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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 Donklaan 37/1 Berlare Tel. 0498/36.09.93

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 35 euro op bankrekening K. H. Ste-Cecilia Zele 068-2048933-29
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Beste Lezer,

Na het behalen van de kampioenstitel op

27 maart jongstleden en de uitvoering van

het jaarconcert Zele Zoemt, kwam onze

harmonie in rustiger vaarwater terecht.

Niet dat Bart en Company bij de pakken

bleven zitten, doch de adrenaline van een

concours of een veeleisend optreden

sudderde voor even op een laag pitje.

Op 2 juli zoemde ons orkest eens te meer

de zomer in onder de blote sterrenhemel

van het Fonteinhof. De insteek om zoveel

mogelijk stemmen te laten meeklinken in

overbekende studentenliederen leidde tot

een sfeervolle avond, die uitnodigt tot nog

meer van dat leuks. De muzikanten die nog

niet op verlof waren gaven present op 11

juli in de raadzaal van het gemeentehuis

voor  de viering van de Vlaamse feestdag.

Bart had gekozen om composities van

eigen bodem naar voor te brengen. We

mogen fier zijn dat ons orkest een aantal

keigoede muziekschrijvers in zijn rangen

telt.

Onze metalen pupiters waren tot op de

draad versleten. Menig muzikant,

technieker of bestuurslid heeft zich reeds

aan deze weerbarstige krengen bezeerd,

zodat de vervanging zich opdrong. Dure

onderneming voor onze vereniging,

waarvoor we in De Phoenix en tijdens de

Ceciliafeesten een benefietactie lanceren.

Vergeet dus niet pagina 9 eens goed te

lezen en te overwegen.

Binnen de raad van bestuur heeft ons trouw

bestuurslid André Vervaet gevraagd het

wat kalmer aan te mogen doen. De

Phoenix brengt de ijverige bibliothecaris

een dankbaar eresaluut. Piet ging ten huize

van een zeer verdienstelijk muzikant in de

persoon van Jan Coppieters.

Er dient zich voor de werkende leden een

drukke periode aan. Te beginnen met het

ceciliaconcert (2/12) en het opluisteren van

de mis voor de overleden leden (3/12). Op

8/1/12 het nieuwjaarsconcert in het

Gildenhuis, op 23/3/12 het Rotaryconcert

en op 12/5/12 het Jaarconcert telkens in de

Kouterkerk. Op 30/6/12 zoemen we de

vakantie in.

Verder leest u in dit tijdschrift de steeds

weerkerende rubrieken, zoals Uit de Oude

Doos waar Eric een factuur uit 1905

opdiepte voor o.a. de aankoop van  5

pupiters aan 3,75 frank per stuk, H e t

Jeugdharmonistje met bijzondere aandacht

voor het komende jubeljaar, het

gesprokkelde familienieuws in H e t

gebeurde onlangs, alsook een bijwijlen

eigenzinnige kijk op de gebeurtenissen,

gevat in een paar luchtig bedoelde artikels.

Voeg daarbij de gekleurde middenkatern

met bijeengegaard fotomateriaal en je

bekomt een – laten we hopen -

leeswaardige 42
ste

 editie van De Phoenix.

Elie Van Herreweghe

Inhoud

De weldoeners     1

Beste lezer - Inhoud  2

Hathor  3

Publiciteit   4

Zele Zong de zomer in 5

Het gebeurde onlangs 6-7

Publiciteit 8

Sponsoring nieuwe  pupiters 9

Publiciteit 10

Fotoreportage  activiteiten 11-12-13-14

Op bezoek bij Jan Coppieters 15

Publiciteit 16

Op bezoek bij Jan Coppieters 17

Het Jeugdharmonistje 18-19

Publiciteit 20

Cecilia bleef doof voor bruiloftsmuziek 21

Uit de Oude Doos 22

Barts bijdrage in bijlage 23

Franz Liszt 1811 - 2011 24



De Phoenix - 21ste jaargang nr. 2 - november 2011 / nr. 42 3

- HATHOR –

De aandachtige Phoenixlezer herinnert zich

misschien dat ik zes maanden geleden een

artikeltje pleegde over de gouden toeter van

Toetanchamon, die volgens mijn onwrikbaar

vermoeden verborgen zit in de buurt van de

Zandberg, waar – naar verluidt binnenkort - het

Zeelse Cultureel Centrum uit zijn grondvesten zal

verrijzen... Ik mocht naar aanleiding van dit

cursiefje een reactie ontvangen uit onverwachte

hoek. Namelijk uit Brussel. Onze harmonievriend

en regelmatige correspondent, Etienne De Wilde is

immers een totaal andere mening toegedaan en

schreef mij een brief waarvan ik u het corpus niet

wil onthouden:

“Verder zoeken in de Kouterbosstraat! Niet

opgeven!

Koorts en puisten en angstzweet en hallucinaties?

Maar neen! Hathor, de godin van de muziek zal

maar blij zijn als haar gouden trompet

teruggevonden wordt! En Toetanchamon  –

wraak ? Braaf zijn,  ja ! Hathor, een madam die

ook godin is van het moederschap en de erotiek

en de dans en de dronkenschap- met zo iemand

blijf je best goede maatjes…”

Zo had ik het nog niet bekeken, doch ik kan de

redenering van Etienne perfect volgen. Niet de

mannen die met hun gouden blinkende toeters

voorop lopen en veel lawaai maken zijn de

meesters van de schepping. Achter menig

Toetanchamon volgt een Hathor met argusogen of

het met het getoeter van hun farao wel de goede

kant opgaat.

Volgens de Egyptenaren is de baas van de muziek

een godin en geen god. Hoewel, bij Egyptenaren is

niet alles zoals het op het eerste zicht lijkt. Hun

vorige president noemde Moe Barak en had toch

wel verdacht veel mannelijke kenmerken, net zoals

zijn collega uit buurland Lybië, wijlen Moe’ammar

Khaddafi. Het verbaast mj niets dat de volksmassa

deze hardvochtige despoten na geruime tijd

uitgesproken moe is geworden.

Toetanchamon heeft helaas niet de gelegenheid

gehad om lang op de zenuwen van zijn onderdanen

te werken. Hij stierf immers op zeer jonge leeftijd.

Vermits hij blijkbaar toen reeds beschikte over een

aantal trompetten, kunnen we er vrijwel zeker van

zijn dat hij lid was van de jeugdharmonie van

Luxor.

Het verliezen van zijn gouden trompet kunnen we

dan ook klasseren onder de rubriek jeugdzonden.

Ieder die reeds een jeugdkamp heeft bezocht of

verantwoordelijkheid draagt voor opgroeiende

muzikanten, zal bevestigen dat men bij de

jeugdharmonie nog strenger moet toezien op de

zorg voor instrumenten dan bij de grote harmonie.

Alles moet men immers leren. Hathor heeft dit

zeker geweten, en volgens mij heeft ze haar

muzikaal mensenkind grootmoedig vergiffenis

geschonken.

Een andere mogelijkheid bestaat erin dat de

trompet zoek is geraakt bij de Ceciliafeesten van

Luxor of Karnak. Zó zullen de feesten nog niet

genoemd hebben, want de heilige Cecilia was toen

nog niet geboren, laat staan dat zij toen reeds de

marteldood zou gestorven zijn. Misschien waren

het wel de Hathorfeesten waar in logische volgorde

zowel muziek, dans, erotiek, dronkenschap en

moederschap uitgebreid aan bod kwamen. We

kunnen het ons al levendig voorstellen: eerst

enkele amforen gerstenat in de kraag slaan, daarna

de Nijl nog eens oversteken voor een afzakkertje in

het Dal van de Koningen, vervolgens met de

laatste felouk terugkeren, en tenslotte vaststellen

dat men zijn instrument ergens achtergelaten heeft,

maar men weet bijgod niet meer waar. Arme

Toetanchamon!

Hoe heeft hij dit ’s anderendaags in het paleis aan

zijn teerbeminden uitgelegd? Dat hij overvallen is

door enkele duistere Nubiërs, van over ’t water, die

hem aan het veer stonden op te wachten? Dat hij

zijn toeter uitgeleend heeft aan een vriend die

teveel gezopen had, doch dat die beloofd heeft de

trompet zodra mogelijk terug te bezorgen? Dat zijn

koninklijke dotatie veel te klein is geworden zodat

hij ten einde raad het instrument in pand heeft

moeten geven? Ik weet niet, beste lezer, hoe ù

zulke zaken aan boord legt, maar ik geef u de raad

in dergelijke omstandigheden gewoon de waarheid

te vertellen. Niet omdat dit leuk is, maar omdat de

korte pijn te verkiezen is boven millennia veinzerij.

Wanneer de archeologen vaststellen dat, ondanks

je vergezochte uitleg, je eigenlijk je gouden

instrument hebt vertoeterd- excuseer mij de

uitdrukking- en je bent nog maar amper een

verschrompelde mummie in een sarcofaag, dan ga

je volgens mij af als een gieter. Wanneer er dus bij

de komende Ceciliafeesten iets mis zou gaan, kom

er gewoon voor uit. Hathor is nog de kwaadste

niet. (Elie Van Herreweghe)
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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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- ZELE ZONG DE ZOMER IN -

De affiche (verkleind)

Op 2 juli laatstleden heeft onze

Harmonie het werkjaar 2010 – 2011

afgesloten met een gratis concert op het

Fonteinplein te Zele.

Het moet zowat een eeuwigheid geleden

zijn dat de Koninklijke Harmonie Sinte –

Cecilia nog eens een optreden in open

lucht vezorgde.  Zo zie je maar: wonderen

zijn nog steeds de wereld niet uit!  Het was

de bedoeling om een druk en zwaar

“concoursjaar” af te sluiten op een ietwat

“lichtere”  ( jazeker, dat kunnen wij ook! ),

leuke manier.  Op het programma: meezing

– en studentenmuziek.

De spreekwoordelijke boog mocht – na een

zeer geslaagd jaarconcert – voor dirigent,

muzikanten en bestuur eens wat minder

gespannen staan.  Onze chef Bart had dan

ook een heel leuk programma

samengesteld voor dit optreden.  In de

voorbereiding hiervan ging het er op de

repetities dan ook telkens zeer plezant aan

toe.

Het voorstel om voor dit concert het

Fonteinplein als locatie te plannen, vond

dan ook veel bijval bij onze

gemeente–autoriteiten en werd door hen

zeer enthousiast onthaald.

“Men heeft namelijk niets liever dan dat

deze spuitende en dansende fonteinen

gebruikt worden als decor voor allerhande

( culturele ) activiteiten van Zeelse

origine”. Alleen vonden we het toch een

beetje jammer dat dit enthousiasme zich

dan niet vertaalde in de aanwezigheid van

diezelfde mensen op het concert.  Maar

soit: de afwezigen hadden meer dan

ongelijk.

Wij wilden vooral aftoetsen of er voor een

dergelijk initiatief voldoende interesse

bestond bij onze achterban en bij het

Zeelse publiek.  En of!  Wij hadden een

200 – tal meezingboekjes laten drukken,

maar deze bleken al na enkele minuten

volledig uitgedeeld.  Zonder al te veel

ruchtbaarheid aan dit concert te hebben

gegeven, was de opkomst dus een groot

succes.  En dit ondanks het toch wel frisse

weer die avond.  Maar de mensen hebben

zich warm gezongen.  Velen beleefden

zowaar terug hun studententijd.

Waar het eerste gedeelte van het concert

reeds bestond uit allerlei gekende deuntjes,

was het hek in het tweede gedeelte

helemaal van de dam.  Op het menu onder

andere Gaudeamus Igitur, My Bonnie lies

over the Ocean, Sarie Marais, ’ t

Vliegerke, Trink trink Brüderlein trink, het

Chiantilied, Liebeskommer lohnt sich

nicht, enzovoort.

U zult begrijpen dat het er vrolijk aan toe

ging die avond en dat was dan ook meteen

een mooie afsluiter van een loodzwaar,

maar schitterend jaar.

We hebben dan ook besloten om een

dergelijke formule dieper uit te werken

en geven u alvast rendez – vous op

zaterdag 30 juni 2012 op het Marktplein

te Zele. Be there! 

Patrick Bauwens
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-  HET GEBEURDE ONLANGS  -

2 JULI 2011 - OPENLUCHTCONCERT

FONTEINHOF

Zie De Phoenix pagina 5

11 JULI 2011 – OPLUISTEREN FEEST VAN DE

VLAAMSE GEMEENSCHAP

Onze harmonie Ste - Cecilia was dit jaar uitgenodigd

om het feest van 11 juli te verzorgen. Heel wat

aanwezigen vulden de Raadszaal van het

Gemeentehuis. Na verwelkoming door het

gemeentebestuur was het de beurt aan ons orkest.

Bart Picqueur had voor de gelegenheid werken

gekozen van Zeelse componisten. Bij elk stuk gaf

Bart de nodige uitleg over de componist en het

ontstaan van het werk.

Het programma zag er uit als volgt:

-ARATORIA- Tom Raes

-LYRICA- Stijn Roels

-MORETUS- Bart Picqueur

-EL CID- Timothy Claeyé

De aanwezigen genoten van de uitvoering en gaven

de muzikanten een welgemeend applaus. Proficiat

aan de muzikanten en dirigent Bart. Met ” De

Vlaamse Leeuw”  werd de feestviering afgesloten,

iedereen zong uitbundig  mee.

Na de uitvoering genoten de aanwezigen van een

receptie aangeboden door het gemeentebestuur.

Hiermede werd het feest van de Vlaamse

Gemeenschap op een passende wijze afgesloten.

E.A.

5 AUGUSTUS 2011 – KAMPCONCERT

JEUGDHARMONIE ZELE DURMEN
Zie De Phoenix –pagina 11

21 augustus 2011 – OPLUISTEREN FEEST IN

HET PARK TE BERLARE

Zondag 21 augustus, het was een uitgelezen zomerse

dag. De Rotary van Dendermonde kon zich geen

betere omstandigheid dromen voor de organisatie van

hun tuinfeest in en rond het Kasteel van Berlare. Een

huzarenwerk dat zij onder leiding van hun voorzitter

Carlos Geens verwezenlijkt hebben. 1500 bezoekers

genoten die dag van het prachtig domein van 6 ha in

het centrum van Berlare, onlangs gekocht door het

gemeentebestuur en nu in volle restauratie.

Op vele standen werden kunstige creaties aangeboden

en voor wie er zin in had was er een verzorgde BBQ

of paella te verkrijgen.

Ook onze Harmonie was present, het “Klein

Muzieksken” zorgde er over de middag voor 3 uur

ambiance met hun gerenommeerd repertorium “Uit

de Klak”, licht verteerbare muziek. Het publiek

genoot er duidelijk van. Het optreden was een mooi

visitekaartje voor het concert dat onze Harmonie

volgend jaar op uitnodiging van Rotary Dendermonde

geeft.

(Piet Engelbeen)

PIEPKLEINE HARMONISTJES

• Victor Van Der Strieckt werd geboren op 2

juni 2011 als zoontje van Bob Van Der Strieckt

(trombone) en Kathleen Temmerman.

Anna Van Herreweghe werd geboren op 26

augustus 2011 als  tweede kindje van Cederic (erelid)

en Inge Van Herreweghe - Adriaensen. Zij is het

zusje van Paulien die het al goed ziet zitten met het

nieuwkomertje: “samen lachen, samen spelen, samen

met jou alles delen”.

• Boris Van Herreweghe werd op 20

september 2011 geboren als zoontje van Charles en

Elly Van Herreweghe - De Schutter. Zo heeft Juliet

een broertje bij en opa Elie Van Herreweghe

(bestuurslid) kan zijn kleinkinderen niet meer op één

hand tellen

• Lucas Lemmerling werd op 27 oktober 2011

geboren als zoontje van Alexis en Karen Lemmerling

– Ronsyn. Een broertje voor Victor en een vierde

kleinkind voor bestuurslid Patrick Lemmerling.

HET HUWELIJKSNOOTJE

_  Tom Raes (gewezen dirigent van de

Jeugdharmonie en slagwerker-componist-leraar) en

Severine Van Nieulandt (fluitiste) huwden te Zele

op 13 augustus 2011. Tom was bij een bezoek aan het

jeugdkamp in Bastogne, de week voor zijn

huwelijksdatum, gewond geraakt bij een tuimelperte

(nog eens jong willen doen zeker?). Zo gebeurde het

dat hij het jawoord uitsprak vanuit een rolstoel.
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Tal van muzikanten kwamen naar de

huwelijksviering in de Ludgeruskerk om dit heuglijk

feit muzikaal op te luisteren en om de tortelduifjes

een zonnige toekomst en een behouden vaart toe te

wensen, zonder malheuren. (E.V.H.)

_ Dirk Van Aken (saxofoon) en Liesbet Jacobs

(fluit), beiden muzikant van onze harmonie, huwden

op 1 oktober 2011 in Schelle. De plechtigheid vond

plaats in het prachtige Districthuis van Hoboken. 

Voor deze gelegenheid speelden de muzikanten van

de KHSC Schelle (moedermaatschappij van Dirk) en

de KHSC Zele samen een gepast stukje muziek.  Nou

ja, als je tenminste "Over and Out" gepast vindt.

Voor hun vrijgezellenleven is dit allicht wel van

toepassing. (Wim Van Den Berghe)

LATEN WIJ HEN GEDENKEN

 Denise Van der Veken, moeder van Marc

Janssens (tamboer) overleed te Brugge op 19 mei

2011. Zij was 79 jaar oud.

 Robbe Heyde geboren te Gent op 24 mei 2011 en

na een tekort leven veel te vroeg overleden op 11 juni

2011. Hij was het zoontje van Stijn Heyde

(jeugddirigent en hobo bij het groor orkest) en Kristl

Van Speybroeck. Robbe was het broertje van Amber

en Jade.

 Hélène Vanden Berghe overleed op 3 september

2011 op 84- jarige leeftijd. Zij was de moeder van

bestuurslid Danny Versichele en grootmoeder van

Vincent (erelid) en Emmanuelle (oud-muzikante)

Opsomer-Versichele en van Mathias Versichele

(erelid) ven Karen Rocio Aquino Ramos.

 Eric Demeyer overleed op 16 oktober 2011 op

58- jarige leeftijd. Hij was de oprichter van 123Copy

en sponsor van De Phoenix. Het aantal fotokopies

van partituren, programma’s en allerhande drukwerk

dat op het hoekje van de Min. E. Rubbenslaan door

zijn performante machines gejaagd werd, is haast niet

te tellen. Eric was altijd in de weer om alles tijdig

klaar te stomen en om met de beste technische

oplossingen voor de dag te komen.

De Phoenix biedt aan de families van de

overledenen zijn oprechte deelneming aan.

WEET U DAT :

 De Phoenix nu ook “on line” te lezen is via de

website van onze harmonie. De foto’s zijn er

bovendien meestal in kleur! Spoed u dus naar de

vertrouwde webstek www.stececilia-zele.be  en klik

door totdat u bij De Phoenix terechtkomt.

André Vervaet te kennen gaf dat hij wegens

gezondheidsredenen het wat kalmer aan wenst te

doen, zodat hij ontslag neemt als actief bestuurslid

van de harmonie. Wij danken André om zijn

jarenlange onvoorwaardelijke inzet als bibliothecaris

en als manusje doet al. Samen met Guido

Verberckmoes heeft hij orde geschapen in de

schijnbaar onoverzichtelijke stapel van partituren en

scores in het toenmalige kot van nonkel Frans. Met

verzorgd handschrift rangschikte hij alles in mappen.

Punctueel verzorgde hij de opgenomen taken met een

grote zin voor verantwoordelijkheid. Op tal van

concerten en gelegenheden konden we ook op hem

beroep doen als bekwaam presentator. André is “ne

plezanten” in de omgang, van een grap en een grol

niet verlegen. We zullen zijn accurate tussenkomsten

missen, maar we zijn er zeker van hem nog vaak te

zien bij de uitvoeringen van ons orkest. (E.V.H.)

 Ward Caethoven en Monique Samson (alias De

Witte van de Palermo), waar de maandelijkse

bestuursvergaderingen gehouden worden,  hun

gouden huwelijksjubileum vierden. Wie over hun

loopbaan als succesvolle herbergiers meer wil weten,

kunnen we verwijzen naar het meesterlijke portret,

dat Mark De Block van hen schetste  in

www.mensenvanbijons.be . Aanbevolen lectuur.

 De harmoniekalenders eens te meer echte

pareltjes geworden zijn, waar Peter De Waele zijn

groot talent als fotograaf etaleert. De zeer jonge

harmonistjes liepen in zijn objectief. De kalenders

zijn voortaan inbegrepen in het lidgeld. Doch voor

extranummers kan u zich wenden tot de

bestuursleden.

 Wij hierbij een warme oproep doen om kandidaten

te vinden die wensen de rangen van De Kliek te

versterken. Grosse-caisse, trommels en klaroenen zijn

beschikbaar voor mensen met gevoel voor sfeer,

ritme en klanken. Je maakt dan deel uit van een toffe

groep harmonisten, die regelmatig marsmuziek oefent

en het aangename paart aan het aangename.

Contactpersoon bij uitstek is Jan Ketels of een ander

bestuurslid of muzikant.
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Vincent
De Donder

Uit sy mpathie

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

De Phoenix dankt
Schoenmakerij

Shoe service - Paul
Markt 9 - 9420 Zele 
voor de vele jaren 

trouwe steun!
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Beste muzikant, beste ouders van onze jeugdmuzikanten, 
Beste bestuursleden, ereleden en sympathisanten van de harmonie,

Pupiters zijn geen muziekinstrumenten. Er komt geen noot uit. Hoewel, uit onze oude pupiters

kwamen de laatste tijd wel noten. Zij begonnen nogal dikwijls met godver.. , wanneer bijvoorbeeld het

vleugelmoertje onherroepelijk vastzat en mits enig geweld plots deblokkeerde. Dan was er

onmiddellijk tekst en klank, maar zelden volgens de partituur.

Pupiters zijn onmisbaar. Heb jij ooit al een orkest bezig gezien waarvan de muzikanten hun partituren

zelf vasthielden ? Wij niet.

Pupiters zijn duur. Wij nodigen je uit om hierover een gesprek aan te knopen met onze

penningmeester. Met zijn legendarische overtuigingskracht zal hij je prompt bevestigen dat het « echt

niet te doen is ». Miserie, miserie ….

Pupiters moeten licht en mobiel zijn. Zij behoren tot de hardware die altijd overal mee moet. Paraat bij

elke repetitie en uitvoering. Dus is het een troef wanneer zij op wieltjes kunnen lopen.

Bij de aanvang van het seizoen 2011-2012 heeft ons orkest 75 pupiters van professionele kwaliteit met

3 bijhorende transportkarren in gebruik genomen (zie foto).  Gedaan met prutsen !

Om deze aankoop financieel draagbaar te maken vragen we jullie om een éénmalige financiële steun.

Wie is  bereid ons te helpen met het betalen van de pupiterfactuur?

Je kan je bijdrage aan deze investering overschrijven op de rekening van de harmonie 068-2048933-29

met vermelding « sponsoring pupiters en je naam », of bezorg  een stukje van je Ceciliapree aan één

van de bestuursleden.

Tijdens het Nieuwjaarsconcert van 8 januari aanstaande zullen we een oud instrument verloten onder

de milde schenkers.  Hiervoor hebben we een schitterende oude hoorn van onze zolder gehaald.

Liefdadigheden vanaf 20 EUR geven recht op deelname tot deze tombola, vergeet dus zeker niet je

naam te vermelden bij je overschrijving .

We zijn ervan overtuigd dat we op de financiële steun van vele harmonisten kunnen rekenen.  Alvast

bedankt.

Met muzikale groeten,

Het bestuur
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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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- OP BEZOEK BIJ JAN COPPIETERS -

Jan Coppieters heeft zich in de jaren dat hij

van onze Harmonie lid is ontpopt tot één van

de dragende muzikanten zowel wat het

muzikale betreft als datgene wat we onder de

noemer randactiviteit kunnen samenbrengen.

De redactie vond hem dus ideaal om in de rij van

“ Harmonisten in de kijker” op te nemen.

Jan is een geboren en getogen Lokeraar, geboren

op 28 maart 1966 en er nog altijd woonachtig.

Zijn stamboom heeft echter ook vertakkingen tot

in Zele. Overgrootvader Raymond had een

kapperszaak in de Zwaanstraat.

Muziek nam bij hem thuis een belangrijke plaats

in: Zijn mama speelde als hobby klassieke gitaar

en kon ook aardig zingen. Ook zijn grootmoeder

had een mooie stem. Zijn papa beluistert heel

graag muziek, een echt melomaan. Via hem

kreeg Jan de microbe mee voor Klassiek en Jazz.

Jan ging ook van jongs af mee naar concerten.

Zijn muzikale loopbaan begint heel vroeg. Reeds

van in het eerste studiejaar stuurden  zijn ouders

hem naar de muziekschool. “ Ik voetbalde ook

wel heel graag,” zegt Jan, maar vooral papa stond

erop dat ik muziek volgde.

Naast de Humaniora doorliep Jan de volledige

Academie,  bekwaamde zich op klarinet en later

ook saxofoon.

Kiezen tussen Conservatorium en Universiteit

was niet gemakkelijk. Jan is uiteindelijk

psycholoog geworden en werkt momenteel  in het

“CLB”, Centrum voor Leerling Begeleiding”. Hij

begeleidt er leerlingen van het College te

Lokeren en het Pius X van Zele.

Ook aan de Universiteit blijft de muziek als een

rode draad door zijn leven lopen. Bij de

oprichting van het “GUSO”, Gents Universitair

Symfonisch Orkest, was hij erbij op klarinet. Met

het GUSO trad hij ondermeer op in Walter

Capiau’s Verjaardagshow op VTM. Een

belevenis. Na zijn studies blijft Jan nog enkele

jaren in Gent hangen, huwt met Nathalie en krijgt

er zijn eerste twee kinderen. In die periode speelt

hij ook in een klarinetkwartet.

Nathalie en Jan verhuizen naar Lokeren en daar

wordt hun derde kindje geboren. Anna, Toon en

Fien hebben dezelfde muzikale microbe. Anna

speelt piano en zingt, Toon speelt slagwerk en

Fien harp.

Waar Jan vooral voor bewonderd wordt, niet

alleen door zijn collega’s muzikanten maar ook

door de vele ereleden die met de Ceciliafeesten

naar Zele-dorp afzakken, is het enthousiasme

waarmee hij “Het Klein Muzieksken” tot

onbeschrijfelijke hoogtepunten voert. Op

zondagavond zijn er muzikale hoogstandjes te

beluisteren met improvisaties die zelfs in New-

Orleans, het mekka van de Jazz, maar zelden te

horen zijn.

Ook op de kroegentocht bij de leden herbergiers

ligt hij aan de basis van de ambiance. Die

vaardigheid bekom je niet vanzelf, Jan blikt

hiervoor terug op het gelegenheidsorkest “Goe

vals en uit de Moate”. Dit “orkest” werd ooit ter

gelegenheid van de 20
ste

Lokerse Feesten

opgericht om mee te stappen in de stoet. Het

bestond uit een 20-tal leden waarvan de helft

muziek kon. Het ging er hem vooral om aandacht

te trekken door zich te verkleden en veel lawaai

te maken. Na een bestaan van 3 jaar waarin

regelmatig, vooral voor gratis drank, werd

opgetreden stierf het orkest een stille dood.

Enkele jaren later startte Jan het orkest opnieuw

op, nu met echte muzikanten.

(zie vervolg op pagina 17)
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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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Tien jaar terug kwam Jan onder impuls van

Dirk Decaluwe de klarinetpupiter verrijken.

Het werd snel een nieuwe vriendenkring waar

hij zich helemaal voor inzet. Zijn devies is dat

je als lid aan zoveel mogelijk activiteiten moet

deelnemen. Hier leerde hij ook Albert De Wolf

kennen. Door hun gezamenlijk enthousiasme

voor muziek en improvisatie werden zij beste

vrienden ondanks het leeftijdsverschil van 25

jaar. Het nieuwe “Goe vals en uit de Moate”

kende toen een periode van hoogconjunctuur.

Het overlijden van Albert heeft hem veel pijn

gedaan.

Wat Jan nog van de Harmonie verwacht? “ Ik

ben een concoursbeest en  dan liefst een

wedstrijd met uitstraling zoals Kerkrade.

Valencia was super, zwoegen, zweten en na de

inspanning de ontlading. Een mooi reisje zie ik

ook nog zitten. De Harmonie heeft mij echter

al zoveel gegeven en zoals ze nu draait onder

leiding van Bart Picqueur is het een feest om

erbij te zijn.”

Bedankt Jan voor de aangename babbel in

jullie gezellige woonst, en nog veel mooie

belevingen in de Zeelse Harmonie.

Piet Engelbeen

MOGEN WE EENS LACHEN ?

• De dirigent op de generale repetitie tegen de soliste : “En denk eraan hé: je valt op de intro in

op de 3
de

/16
de

 van maat 5, na het tweede deel geen tussenspel, na het derde maar 1 maat in

plaats van 4, dan de tamboerijnsolo in 5/4
de

 maat met vertraging aan het einde. Dan het

vierde deel niet, maar meteen doorgaan naar het laatste.”

“Ja maar .... dat kan ik toch nooit onthouden” stamelt de soliste.

“Maar zo heb je het daarnet toch zelf gespeeld?” antwoordt de dirigent.

• Wat krijg je als je een Es - klarinet verbrandt ? Een As – klarinet.

• Wegens de grote vakantie worden drie hondjes door hun respectievelijke baas naar het

dierenpension gebracht. De hond van een ambtenaar, de hond van een bankdirecteur en de

hond van een jazzmuzikant. De hond van de ambtenaar sukkelt binnen, bekijkt een paar

mailtjes en gaat drie weken slapen. De hond van de bankdirecteur graait alle beentjes bij

elkaar en gromt vervaarlijk naar de indringers. De hond van de jazzmuzikant komt drie

kwartier te laat binnen, vreet alle voederbakjes leeg, zuipt al het drinken op, gaat over de

teefjes heen en vraagt :”wanneer krijg ik nu mijn drankbonnetjes?”

• Hoe krijg je 4 hobo’s op elkaar afgestemd? Jaag er drie van het podium.

• Hoe kan je horen dat een trombonist aan de deur belt? De bel sleept.

• Wat is het verschil tussen een stier en een symfonieorkest? Bij een stier zitten de

hoorns aan de voorkant en de zak van achter.

• Wat is de definitie van een gentleman? Iemand die saxofoon kan spelen, maar het niet

doet.

• Wat is het verschil tussen een saxofoon en een  kettingzaag? Aan een kettingzaag zit

een handvat.
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FOTO’s VAN HET JEUGDKAMP 2011
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Café gildenhuis

Kloosterstraat 12  uitbater Christoph Noens

9240 Zele  0476 50 40 33

Tel. 052 45 00 27

Email: christoph.noens@hotmail.com

BTW BE 0816.758.014
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CECILIA BLEEF DOOF VOOR DE BRUILOFTSMUZIEK

22  november is er feest in tal van fanfares,

orkesten, koren en muziekverenigingen,

want dan staat Cecilia op de

heiligenkalender. Zij is vanouds patrones

van de muzikanten, muziekliefhebbers en

instrumentenbouwers. Op zich heeft deze

Romeinse martelares uit de derde eeuw

echter weinig met muziek te maken.

Volgens een vrome legende had de

adellijke vrouw zich als maagd aan God

toegewijd, maar wordt ze tegen haar wil

uitgehuwelijkt aan de heiden Valerianus.

Onder haar invloed bekeren hij en zijn

broer Tiburtius zich tot het christendom.

Zij wijden zich aan de verzorging van de

martelaren en delen aalmoezen uit, terwijl

Cecilia het geloof verkondigt. De drie

worden onder bewaking gesteld. De twee

broers worden onthoofd nadat hun bewaker

tot het christendom was overgegaan.

Cecilia wordt in haar eigen woning

omgebracht. Stervend maakt ze heel haar

bezit over aan de Kerk.

Eén zin uit de legende werd de aanleiding

om haar tot patrones van de muziek te

maken. Terwijl ze onder dwang naar het

huis van haar bruidegom wordt gevoerd,

blijft ze doof  voor de muziek die daar

wordt gemaakt en bidt ze in haar hart tot

God om haar maagdelijkheid te bewaren.

Cantatibus organis staat er in het Latijn,

dat wil zeggen “terwijl er muziek van

allerlei instrumenten weerklonk”. Dit werd

later begrepen als “terwijl zij het orgel

bespeelde”. Zo werd Cecilia van een

vrouw die bad terwijl de anderen muziek

maakten, tot iemand die zichzelf aan het

orgel begeleidde.

Terwijl Cecilia al in de vroegchristelijke

kunst wordt voorgesteld als martelares,

vinden we haar pas in de vijftiende eeuw

afgebeeld als muzikante. Soms bespeelt ze

zelf een intsrument, soms begeleiden

engelen haar bij het zingen.

Rubens schilderde haar minstens driemaal.

Voor het schilderij uit 1640 in de

Gemäldegalerie in Berlijn stond zijn

tweede vrouw Hélène Fourment model.

Drie engeltjes luisteren naar het orgelspel

van de heilige. Een tuimelende putto houdt

ondertussen de martelaarskrans boven haar

hoofd. Terwijl haar handen nauwelijks het

klavier beroeren en zij de blik omhoog

richt, lijkt het erop dat ze in een visioen

hemelse muziek hoort.

De voorstelling van de heilige Cecilia die

Rubens voor het plafond van de Carolus

Borromeuskerk in Antwerpen ontwierp, is

helaas verdwenen. Het prentenkabinet van

het museum Plantin-Moretus bewaart

echter twee kopieën ervan. Cecilia heeft

hier ook weer de trekken van Hélène

Fourment. Terwijl zij het orgel bespeelt,

beweegt een engel de blaasbalg die de

orgelpijpen van de nodige wind voorziet.

De scène lijkt zich af te spelen in de hemel,

want ze is met wolken omgeven. Achter de

heilige staat een engel die haar de

martelaarskroon opzet.

Een orgel is niet het enige muzikale

attribuut van de heilige Cecilia. Zo zit ze

op een schilderij van een onbekend

schilder uit de zeventiende eeuw in de

abdij van Tongerlo aan een spinet, een

voorloper van de piano. Andere keren

speelt ze clavecimbel, luit of cello. Een

beroemde maar raadselachtige voorstelling

van Cecilia borstelde de Italiaanse

renaissanceschilder Rafaël. Omringd door

vier heiligen kijkt Cecilia omhoog en laat

haast een orgeltje uit haar handen glijden.

Op de grond liggen kapotte muziek-

instrumenten. In de wolken is een groepje

engelen aan het zingen. Misschien

symboliseren zij wel het lied dat tijdens

haar gebed opwelde in haar hart.

Overgenomen van ( TM ) uit “Kerk en

Leven”  10/11/2010
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- UIT  DE  OUDE  DOOS -
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- BARTS BIJDRAGE IN BIJLAGE -

Tu saiss’il y a concert?

Tu saiss’il y a messe? Tu saiss’il y a

Breughel? Tu saiss’il y a bezoek aan de

leden herbergiers? Tu saiss’il y a boulie

(deze is nog altijd delicaat)? Tu saiss’il y

a besoind’outils de table? (neen, niet

meer sinds het jaar dat we van “de

kroon” naar “het anker “verhuisden,

jaja náár “het anker”, man we worden

oud, we weten nog van de tijd dat we wél

tafelgerief moesten meebrengen, en dat

de heren Gerard en Bart Picqueur dat

jaar na jaar vergaten en het dan aan

Edgard moesten gaan vragen) Tu saiss’il

y a stoverij de maandag? Tu saiss’il y

a…?

Men zegt dat er geen domme vragen

bestaan, enkel domme antwoorden… In

bovenstaande (rand)gevallen…hm, kan je

meermaals antwoorden met een retorische

vraag als: “is de paus katholiek?” of “is de

wereld rond?”. Met Cecilia zijn alle

bovenstaande bedenkingen overbodig. De

vaste ingrediënten van hét muzikale

feestweekend staan als een huis. Het doet

altijd pijn om er één moment te moeten

van missen.

Cecilia is voor de Zeelse harmonist wat

Ros Beiaard voor de Dendermondenaar is.

Je kijkt er lang naar uit, het vliegt voorbij,

er doet er links en rechts eens ene wat

melancholisch naar het einde toe met de

vraag of hij er de volgende keer nog wel

bij zal zijn, en iedereen ziet iedereen graag.

Ik vind dat schoon. Alleen duurt het feest

bij ons 4 dagen i.p.v. één miezerige

namiddag en komt het élk jaar terug. Ook

dit jaar dus en joepie!

Tijdens mijn vroege muzikale jeugd was

het Ceciliaconcert dé muzikale gala-avond

van het jaar. Daar was het ons om te doen:

weken, zoniet maanden van repeteren om

het nieuwe repertoire aan het publiek voor

te stellen, dan eindelijk het concert en blij

en voldaan wanneer het gedaan was,

volgden nog 3 dagen om dat te vieren.  De

muzikale agenda staat vandaag de dag zó

vol dat het Ceciliaconcert tussen de andere

evenementen wat aan artistiek belang lijkt

in te boeten, maar niks is minder waar. Het

blijft als steeds dé avond waarop de 3

orkesten van de vereniging samen

optreden, op zich een unicum dat velen ons

benijden. Ook deze keer hebben we voor u

een fijn en verrassend programma in de

hoed zitten. Een dag later staat de kerk

open voor iedereen die gelooft in de kracht

van de muziek! Ook hier een mix van

nieuw werk en all time favourites. En even

vooruitkijkend: op het nieuwjaarsconcert

op 8 januari krijgen de melomanen onder u

enkele prachtige klassiekers voorge-

schoteld! Binnen het bestek van 1 maand

zal je ons orkest 3 keer kunnen horen, met

telkens een ander programma.

Traditie? Ja natuurlijk, maar dat heeft hier

niks met verstarring te maken,

welintegendeel.

Cecilia is een werkwoord, kijk maar:

Je Cécilia, tu Cécilias, il/elle Cécilia,

nous Cécilions, vous Céciliez

Ils/elles Cécilient

Tot 2 december, 20u!

Je Cécilierai van begin tot eind

Bart
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- FRANZ LISZT -

Op 22 oktober 1811, 200 jaar geleden dus, wordt

Franz Liszt geboren in Raiding (thans Oostenrijk

– Burgenland, doch destijds gelegen in het

Hongaarse deel van het Keizerrijk Oostenrijk-

Hongarije). Zijn vader was een ambitieuze en

strenge muziekleraar. Hij brengt zijn talentvol

kind op vroege leeftijd het pianospelen bij.

Na een verblijf in Wenen, waar hij onder andere

van Antonio Salieri pianolessen krijgt, verhuist

het gezin naar Parijs.Vanwege zijn nationaliteit

krijgt het wonderkind echter geen toegang tot

het conservatorium en daarom intensiveert zijn

vader de oefeningsuren. Liszt legt in Parijs

contact met veel muzikale grootheden, zoals

Frédéric Chopin, Hector Berlioz en Felix

Mendelssohn Bartholdi, waardoor hij

aangespoord wordt om op zoek te gaan naar zijn

eigen muzikale grenzen.

De volgende jaren worden gekenmerkt door vele

omzwervingen doorheen Europa, en talrijke

composities en optredens. Hij trouwt met de zes

jaar oudere Marie d’ Agoult en ze krijgen drie

kinderen. Hij verblijft voor langere tijd in

Zwitserland en Italië. Artistiek gaat het hem

voor de wind, doch hij stoot ook op kritiek over

zijn werk. In 1841/42  wordt hij als pianist in

Berlijn zo vereerd en bejubeld –inzonderheid

door dames- dat Heinrich Heine het begrip

“lisztomanie” introduceert. Eind 1843 gaan Liszt

en Marie d’Agoult uit elkaar nadat Marie genoeg

had van de zich steeds weer herhalende

slippertjes van haar man.

Van 1843 tot 1861 is Franz Liszt kapelmeester

in Weimar en raakt in deze periode bevriend met

Richard Wagner, die later, tegen de wil in van

Liszt, met zijn dochter Cosima zou trouwen.

Zelf krijgt hij een relatie met de

temperamentvolle vorstin Carolyne zu Sayn-

Wittgenstein. In haar vindt Liszt zowel een

gelijkwaardige discussiepartner als een promotor

van zijn kunsten. De jaren in Weimar vormen

artistiek de meest productieve periode uit zijn

leven. Er ontstaan veel van zijn pianowerken,

twaalf symfonische gedichten, niet-kerkelijke

werken (ettelijke liederen, melodrama’s,

mannenkoren) en geestelijke muziek. Zijn

aanzien als componist en als dirigent blijft echter

gering.

Na bijna 20 jaar Weimar verhuist Franz Liszt

naar Rome. Eigenlijk om daar met zijn

levensgezel Carolyne zu Sayn-Wittgenstein te

trouwen. Maar één dag voor de bruiloft ziet

Carolyne af van het huwelijk onder druk van

haar familie. Deze afwijzing heeft dan ook

invloed op de relatie tusen beiden en leidt

tenslotte tot een scheiding.

Liszt wijdt zich vervolgens nog meer aan

religieuze composities en kerkmuzikale werken.

Paus Pius IX verleent hem tenslotte de lagere

wijdingen en het ambt van abt, waarmee de

jeugdwens van Liszt om tot het priesterambt toe

te treden, toch nog in vervulling gaat. Tijdens

deze late levensjaren krijgt ook zijn

compositorisch oeuvre, vooral zijn orkestwerken

en geestelijke werken, eindelijk erkenning. In

1886 reist hij al erg ziek naar Weimar om de

Bayreuther Festspiele onder leiding van zijn

dochter Cosima te bezoeken. Enkele dagen na

zijn aankomst sterft hij op 31 juli en wordt hij op

het stadskerkhof van Bayreuth begraven.

Franz Liszt is een van de meest kleurrijke

persoonlijkheden onder de klassieke

componisten. Hij was excentriek en een notoir

rokkenjager, een virtuoos pianist die

concertzalen vulde, een intellectueel, een

wereldburger van zijn tijd, maar vooral iemand

die onophoudelijk componeerde. De Phoenix

brengt een eresaluut aan deze grote meneer uit

de muziekgeschiedenis.

(Elie Van Herreweghe)






