eeuwenoud gemeenschappelijk erfgoed tijdelijk 
of voorgoed ondergebracht in particulier bezit. 
Hiervan een inventaris opstellen en een  ruimte 
voorzien om deze voorwerpen veilig te bewaren lijkt 
mij zonder meer noodzakelijk te zijn.

De kerkelijke instanties hebben dit goed begrepen. 
Zij zien zich de laatste tijd geplaatst voor de sluiting 
van menig kerkgebouw, waarin zich voorwerpen en 
archieven bevinden van cultuurhistorisch belang. 
Teneinde een goede zorg voor de ordening, maar 
ook om de bewaaromstandigheden te waarborgen,  
hebben zij het CRKC opgericht, voluit het Centrum 
voor Religieuze Kunst en Cultuur.

Het bestuur van de harmonie heeft voor de 
bewaring van haar vlaggen reeds aangeklopt bij de 
Zeelse OHK, die het museum beheert, doch wegens 
plaatsgebrek is het onmogelijk om daar omvang-
rijke voorwerpen te stockeren. En het gemeente-
magazijn blijkt niet de ideale plaats te zijn om, 
tussen allerhande verkeersborden, straatmeubilair 
en aannemersmateriaal, historisch waardevolle 
voorwerpen op te slaan. Zodus zitten we met een 
serieus probleem en doen we een oproep voor een 
constructieve en duurzame oplossing. We ontsteken 
een kaars opdat onze eeuwenoude vlaggen niet voor 
altijd naar de vaantjes gaan.

Elie Van Herreweghe

 Erfgoed wordt zwerfgoed 
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30/11/2012 – 03/12/2012 CECILIAFEESTEN

Zie wegens plaatsgebrek de volgende  Phoenix 

06/01/2013 – NIEUWJAARSCONCERT 

Traditiegetrouw gaf onze harmonie het jaarlijkse Nieuw-
jaarsconcert. De zaal van het Gildenhuis was zeer vlug 
volzet, het was zoeken naar een zitplaats. Die grote belang-
stelling is voor onze muzikanten een blijk van waardering 
voor de inspanningen die ze elke week doen.

Dirigent Bart zorgde weer voor een zeer gevarieerd 
programma:  Feestmars (V. Boudewijns) - Prelude and 
polonaise from the opera “The Night Before Christmas” 
(N. Rimski-Korsakov, arr. J. Murschinski), Guernica 
(J. Hadermann) - The Ride of the Valkyries from “Die 
Walküre” (R. Wagner, arr. R. Longfield) - Procession 
Comique from “Fanfares Festives sur les Fantasmes, fantô-
matiques de monsieur Maurice” (Bart Piqueur) - Clarinet 
Candy (L. Anderson) - Banditenstreiche Ouverture zur 
komischen Operette (Franz von Suppé, transc. Jacco 
Nefs).  Na het concert werd er menig glas gedronken op 
het succes van onze harmonie. Proficiat aan dirigent Bart 
en ons voltallig orkest. 

Eric Arens

27/02/2013 – DESSERTENCONCERT JEUGDHAR-
MONIE

Zie Jeugdharmonistje – p. 20 

10/03/2013 – TRY OUT CONCERT CC BERLARE

Zie De Phoenix p. 21

17/03/2013 – HEIST O/D BERG - VLAAMS OPEN 
HARMONIEKAMPIOENSCHAP 

Zie De Phoenix –p. 25-26

20/04/2013 – SPAGHETTICONCERT JEUGDHAR-
MONIE

Zie Jeugdharmonistje – p. 20

27/04/2013 – JAARCONCERT ZELE ZOEMT – 
KOUTERKERK

Zie De Phoenix p. 11

30/04/2013 – MEIAVONDSERENADE

Dit werkjaar zat eivol en toch vonden we enkele dagen 
na Zele Zoemt nog voldoende gemotiveerde muzikanten 
om meiavond te gaan spelen. Een gezellig toertje waarin 
sommige enthousiaste harmoniefanaten ons spontaan 
uitnodigden voor nen druppel of een pintjen. Enkele 
Zandbergse toehoorders sparen zelfs een jaar lang hun 
koperen eurocentjes bij elkaar om deze dan op de laatste 

avond van april te droppen in het zakske van ons aller 
nonkel Frans zaliger.

Ne mens heeft zo zijn vaste posten. Steevast hebben we elk 
jaar een pitstop in de Dr. A. Rubbensstraat bij een toch 
wel heel vriendelijk koppel.  Bij het binnenkomen staan de 
hapjes en pintjes al klaar, in de hoop dat er een muzikant 
Bechet’s Petite Fleur uit zijn klak zal toveren.

Dit jaar sloten we af op het Fonteinhof met een serenade 
aan de voorzitter van de Zeelse Cultuurraad, deze had 
een mooie duit in ons zakske beloofd, daar konden we 
natuurlijk niet aan weerstaan.  Het was daar een gezellige 
boel maar ik stel voor dat Guido volgend jaar bij de gemeen-
telijke technische diensten enkele vierkante meters podium 
bestelt . Vrolijke Mei en bedankt aan alle deelnemende 
muzikanten.

Wim Van Den Berghe.

08/05/2013-12/05/2013 – CONCERTREIS CHAM

Zie De Phoenix p. 11- 15

PIEPKLEINE HARMONISTJES

@ Alixe Opsomer werd geboren op 17 december 2012  als 
tweede kindje van Vincent (erelid) en  gewezen muzikante 
Emanuelle  Versichele. Showtime: een zusje voor Camiel  
en het tweede kleinkind van bestuurslid Danny Versichele.

@  Klaas Van Aken werd geboren op 22 januari 2013 als 
zoontje van Dirk Van Aken (saxofoon) en Liesbet Jacobs 
(dwarsfluit). Klaas is een flinke baas en bedankte ieder die 
een attentie deed met een foto, fopspeen in de mond, wellicht 
de voorbode van een  blaasinstrument dat klank geeft.

@ Andreas Ketels werd geboren op 13 februari 2013 als 
zoon van Frank Ketels en Esther Kestemont, kleinzoon 
van bestuurslid Jan Ketels.

@ Saar Perpet werd geboren op 17 februari 2013 als 
dochter (echt een meisje)  van Maarten Perpet en Karen 
Van Hove (bastuba).

@ Sies Goossens werd geboren op 3 april 2013 als zoontje 
van Bram Goossens (trompet) en Evelien Jacobs (bugel).

LATEN WIJ HEN GEDENKEN

1  Ulrik Vervliet, penningmeester  van Vlamo Oost-
Vlaanderen overleed op 17 december 2012. De uitvaart-
plechtigheid vond plaats op 22 december 2012 in de 
parochiekerk van Lochristi - Hijfte.

1 Gerard Poppe, overleed op 10 januari 2013 op 
80-jarige leeftijd. Hij was de grootvader van Katuya en 
Silke Poppe, muzikanten van onze harmonie.

Het gebeurde onlangs
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1  Jules Baert, gewezen muzikant en grondlegger van de 
Jeugdharmonie  overleed op 9 januari 2013 op 92- jarige 
leeftijd. Gelet op zijn grote verdienste voor onze vereniging 
komen we op pagina 19 van dit tijdschrift terug op dit 
afscheid.

1 Dokter Gilbert Vandermeulen  overleed op 3 maart 
2013 op 86- jarige leeftijd. Hij was de vader van ereonder-
voorzitter Luc en Kathleen Van Acker-Vandermeulen en 
woonde regelmatig opvoeringen bij van ons orkest.

1 Walter ridder Boeykens overleed te Bornem op 23  
april 2013 op 75-jarige leeftijd. Hij was een virtuoos klari-
nettist en dirigent met internationale faam, die meermaals 
als solist optrad, samen met onze harmonie.

1 Michel Opsomer overleed op 19 mei 2013 op 
60-jarige leeftijd. Hij was de papa van Olivier en Vincent 
Opsomer (ereleden), schoonbroer van Bruno (bestuurslid) 
en Vincent (erelid) De Donder en was onze harmonie zeer 
genegen.

De Phoenix biedt aan de families van de overledenen zijn 
oprechte deelneming aan.

WEET U DAT :

¬ Lucien Van Damme, lid van onze harmonie en kapel-
meester van De Pompiers, uitgebreid aan bod kwam in een 
interview door Mark De Block in  “Mensen van bij ons”: 
www.mensenvanbijons.be. Warm aanbevolen lectuur!

¬ Kamiel Temmerman, erebestuurslid, aan bod kwam 
in “De Zelenaar” als kalligraaf van dienst, wanneer er 
diploma’s moeten geschreven worden. Voor de gemeen-
telijke diensten en de gemeenteschool voert hij regel-
matig de pen. Ook voor onze harmonie heeft Kamiel met 
vaste hand ettelijke diploma’s verzorgd in zijn meesterlijk 
schoonschrift.

¬ De nieuwsbrief van onze harmonie op geregelde 
tijdstippen digitaal verschijnt via onze website: www.stece-
cilia-zele.be . Secretaris Jan Heirwegh neemt de redactie 
van deze digitale nieuwsbrief op zich. U kan hem laten 
toesturen wanneer u uw e-mailadres opgeeft. Hij biedt tal 
van weetjes, foto’s en zelfs filmmateriaal aan. Deze nieuws-
brief is een uitstekende aanvulling voor De Phoenix, die 
slechts twee maal per jaar verschijnt. U kan ons tijdschrift 
ook digitaal lezen via voormelde website.

¬ Op het einde van het studiejaar dirigenten in 
opleiding , verbonden aan Academie “De Kunstbrug” 
te Gent het orkest vaak dirigeren, onder het waakzame 
oog van dirigent Bart, die de dirigenten in spe de knepen 
van het vak bijbrengt. Zulke repetities zijn ook bijzonder 
leerzaam voor onze muzikanten. Kruisbestuiving is de 
naam.

¬ De buitenlandse contacten van onze harmonie 
uitdeinen. Zo waren Sigrid en Petra (Cham) enkele dagen 
te gast in Zele en ze maakten een repetitie mee in Durmen. 
Zo viert de Banda Cittadina de Castel Goffredo begin juli 
“10 jaar jumelage met Zele”. De voorzitter, erevoorzitter, 
dirigent, en chef technische ploeg (Gerard dus), met hun 
echtgenotes vertegenwoordigen ons met hart en ziel  aan 
de boorden van het Gardameer.

OUDE AFFICHES IN HET ZEELS MUSEUM

Tot het  einde van dit jaar loopt er in het Zeels museum 
een thematentoonstelling van oude affiches over feestelijk-
heden en kermissen van voor de Eerste Wereldoorlog. Al 
deze documenten werden uitgeleend door het archief van 
de gemeente. Het zijn mooie versierde en kleurrijke affiches 
over het vroegere verenigingsleven in Zele. 

Wat voor onze vereniging belangrijk is, is dat op vele van 
die affiches onze harmonie meer dan eens vermeld wordt. 
Er is een speciale affiche dat een muziekfestival aankondigt 
ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan, de inhuldiging 
van een nieuwe vlag en de titel van KONINKIJKE 
HARMONIE 21 juli 1907. U vindt deze affiche afgedrukt 
op de laatste pagina van dit tijdschrift. Op die dag traden 
er niet minder dan 21 harmonieën en fanfares op, zulks op 
3 podia (Kouter, de toen nog Dorpplaats en de Zandberg) 
een hoogstaand muzikaal evenement in onze gemeente. 
Daar kunnen wij nu alleen maar van dromen. 

Beste lezers, laat zeker deze gelegenheid niet voorbijgaan 
om een bezoek te brengen aan het museum. Openings-
dagen en -uren: de eerste en derde zaterdag van de maand 
van 14 tot 17 uur. In  juli en augustus gesloten. Ik hoop 
jullie te mogen verwelkomen.

Eric Arens

DE PHOENIX BLIKT VOORUIT

Er dienen zich interessante tijden aan voor de werkende 
leden en sympathisanten:

20/07 – 30/07/2013 – Muziekkamp Jeugdharmonie in 
6929 - Daverdisse,  rue Paul Dubois 25 A. Normaal was 
de inschrijvingsperiode verlopen op 8 mei. Misschien kan 
er bij niet aflatende interesse nog iets “geforceerd” worden. 
Neem dan ten spoedigste contact op met Nele Goossens, 
Filip De Pillecijnstraat 45 – Zele (tel. 0498/354715). Maar 
“vol is vol”.

30/07/2013 – 20h – Kampconcert Zele Durmen

02/11/ 2013 – concert in het Icc te Gent

29/11 – 2/12/2013 – ceciliaweekend

05/01/2014 – Nieuwjaarsconcert

26/04/2014 – Jaarconcert (datum onder voorbehoud)
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Jules 
Verrooten

Uit sympathie

 Directeur kantorengroep Kris Gheselle
Directeur particuliere klanten      Geert Wiels

Kantoor Zele
Markt 14 – 9240 Zele

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

GERRIT & MARINA
GROENTEN & FRUIT

Markt 2
9240 Zele

Tel.
052 44 82 59

Paul en Lieve
De Bisschop-

Poppe

Uit sympathie
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De laatste editie van “Zele Zoemt” mag voor mijn 
part bij de Grote Momenten van onze Harmonie 
worden gerekend. Naar jaarlijkse gewoonte had 
onze Voorzitter tijdens de voorafgaande weken de 
heren bestuursleden voldoende achter de vodden 
gezeten om de kaartenverkoop tot een succes te 
maken, zodat we dankzij zijn onverdroten ijver 
verzekerd waren van een vol huis. Het logo en 
de naamgeving lijken inmiddels ook resultaat op 
te leveren, want “Zele Zoemt” doet inmiddels 
overal in Zele wel een belletje rinkelen. En ook 
de culinaire samenwerking met Alain Redant en 
zijn discipelen levert stilaan vruchten op, want de 
VIP-kaarten voor concert en receptie vooraf vlogen 
de deur uit… Een vol huis dus, een tevreden doch 
lichtelijk gestresseerde voorzitter en een zelfverze-
kerde dirigent, wat kon er in godsnaam nog fout 
lopen? Een wat mank lopende stroomgenerator 
misschien?

Niki De Sitter is inmiddels een vertrouwd 
figuur in onze harmonie en staat garant voor 
een pittige presentatie. Na het welkomstwoord 
opende maestro Bart met “Ouverture to Candide” 
(Leonard Bernstein) waarna de dirigeerstok werd 
doorgegeven aan Kevin Houben, jeugddirigent 
van het kampioenorkest van Peer, die zijn hoogst-
eigen compositie “Over Reynaert De Vos” met 
veel overgave liet weerklinken in de Kouterkerk. 
Mooi, en het bewees eens te meer dat rancuneuze 
gevoelens ons vreemd zijn… 

Wie de jonge Belgische sopraan Hanne Roos nog 
niet kende, zal haar na dit beklijvend optreden in 
“Zele Zoemt” nooit meer  vergeten. Met  hemelse 
stem zong ze drie aria’s uit befaamde opera’s: “Si, 
mi chiamano Mimi” uit “La Bohème”  (G. Puccini) 
– “Je veux vivre” uit “Romeo & Juliette” (Ch. 
Gounod) en “Sempre Libera” uit “La Traviata” (G. 
Verdi). Dat het hier telkenmale een noodlottige 
liefde of een desastreus einde betrof werd gemaks-
halve maar best even vergeten…

De traditional “The Turtle Dove” (Arr. E. Crausaz) 
vormde  de opstap naar een uiterst geïnspireerd 
en intrigerend optreden van “De Kliek“. Op 
onnavolgbare wijze brachten zij met “Per qualchi 
Spaghetti in piu” (Ennio Morricone - Arr. Johan 
De Meij/Hannes Beauprez/Stephan Verlaeckt) 
een staaltje van experimentele geluiden en  visuele 
gags tegen een achtergrond van stevige virtuoze 
orkestklank. Ze bouwden de spanning dermate 
op dat men op een bepaald ogenblik een speld kon 
horen vallen.

En dan: DORST! Een pauze was welkom. Na de 
herneming werd het genieten van de compositie 
van onze maestro himself: “Fanfares Festives sur les 
Fantasmes Fantômatiques de Monsieur Maurice” 
met als onderdelen Gigue qui pique – Procession 
comique – Bolero fantastique. Een heerlijke variatie 
op de Bolero van Ravel, voorwaar een half uurtje 
vingers en duimen aflikken, spitant, heerlijk. 

Tijd om toe te werken naar de finale en om het 
talent en de bevallige verschijning van Hanne 
Roos nogmaals ten tonele te voeren in twee 
onvergetelijke klassiekers van Leonard Bernstein 
: “Glitter and be Gay” uit “Candide”  en “I Feel 
Pretty” uit “West Side Story” . Dit laatste nummer 
was ook het liedje dat we ’s anderdaags met schorre 
stem, eerder een hommel dan een bij, ten gehore 
brachten onder de douche. Want de  boeiende 
nabespreking in feestzaal de Zonnewijzer was 
enigszins uitgelopen, zoals dat dan heet. Of hoe 
“Zele Zoemt” na een zware nacht kan verglijden 
naar “Zele Bromt”.

Filip Verhofsté

met dank aan Elie Van Herreweghe

ZELE ZOEMT DE ZOMER IN
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totaal interieur

Van Damme - De Vriese
Kamershoek 159 - 9240 Zele
info@vddv.be - 0478 42 20 63

schilderwerken, vloerbekleding,
schrijnwerken,ramen & deuren,

maatwerk, interieurbouw, sauna’s

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.vloerendebock.be

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

Za : 8.30 - 17.00
*dealer : Quick-step

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

www.esthetiek-vanlokeren.be

Dr. Armand Rubbensstraat 41
ZELE - Tel. 052 44 51 02

Fijne chocolade - Marsepein
THUISBEZORGING

Gesloten op dinsdag en woensdag
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Woensdagavond 8 mei 2013 vertrokken 2 bussen 
van op de Markt om de “ jumelage” tussen Zele 
en het Beierse Cham ter plekke met de nodige 
luister en ambiance te bevestigen. 

Tijdens de studiereis van enkele bestuursleden de 
maand voordien was reeds opgevallen met hoeveel 
“Gründlichkeit” de Duitsers en vooral Sigrid en 
Petra van het stadsbestuur onze komst hadden 
voorbereid. Na een moeilijke rit in zeer slechte 
weersomstandigheden kwam de Zeelse delegatie 
donderdagmorgen aan in hotel Randsbergerhof in 
het centrum van Cham. 

De regenwolken waren ondertussen verdwenen en 
een stralende zon kondigde zich aan. Een stevig 
ontbijt om op krachten te komen en nadien iedereen 
vrij tot de officiële ontvangst in de raadzaal van het 
stadhuis. Om 17 uur stipt startte de zitting met 
een speech van de Eerste-Burgemeesteres, Karin 
Bücher, waarin zij de historiek van de band tussen 
beide gemeenten uitlegde en de Harmonie, de 
naaldkantdelegatie en de afgevaardigden van het 
Zeelse gemeentebestuur: schepenen Sabine Van 
Cleemput en Guy De Roover hartelijk welkom 
heette. Zij stelde ook haar eigen stadsbestuur voor 
dat zo goed als voltallig aanwezig was evenals de 
voorzitter van het Kolpingmusik Cham. Nadien 
was het woord aan onze voorzitter, Patrick Bauwens 
die in een perfect Duits bedankte voor de uitno-
diging en als cadeau een gemonteerde oude cornet 
overhandigde aan de burgemeester. Sigrid, Petra 
en Kristien Dhooge kregen Belgische pralines als 
dank voor hun inzet. De zitting eindigde met een 
dankwoord van Schepen Guy De Roover en het 
heffen van het glas “Bärwurz”, een typisch Beierse 
kruidengenever. Gans het gezelschap kreeg nadien 
een maaltijd aangeboden door het stadsbestuur in 
Gasthof Schierer, even buiten de stad. De korte 
nacht op de bus deed velen vroeg in bed belanden 
maar de “opblijvers” hebben naar het schijnt nog 
mooie uren beleefd.

Vrijdag overdag een uitstap naar het glasdorp waar 
Nestor L. een nieuwe glazen uil kocht en nadien nog 
even repeteren voor het galaconcert in de stadshalle. 

Voor een publiek van meer dan 300 mensen liet 
ons orkest zich van zijn beste kant horen, niveau 
vicekampioen van België waardig.  Dirigent Bart 
praatte alles in origineel en zeer verstaanbaar Duits 
aan elkaar. Het daverend applaus en de roep naar 
3 bisnummers lieten geen twijfel bestaan, onze 
Harmonie heeft de Duitse verwachtingen meer dan 
ingelost. Na het concert zwermde iedereen uit in ’t 
stad en naar de “Frühlingsfesten” en zoals de dag 
voordien hebben de “opblijvers” naar het schijnt nog 
mooie uren beleefd.

Zaterdagmorgen was de zon weer van de partij en op 
de gezellige markt van Cham is er van 10 tot 13 uur 
duchtig gemusiceerd, eerst door de Kolpingmusik 
van Cham en nadien door onze Harmonie (waar 
wel wat bleke muzikanten tussen zaten). Vanop de 
terrassen werd er enthousiast  geapplaudisseerd. 
Tegen 14 uur waren we verwacht in Altmühle, een 
oude watermolen aan de rand van Cham waar het 
stadsbestuur ons terug verwende met een prachtig 
typisch Beiers boerenbuffet.

Twee accordeonisten luisterden dit op en kregen het 
“gezelschap” van ons klein muzieksken. Ze speelden 
er de pannen van het dak, door de Duitsers nog niet 
gehoord. Bart, Jan, Stefaan, Wim en Wim konden 
er direct een contract krijgen om er te blijven. Met 
een stevige fond en reeds wat biertjes binnen ging 
het dan richting “Frühlingsfesten”. 

In de tent waren 100 zitplaatsen voor Zele gereser-
veerd. Een tent tweemaal zo groot als de Zandberg 
liep tegen 20 uur stampvol, 5000 mensen waarvan 
velen in traditionele klederdracht. Het kleinste 
pintje  ééntje van ne liter! Orkest, zingen, drinken 
und Wursten essen, ne Maxi-Cecilia. Wij voelden 
ons daar direct thuis. Slotevaluatie: de vroege slapers 
van de dagen voordien beseften dat de “opblijvers” 
mooie uren moeten beleefd hebben. 

Zondagmorgen met de bus terug van een 
memorabele verbroederingsreis naar Cham, voor 
herhaling vatbaar.                                                                                                                                       

Piet Engelbeen 

DE VEROVERING VAN cHAM
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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 10.00uur tot ...
Zondag van 10.00uur tot 13.30uur en van 16.00uur tot ...
Dinsdag tot 18.00uur

Gesloten op Woensdag

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

Carrosserie Ydens
Huivelde 4
9240 ZELE

t 052 44 44 62
f 052 45 10 61
t 0496 30 35 73 (na 19 u)

wim.ydens@skynet.be
www.carrosserieydens.be

Beenhouwerij en charcuterie 
van eerste kwaliteit

LANGESTRAAT 104 - 9240 ZELE
Tel. : 052 44 41 53 - Fax : 052 45 24 30

BTW BE 763.118.103
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In memoriam Jules Baert ( 9/01/1921 – 5/03/2013)

Ter gelegenheid van het overlijden van Jules 
Baert, een heel belangrijk lid van onze Harmonie 
herhaalt de Phoenix als eerbetoon het interview 
dat in de novembereditie van 2001 verscheen in 
“ten huize van”.
“De jeugdharmonie viert haar 20-jarig bestaan. 
Jules Baert was er van bij het begin bij om de eerste 
muzikantjes muziek te leren lezen en de eerste 
klanken uit hun instrument te krijgen. Jules was 11 
jaar toen hij piston begon te spelen. De muzikale 
microbe had hij van zijn vader, alto in de Harmonie 
en cafébaas op den Dries. Zijn eerste lessen kreeg 
hij van Pieter De Varé, toenmalig onderchef. In die 
tijd mocht men pas vanaf 14 jaar tot de Harmonie 
toetreden. Het was toen de gewoonte dat de nieuwe 
muzikantjes hun eerste publiek optreden deden 
met de processie. Zijn goede vriend, Clement 
Roosendans mocht een jaar vroeger omdat hij reeds 
in Frankrijk muzikant was. De repetities waren toen 
nog in de vorige “Kroon”, op dezelfde plaats waar nu 
“de Croone” staat (leeg). Het was een laag gebouw 
met aanpalend winkeltje. In die periode, voor WO 
II, mocht er op de  ceciliafeesten nog niet gedanst 
worden tenzij mannen ondereen. Op zaterdagavond 
was er een optreden van een artiest of komiek, 
zoals Jef Burm. De Harmonie telde toen een 50-tal 
muzikanten en was in een periode van goeie doen. 
Jules speelde verschillende instrumenten: piston, 

tuba, hoorn, tot hij op 70-jarige leeftijd moest 
afhaken wegens zichtproblemen. Hij was ook jaren 
lid van de Tirolerkapelle.

Een waar gebeurde anekdote: Op zekere dag was Dr 
Vuylsteke op huisbezoek bij Clement Roosendans 
en zag daar diens nieuwe bandopnemer. Het was 
één van de eerste grote modellen. Clement gaf 
hem uitleg en den doktoor nodigde hem uit om 
dat samen met Jules bij hem thuis eens te komen 
demonstreren. Zo geschiedde. Op een avond trok 
het duo op stap. Jules bleef normaal nooit hangen 
maar die avond liep het anders af. De whisky’s 
volgden elkaar in snel tempo op. Zo snel zelfs dat 
den doktoor aan Jules voorstelde om het stuur van 
Clement over te nemen. Jules ging nog eens naar 
het toilet vooraleer te vertrekken. In de gang begon 
alles te draaien en toen hij weer bewust werd was dr. 
Vuylsteke hem met wat ether aan het reanimeren. 
Rond 3 uur deponeerde Clement Jules thuis in de 
zetel. Zijn vrouw was van streek en dacht dat hij 
iets gekregen had. Toen zij den doktoor wou bellen 
brabbelde Jules: “Ik kom er just van”.

Jules is gans zijn leven begaan geweest met de 
Harmonie. “De Harmonist”, de voorganger van 
de huidige Phoenix, was gevuld met teksten van 
zijn hand en werd maandelijks uitgegeven. Het 
tijdschrift was opgefleurd met karikaturen van 
Rik Van Bauwel. Eén van zijn belangrijkste taken, 
waar de Harmonie nu nog de vruchten van draagt, 
was zijn inzet bij de start van de jeugdharmonie in 
1982. Hij was de eerste dirigent en lesgever. Vele 
van de huidige muzikanten maakten via hem 
hun intrede. Bart Picqueur, Bart en Bob Van Der 
Strieckt, Annemieke Poppe, Wim Van Den Berghe, 
Kris D’Hoey… . Wekelijks gaf hij les notenleer in 
de bovenzaal van de Kroon, en bij hem thuis nam 
hij alle leerlingen nog eens apart om een instrument 
aan te leren. Hij schreef muziek, maakte kopijen, 
uren heeft hij onbaatzuchtig en met veel enthou-
siasme aan de opleiding van de jeugd gegeven. Het 
was er hem niet om te doen in de kijker te staan, het 
was de liefde voor de muziek die hem ertoe aanzette 
zijn kennis en gedrevenheid aan de jeugd door te 
geven.”

Piet Engelbeen
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VALENTIJNSCONCERT

  

14 februari, Valentijn… 
De dag van de liefde. Een dag om te vieren, 
vonden wij.

Op 17 februari 2013 trakteerden de jeugd-
harmonie en het instaporkest jullie op een 
gezellig en liefdevol Valentijnsconcert. Om 
14u30 begon onze zaal te Durmen vol te 
stromen. Vergezeld van een lekker geschonken 
aperitief nam het publiek plaats in de mooi 
versierde zaal.
Om 15u ging het instaporkest van start. 
Het instaporkest bracht een leuk en lucht 
programma. Zij speelden ‘Dances around the 
world’. Dit stuk bestond uit drie delen nl.: 
‘Paso Doble’, ‘Menuet’ en ‘Cha-Cha-Cha.’ Ze 
maakten er een heus dansfeest van! 
Daarna was de jeugdharmonie aan de beurt. 
Zij speelden: Contrasto Grosso, Clarinet on 
the town, La storia en Toyland Suite. 

Na het warm concert konden jullie genieten 
van lekkere dessertjes. Hierbij willen we 
alle mensen die hieraan hebben meegewerkt 
nogmaals bedanken. 

Maar… Wat is een concert zonder prachtig 
versierde zaal? De leden van de jeugdhar-
monie en het instaporkest hebben gezweet 
en gezwoegd om deze zaal prachtig te 
versieren! Alle harde werk loont. Onze locatie 
zag er prachtig uit en uit de zaal kwamen 
veel ‘wauw- reacties’.

Bedankt jeugdharmonie en instaporkest voor 
jullie harde werk en vele inzet! 

Kortom: een romantische zaal, fijne publiek, 
een leuk concertje en achteraf heerlijke 
zelfgemaakte zoetigheden… DE perfecte 
manier om Valentijn te vieren.

Annelies Bauwens

SPAGHETTI-CONCERT
Op zaterdag 20 april hebben het instaporkest 
en de jeugdharmonie het beste van zichzelf 
gegeven op hun jaarlijkse spaghetti-concert. 
Het vond deze keer niet plaats in Durmen, 
De  Zonnewijzer of Pius-X maar wel in de 
gemeentelijke basisschool van Zele. 

Een 100tal luisteraars hebben mogen genieten 
van een fijn concert gevolgd door een heerlijk 
bord spaghetti gemaakt door onze eigen chef 
koks, Bart en Annemieke. 

Het instaporkest onder leiding van Nele 
Goossens speelde 3 dansen uit de bundel 
‘Dances around the world’ van Ivo Kouwen-
hove. Namelijk de Czardas, Rumba en Tango. 

Vervolgens bracht de jeugdharmonie onder 
leiding van Stijn Heyde een gevarieerd 
programma. Daarbij onder meer de opwek-
kende concertmars ‘Arsenal’ van Jan Van Der 
Roost. ‘Côte d’or’ van Ferrar Ferran sleepte 
ons mee naar de warme Franse oorden om 
vervolgens kennis te maken met de Indone-
sische mythe van prinses Dewi in ‘The Legend 
of Ratu Kidul’ van Filip Ceunen. In de werken 
‘Return of the Vikings’ van Bert Appermont 
en ‘Voyage to the End of the Earth’ van 
Benjamin Yeo lieten we de luisteraar via 
muziek de schoonheid van moeder natuur tot 
zich doordringen. 
Het was een geslaagde avond! 

Kaat Goossens

Het Jeugdharm onistje
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Wat doen professionals om te weten of ze klaar 
zijn voor een kampioenschap behalve grandioos 
veel repeteren? Ze willen optreden  in een setting 
die de omstandigheden van het kampioenschap 
zoveel mogelijk benadert!  Met andere woorden 
in een degelijke zaal, op een echt podium en 
mét publiek. Daarom organiseerden we ook 
in het kader van het Vlamo Open Harmonie-
kamioenschap een try-outconcert. Zelfs een 
“probeerconcert” (klinkt precies minder  serieus 
in ’t Nederlands) vraagt een pak voorbereiding 
en centjes (al weer snel een paar honderd Euro).

De zaal van een cultureel centrum leg je niet op het 
laatste moment vast en dus diende heel de zaak op 
tijd ingepland te worden!  We kunnen moeilijk al 
ons slagwerk te voet naar Berlare rollen en dus moet 
er vervoer geregeld worden. Daar we dit zelfstandig 
doen (en dus minder  euro’ssss  uitgeven) en we geen 
grote vrachtwagen tot onze beschikking hebben 
moet er tweemaal gereden worden. 

Vermits het orkest al om 9 uur start met inspelen 
moet het podium volledig klaarstaan tegen die 
tijd. De technische ploeg (o.l.v. de vader van onze 
dirigent en in samenwerking met onze ondervoor-
zitter/muzikant/toneelmeester Wim) diende zich 
aan volgend schema te houden.

•  Zaterdag:

 ¬ Voormiddag: Wim vult de flightcases met 
klein materiaal

 ¬ Om 12 u haalt Wim de camionette op 
samen met Thijs

 ¬ 12u30 stipt , inladen van slagwerk en vervoer 
naar Berlare : Gerard , Wim , Etienne , Paul 
& Chris

•	 Zondag:	

 ¬ 7u30 - Durmen: Inladen van het overige 
duurdere slagwerk en vervoer naar Berlare. 
Wim , Etienne, Anita en Chris

 ¬ 8u00 – Berlare: Opstellen van stoelen en 
pupiters + het aanwezige slagwerk. Gerard, 
Jan Heirwegh, Etienne Van Hassel en 
………. ??

 ¬ 9u00 – Inspelen

 ¬ 11u30 – 12u30: Concert

 ¬ Daarna pintje drinken

 ¬ Alles opruimen en naar terug naar 
Durmen brengen. Wim, Gerard , Etienne 
en Anita , Jan , Etienne Van Hassel en 
…………..? 

 ¬ Terugbezorgen camionette: Wim .

Bedankt mannen en vrouw voor jullie inzet. Zo 
evident is dit allemaal niet.

Het concert zelf dan.  Zowel bij het opgelegd 
werk “Guerníca” van Jan Hadermann als bij het 
keuzewerk “The legend of King Arthur” van Peter 
Meechan kreeg het publiek een goed gevoel. Voor 
de minder geoefende oren bestond er al geen twijfel 
meer, top 3 was zeker een haalbare kaart. De 
muzikaal gevormde oorschelpen wisten al gauw wat 
er tijdens de drie volgende repetities nog bijgestuurd 
ofte ‘gefinetuned’ moest worden.  The rest is history!

Jan Heirwegh
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C’est con!
Concours
Concert
Content

Concurrents conquis!!! (qu’on fête!)
…

Con animo
Con passione…
Con sordino?

Con tutta forza!
Con tutta la banda!!

Conconance - Concordance!!!

Controverse?
Conflit??
Consensus!!

Consommation contestée?
Constipé?

Conte verkeerd!
Con nog wel even doorgaan

Consequent…

Mor…
Con dust

Conclusion:
Congé!

Conservatoire considéré congelé

conductor’s considerable confusions!
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Diploma Heist op den berg
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Vlamo organiseerde in 2012, na tien jaar 
bestaan, het allereerste Vlamo Open Fanfare-
kampioenschap en tartte de harmonieorkesten op 
zondag 17 maart 2013 in de eerste editie van het 
“Vlamo Open Harmoniekampioenschap”. Het 
werd een wedstrijd waaraan zowel binnen- als 
buitenlandse topharmonies (niveau superieure 
afdeling) konden deelnemen, met een maximum 
van acht orkesten. En onze harmonie was van de 
partij.

Alle deelnemende muziekverenigingen selecteerden 
twee composities van superieur niveau. Een opgelegd 
werk en een keuzestuk. Het opgelegde werk was ons niet 
geheel onbekend: Guernica van Jan Haderrmann, die 
deel uitmaakte van de driekoppige internationale jury.  
Vrij transparant, maar uiteraard met ontelbare wolfijzers 
en schietgeweren voor dirigent en uitvoerders. 

Als keuzewerk selecteerde  maestro Bart Picqueur The 
Legend of King Arthur van Peter Meechan.  We hadden 
dit robuuste 17 minuten durende oeuvre reeds gebracht 
ter gelegenheid van Zele Zoemt 2012 in aanwezigheid 
van de componist zelf.  Het bleek toen een stuk te zijn dat 
het publiek zeer aansprak.  Ook Pete was in de wolken 
over de manier waarop onze harmonie zijn hersenspinsel 
vertolkte. Hij kwam naar Durmen om een repetitie bij 
te wonen en stak nogmaals Het Kanaal over om ons te 
horen en te ondersteunen in de fraaie concertzaal De 
Scheve Doos in CC Zwaneberg te Heist-Op-Den Berg. 
Tussen haakjes: een CC dat er mag zijn.

Bij het afsluiten van de inschrijvingen hadden volgende 
zeven orkesten zich formeel aangemeld: Universitair 
Harmonieorkest Leuven, K.H. Sint-Lutgardis Hulst 
Tessenderlo, K. H. van Peer, K.G.L. Musikverein “Zur 
alten Linde” Weywertz, K.H. „Vrank en Vrij“ Nazareth, 
K. H. Schelle en K.H. Sinte-Cecilia Zele. De harmonie 
van Nazareth had zich finaal teruggetrokken zodat er 
zes kandidaten in het strijdperk traden.

Onze vrienden van Schelle, onder de muzikale leiding 
van onze oud-dirigent Dirk De Caluwe mochten de spits 
afbijten als enig orkest in de voormiddag. De andere 
korpsen dienden even na de middag lotje te trekken (was 
Lotto sponsor misschien?) om de volgorde van optreden 
te bepalen. Onze harmonie kwam als allerlaatste uit de 
bus. Op dat ogenblik waren we allerminst te benijden. 

Het nut van deze werkwijze ontgaat mij, eerlijk gezegd. 
Waarom honderden mensen een ganse namiddag ter 
plaatse in spanning en aan het lijntje houden? Wat is 
er fout om op voorhand het ogenblik van optreden 
te kennen? We zullen het eens vragen aan de vroede 
vaderen van VLAMO.

De ruime wachttijd gaf ons wel de gelegenheid om 
naar enkele andere uitvoeringen te luisteren, wat rond 
te struinen  “Op – Den – Berg” en te socializen met 
gelijkgestemde zielen. We zagen dat ons orkest zeer jong 
is en samengesteld is uit grotendeels eigen mensen. Dit 
kan ik niet van alle deelnemende korpsen schrijven, die 
ruimschoots geput hadden uit professionele kaders. Enkel 
het Universitair Harmonieorkest oogde nog jeugdiger. 
We kunnen ons voorstellen dat het voor onze jonge 
muzikanten een hele ervaring was om deel te nemen 
aan dergelijke grote competitie. Maar ze brachten het er 
met verve van af. We voelden dat er een reuze prestatie 
was neergezet, maar zou de jury deze overtuiging delen?  
Omstreeks 20 uur kenden we het verdict: Peer goud, 
Zele zilver en Schelle brons. 

We waren in de wolken met dit resultaat. Als tweede 
eindigen na het ongenaakbaar gewaande Peer voelde aan 
als een overwinning. Wanneer we dan naderhand zagen 
dat we even hoog scoorden met Guernica, doch met 
amper 0,75% de duimen legden met het keuzewerk From 
Ancient Times, gecomponeerd door Jan Van Der Roost, 
die jurylid was, dan durven we er niet aan denken wat 
er gebeurd was wanneer Peter Meechan in de internati-
onale jury gezeten had. Maakt die snode bedenking van 
ons slechte verliezers? Geenszins, maar het is toch des 
mensen voorkeur te geven aan de eigen makelij boven 
deze van een ander, en een professionele jury dient elke 
schijn van vooringenomenheid te vermijden als de pest.

Wat volgde was blijdschap en euforie: De “ploeg” Zulte 
Waregem die Anderlecht het vuur aan de schenen 
legt onder de bekwame leiding van onze hoogsteigen  
Francky Dury. Met de bus terug naar onze thuisbasis in 
Durmen, waar een memorabele avond en een uitbundige 
viering losbarstte. De tomeloze inzet en het oneindig 
geduld van zovele mensen is nauwelijks te bevatten. 
Laten we deze topprestatie koesteren en naar waarde 
blijven schatten: op 17 maart 2013 mochten we ons het 
tweede beste amateurharmonieorkest van België heten. 

Elie Van Herreweghe

De zilveren medaille van  Heist Op Den Berg 
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Uit de oude doos
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ADVOCATENKANTOOR
VAN HERREWEGHE

 
Kouterstraat 153,  Zele

www.vanherreweghe.net




