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Beste Lezer,

De harmonie heeft drukke maanden achter

de kiezen. We waren nog maar amper

bekomen van het Ceciliaweekend, of er

diende zich reeds een forse muzikale en

organisatorische uitdaging aan in de vorm

van het Nieuwjaarsconcert in het

Gildenhuis. Op 23 maart 2012 speelde ons

orkest op uitnodiging van Rotaryclub

Dendermonde een concert in de Zeelse

Kouterkerk met als thema : Over helden en

feesten.

Nauwelijks zes weken later hield de

harmonie haar jaarconcert onder het motto:

ZELE ZOEMT de zomer in. De locatie

van het gebeuren was opnieuw de

Kouterkerk, doch de muzikanten speelden

een compleet ander programma, met als

rode draad een combinatie van Vlaams en

internationaal talent, innig verbonden door

de universele taal van de muziek.

Inmiddels zat de Jeugdharmonie zeker niet

stil. Dit jaar viert zij haar dertigjarig

jubileum, en dat zal men geweten hebben.

Tijdens het feestweekend van 30 maart tot

1 april 2012 bruiste de Pius X basisschool

van allerhande leuke activiteiten, gaande

van een quizavond, over een pastaconcert,

tot een kubb-toernooi. Het jeugdbestuur

bewees dat het met niemand moet

onderdoen qua vindingrijkheid en

ondernemingszin om een prestigieus

programma tot een goed einde te brengen.

Guido Verberckmoes had binnen de raad

van bestuur te kennen gegeven een

vervanger te zoeken voor zijn taak van

bibliothecaris. Na wat prospectie bij de

muzikanten verklaarde Bert Van Den

Bossche (basklarinet) zich bereid de taak

van Guido over te nemen. Via erelid

Vincent De Smedt kon de harmonie een

performant scanapparaat verwerven

waarmee de meeste partituren voortaan

elektronisch worden doorgescand naar de

muzikanten. De Phoenix dankt Guido

Verberckmoes van harte voor zijn

jarenlange trouwe en punctuele inzet en

wenst hem nog veel speelvreugde als

hoornist van het orkest. Piet ging ten huize

van een ander zeer verdienstelijk muzikant

in de persoon van Leon Mertens. U vindt

een verslag van hun babbel in dit nummer.

Zo nadert het einde van dit werkjaar, doch

er dienen zich een aantal boeiende

uitdagingen aan. Op 15 september 2012

speelt ons korps ter gelegenheid van het

festival Odegand in Gent. Op 17 maart

2013 neemt het orkest deel aan het open

V l a m o  k a m p i o e n s c h a p  v o o r

harmonieorkesten uit de superieure

afdeling. Er zijn plannen voor een

harmoniereis naar de zustergemeente van

Zele, Cham (Duitsland) van 9 tot 12 mei

2013. Het loont de moeite om ook de

volgende pagina’s van dit tijdschrift door

te nemen.

Elie Van Herreweghe
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- DE FANFARE VAN HONGER EN DORST –

Soms, Beste Lezer, overvalt ons de weemoed naar

vroeger en naar hoeveel beter het vroeger

allemaal wel was. Nu weet u samen met ons dat

dit slechts schijn is, we hebben immers de neiging

vooral het goede van vroeger te onthouden en het

slechte te vergeten. En schijn bedriegt, zoals u

weet… Toch dachten we de laatste tijd dat ‘de

fanfare van honger en dorst’ niet meer van

toepassing was op onze vereniging, zoals dat

vroeger daarentegen wél het geval was…

Enige jaren geleden overkwam ons in een moment

van onnadenkendheid het lidmaatschap aan Het

Bestuur onzer Harmonie. Er waren toen op

regelmatige tijdstippen feestelijkheden waarvan

niemand ons precies het nut kon vertellen, doch

omdat ze meestal van plezierige aard waren

vonden we dat allerminst erg. We herinneren ons

uit ons eerste bestuursjaar nog levendig de

passage van Philippe Verbeeck die plots met een

vergadering van “de VZW” op de proppen kwam

die blijkbaar hoognodig moest plaatsvinden nog

net voor de zomer, liefst in een eetgelegenheid, dat

spreekt voor zich. Het leek allemaal erg officieel

met een tintje Bourgondië erbij, en Philippe kon

als geen ander het menu vooraf voorlezen zodat we

goed wisten wat ons te wachten stond.

Evenzo verging het onze deelname aan het Comité

van de Phoenix: aangezien we bij tijd en wijle

graag een stukje tekst aan het papier

toevertrouwen werd het lidmaatschap van dit

prominente Comité ons meteen bij de intrede in

Het Bestuur voorgesteld. Het hoeft geen verbazing

te wekken dat de heren van dit genootschap hun

zesmaandelijkse vergadering steevast afsluiten met

een ‘kleinigheid’, klaargemaakt door de vrouw des

huizes. Dat laatste stelde ons meteen voor een

technisch probleem, want behalve hespenrolletjes

met witloof en een niet nader te omschrijven

“Dendermondse droge hutsepot” krijgt onze eega

niks klaargemaakt (althans in de keuken, maar we

wijken af). Geen probleem met deze gerechtjes in

de winter, maar wat tijdens de zomermaanden?

Nog steeds bekruipt ons bij wijlen de herinnering

aan die zwoele zomeravond waarop we

terugkwamen van een buitenlandse zakenreis, moe

en hongerig, waarop bij thuiskomst vrouwlief tot

onze grote verwondering het terrastafeltje

feestelijk bleek gedekt te hebben. Wit wijntje in de

koeler, gegrild stukje vis met een fris slaatje

daarbij en de avond kan niet meer stuk, dachten we

behaaglijk achterover leunend. Om haar

vervolgens parmantig te zien komen aandraven

met een dampende schotel hespenrolletjes in

kaascrouton en puree uit de oven…

Ook waren daar ten huize van onze Rijzige Vriend

steevast de bestuursvergaderingen in juni waar

asperges op Vlaamse wijze de vergadering culinair

afsloten (en deze in belangrijkheid zelfs

ruimschoots overtroffen).

 En dat Harmonissima een bijzonder evenement is

geworden was niet in het minst te danken aan de

memorabele startvergadering op een niet nader te

noemen culinair topadres uit de streek. Dé

hamvraag van het evenement kwam daar al

onmiddellijk aan bod: “wie gaat er de drank op

Harmonissima leveren?”. Deze tendens heeft zich

als een rode draad doorgezet tijdens onze

voorbereidingen, want de tweewekelijkse

vergaderingen werden onverminderd beëindigd

met een ‘innerlijke versterking’: paardenworsten,

hutsepot, venusschelpjes, garnaalkroketten,

stoverij, bouilli met schorseneren, het passeerde

vroeg of laat allemaal de revue.

Maar recent bleken tot onze grote vreugde de

culinaire roots van de Bestuurskamer nog steeds

intact te zi jn,  want op de laatste

Bestuursvergadering dreigde een vinnige

interventie van Kamiel te verzanden in complete

apathie tot plots onze Voorzitter op de proppen

kwam met een (kort ingeplande) menubespreking

voor het aanstaande Etentje van Het Bestuur. Nog

nooit zagen we zoveel bestuursleden tegelijkertijd

de oren spitsen, klaarwakker worden en de rug

rechten. Nog nooit ook hadden we zoveel

verschillende meningen geteld binnen ons Bestuur,

zelfs van leden die we er heimelijk van verdachten

niet echt over een eigen mening te beschikken…

Zelden zo’n vinnig debat gezien met over en weer

gaande voorstellen en ideeën!

We zijn dus weer gerustgesteld,  Beste Lezer, de

fanfare van honger en dorst is nog springlevend en

bij lange na niet ten dode opgeschreven, ze was

hoogstens  heel even ingedut…. En misschien, héél

misschien, weet onze Rijzige Vriend zijn

aspergeschiller  terug op te vissen uit de

besteklade, ’t is tenslotte terug bijna juni?

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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- Workshop Ruiterijtrompet-

Op initiatief van onze dirigent Bart

werd onder regie van Vlamo op 25

februari een workshop georganiseerd

voor ‘ruiterijtrompet’ (vertaald in de

eigen taal: clairon) te Zele, Durmen.

Meer dan 60 personen uit alle

Vlaamse provincies schreven zich in

en namen effectief  deel.

Docent van dienst was O l i v i e r

Brichau, lid van het trompetterkorps

van De Gidsen. Een man die op een

bijzonder rustige en professionele wijze

in geen tijd de aanwezigen wist te

boeien en te motiveren om er iets goed

van te maken.

Inleidend werd een toelichting gegeven

van het instrument. Van in de tijd  van

de farao’s tot vandaag wordt het

instrument gebruikt om bevelen en

signalen door te geven aan de

eenheden. De hedendaagse militaire

muziekkapellen gebruiken het

instrument tijdens de parades om aan te

kondigen welke bewegingen dienen te

worden uitgevoerd : geef acht, aan het

vaandel, aan de korpscommandant…..

Het instrument is niet weg te denken bij

de uitvoering van een militaire mars.

Vermits de doelgroep bestond uit prille

beginners, ervaren trompetters,

muzikaal geschoolden en niet-

geschoolden werd vervolgens een

aantal principes van het instrument

uitgelegd en ingeoefend. Aanvankelijk

in kleine groepjes en uiteindelijk met de

ganse kliek.

Na de pauze werden partituren

uitgedeeld en werden een paar werken

intensief ingeoefend. De workshop

werd afgesloten met een toonmoment.

Indrukwekkend met zo veel

gemotiveerde deelnemers.

De afwezigen hadden zoals gewoonlijk

ongelijk. De aanwezigen waardeerden

het genomen initiatief dat zeker en vast

voor herhaling vatbaar is.

Vlamo als organisator, dirigent, bestuur

en deelnemers waren aangenaam

verrast door de grote opkomst.

Het is duidelijk dat de clairon voorlopig

nog niet met uitsterven bedreigd is

maar dan moeten alle belanghebbenden

in dit verhaal consequent in dezelfde

richting denken. Enerzijds moet de

nodige aandacht en ondersteuning

gegeven worden voor de leden van de

kliek. Anderzijds betekent dit dat het

engagement van de kliek een

onvoorwaardelijke conditie is om dit

alles te verdienen. Als iedereen in

dezelfde richting gaat ontstaat de weg

vanzelf….

Op 17 en 24 april  leidde Olivier

Brichau de repetities van de kliek in de

laatste rechte l i jn naar het

zomerconcert. Het waren inspannende

momenten maar de vooruitgang was

merkbaar en dat doet deugd.

Tot slot een dankwoord aan iedereen

die bijgedragen heeft tot het welslagen

van dit verhaal.

Jan Ketels
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-  HET GEBEURDE ONLANGS  -

2-3-4-5  DECEMBER 2011 CECILIAFEESTEN

Zie De Phoenix - middenkatern

8 JANUARI 2012  – NIEUWJAARSCONCERT

Hoe kan men best een Nieuw jaar inzetten dan met

muziek en met vrienden die elkaar het allerbeste

wensen? Ze waren met velen in de zaal van het

Gildenhuis en genoten van heerlijke muziek, gebracht

door ons voltallig harmonieorkest onder leiding van

dirigent Bart Picqueur. Nieuwjaarsmuziek is er

genoeg, uiteindelijk moet er een keuze gemaakt

worden. Ditmaal koos onze dirigent voor volgende

werken:

-Cortège de Bacchus uit Sylvia- Délibes.

-Capriccio Italien – P. Tschaikowski

-Bolero – M. Ravel

-Waltz uit Divertimento voor orkest  – L. Bernstein

-Danse Bacchanale uit Samson et Dalilah – C. Saint-

Saens

Iedereen was terecht vol lof over de uitvoering.

Een mooie inzet voor het nieuwe muzikale jaar 2012.

Proficiat aan alle muzikanten, onze dirigent en in het

bijzonder slagwerker Jonas D’Haese, die de Bolero op

een perfecte manier begeleidde. Nadien werd menige

nieuwjaarswens rijkelijk overgoten met ……

……..goede voornemens. 

Eric Arens

31 JANUARI  2012 – ALGEMENE

VERGADERING

Naar jaarlijkse gewoonte was het de laatste dinsdag

van januari geen gewone repetitie. Om 21 uur gingen

de instrumenten aan de kant en luisterden de

aanwezigen naar “The state of the Union” van

voorzitter Patrick en het financieel verslag van

penningmeester Filip Verhofsté. Doorheen de fraai

gedocumenteerde cijferregen hebben we begrepen dat

de financiële toestand van de kas gezond is, doch dat

het een hele klus is om het evenwicht tussen plus en

min te bewaren. De opgedaagde harmonisten hadden

de gelegenheid vragen te stellen of  opmerkingen te

maken, zoals in een democratische vereniging hoort.

Zij bezegelden hun goedkeuring met een applaus en

genoten kennelijk van de aangeboden consumptie.

25 FEBRUARI  2012 – WORKSHOP

RUITERIJTROMPET

Zie De Phoenix pagina 5

23 MAART 2012 - ROTARYCONCERT

In de Kouterkerk, die in afwachting van het Zeels

Cultuurpaleis bij meerdere gelegen-heden dienst doet

als concertzaal, heeft onze Harmonie op 23 maart een

gesmaakt concert gegeven in opdracht van Rotary

Club Dendermonde. Het is een eer en voldoening voor

dirigent, muzikanten en bestuur dat op onze Harmonie

 hiervoor beroep gedaan wordt. Het bevestigt dat we

door de kwaliteit die we brengen de kans krijgen een

nieuw publiek te bereiken.

Het thema van het concert ging “over Helden en

Feesten” (zie pagina 15- tekst van Bart). Het doel van

Rotary Dendermonde was de projecten van FINADO

in Ethiopië financieel te steunen. Deze VZW startte

met ondersteuning van kansarme gezinnen maar in de

loop der jaren is daarnaast steeds meer aan

projectondersteuning gewerkt, zoals bouwen en

renoveren van scholen, water- en sanitaire

voorzieningen. Carlos Geens, voorzitter van de

Rotaryclub, overhandigde na het concert fier een

cheque van 4000 euro aan Filip en Greta De Sutter,

stuwende krachten achter Finado ( www.finado.be) .

Piet Engelbeen

30 – 31 MAART – 1 APRIL 2012

FEESTWEEKEND JEUGDHARMONIE

Zie De Phoenix pagina 18 en 19

30 APRIL 2012 – MEIAVOND

Normaalgezien geuren de meiklokjes aan de vooravond van

1 mei, dit jaar was het anders.  Bloempjes waren er amper te

zien, de dagen en weken voorafgaand aan meiavond was het

weer allesbehalve schitterend en zo was het ook tijdens

onze uitstap.  We lieten het niet aan ons hartje komen en

maakten er toch nog een leuke avond van, weliswaar

verkort vanwege de regen.  Toch bedankt aan alle vrienden

en sympathisanten die ons met de glimlach ontvingen en

een duit in het zakje van nonkel Frans zaliger deden.  Ook

dank aan de muzikanten van dienst: Nele Poppe, Ellen Van

Regemoorter, Erik Stoker, Annelies Bauwens, Luc Van

Damme, Isabelle D'Heer, Kaat Goossens, Herman

Goossens, Sven Van den Berghe, Joris Poppe & Stephan

Verlaeckt.  Ook dank aan secretaris Jan Heirwegh &

voorzitter Patrick Bauwens.

(Wim Van Den Berghe)

12 MEI 2012 – JAARCONCERT ZELE ZOEMT

Zie De Phoenix pagina 9
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PIEPKLEINE HARMONISTJES

• Laura Stechelman werd geboren op 20 december

2011 als dochtertje van Filip Stechelman en Stefanie

Vermeiren (saxofoon).

• Titus Matthys werd geboren op 5 maart 2012 als

broertje van Titus. De papa is Piet Matthys (hobo) en de

mama Elien Deley (slagwerk).

LATEN WIJ HEN GEDENKEN

 Hubert Kesteleyn overleed op 1 januari 2012 op 61-

jarige leeftijd. Hij was de vader van Hannelore Kesteleyn

(dwarsfluit) en Karel Poppe (saxofoon) en van Bram

Kesteleyn (oud-muzikant) en Carolien Vehent (saxofoon)

 Margaretha Van Driessche overleed op 24 januari

2012 op 97-  jarige leeftijd. Zij was de moeder van Jo

Deprouw, lid van onze technische ploeg.

 Germaine Goossens overleed op 14 februari 2012 op

81-jarige leeftijd. Haar echtgenoot Jean Caesens is gouden

erelid van onze vereniging en vaak op post bij de

uitvoeringen.

 André Van Hecke overleed op 17 maart 2012 op 74-

jarige leeftijd. Hij was de vader van Dirk Van Hecke

(tamboer).

De Phoenix biedt aan de families van de overledenen zijn

oprechte deelneming aan.

WEET U DAT :

 De Pupiteractie uitdraaide op een groot succes.

Gedurende de eindejaarsperiode brachten de harmonisten

een bedrag bijeen van 850 euro om bij te dragen in de

aankoop van nieuwe pupiters met laadkarretjes. Eretamboer

Baziel Poppe kwam als winnaar uit de bus van de tombola

die uitgeloot werd bij het Nieuwjaarsconcert. Hij mocht een

prachtige hoorn mee naar huis nemen als welverdiende

prijs. Wij danken alle deelnemers aan deze actie.

 De technische ploeg van de Harmonie in “De

Zelenaar” genomineerd werd als vrijwilliger van de maand.

Dit is meer dan verdiend, want de laatste maanden hebben

zij reeds enorm veel werk gepresteerd. Zij doen dit met

kennis van zaken, veel inzet en met een blij gemoed.

Proficiat mannen, en … dame !

 Eresecretaris Oscar Kesteleyn  de kaap van de

negentig jaar heeft overschreden. Hij kwam uitgebreid aan

bod in een lezenswaardig artikel van Mark De Block op

www.mensenvanbijons.be onder de toepasselijke titel

“Music was my First love”, waar wij graag naar verwijzen.

Nog vele jaren, vriend Oscar!

 Bestuurslid Joris Laget zijn 80
ste

 verjaardag heeft

gevierd op “Lagetse” (=  min of meer Bourgondische)

wijze. Proficiat Joris !

 Alfred Bauwens, trouw erelid en vader van onze

voorzitter Patrick, zijn 80
ste

 verjaardag vierde op 12 mei, de

dag van Zele Zoemt. Het was een mooi moment toen het

orkest “Happy Birthday to you” speelde om hem geluk en

nog vele jaren toe te wensen.

 Guido Verberckmoes ( h o o r n )  zijn taak als

bibliothecaris heeft overgedragen aan Bert Van Den

Bossche (basklarinet). Het e-mailbericht hierover van Bert

is het lezen waard als hommage aan Guido en als

introductie van hemzelf:

“Dag vrienden muzikanten,

 Sommigen hebben het al in de 'wandelgangen' gehoord. De

wakkeren onder ons hebben het opgemerkt bij het openen

van deze mail : deze partituur is u niet bezorgd door Guido.

 

Het is inderdaad zo dat Guido al een tijdje de wens had om

'op pensioen' te gaan. Een carrière van (als ik het goed heb)

13 jaar  plichtbewust partituren archiveren, kopiëren,

klasseren.....Merci hiervoor. Het mag gezegd :  met Guido

als voorbeeld ligt de lat voor een opvolger dan ook hoog.

Na wat aandringen van Wim heb ik mij dan geëngageerd

om deze taak op mij te nemen.

Vandaar ...

  

Zoals het al een tijdje de gewoonte was, wordt het nu

definitief de standaard dat uw copij wordt doorgemaild in

pdf - A4 formaat. De harmonie heeft geïnvesteerd in

apparatuur om de partituren perfect te kunnen inscannen.

Er zullen dan ook geen papieren versies voorhanden zijn op

de repetities !

Mocht er wat mislopen en je beschikt niet over de juiste

afdruk wil dan via bovenstaand mailadres uw opmerkingen

bezorgen. 

 

Bij het typen van deze tekst vloeien mijn gedachten naar

'nonkel' Frans zaliger, onze voorvader der

bibliothecarissen. Waar is de tijd ......

De jongeren onder ons die deze man niet hebben gekend : je

moet maar eens gaan neuzen in een of andere Phoenix.

En voor diezelfde jongeren : afspraak over 13 jaar ...

  

 Veel plezier aan PHILADELPHIA OUVERTURE, dit wordt

gerepeteerd vanaf dinsdag 3 april.

Bert.

Wij verduidelijken dat de scanner bereidwillig ter

beschikking werd gesteld door erelid Vincent De

Smedt, die hiervoor dan ook onze oprechte dank

verdient.
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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
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- ZELE ZOEMT-

Het is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je

als harmonist een stukje  schrijft over een

concert van je eigen vereniging. Je zal wel al

eens subjectief tewerk gaan, je zal al eens

overdrijven, maar dat heeft soms ook zijn

charmes. Neem mij dus niet kwalijk, beste lezer.

Ik kan nu toch moeilijk beweren dat het maar

zus en zo was, terwijl alle aanwezigen via

ondubbelzinnige signalen duidelijk hebben te

kennen gegeven dat het er dit keer “baf op” was.

De Kouterkerk was aardig gevuld met

muziekliefhebbers. De vele VIPS hadden kunnen

genieten van een verzorgde en overvloedige

receptie toen voorzitter Patrick de avond inleidde.

Zijn loopmicrofoon liet het afweten en ook Deken

Willems kreeg geen leven in het rotding dat het bij

de eerste communie nog zo goed gedaan had. Soit,

de voorzitter bereikte met luide stem ook de

achterste rijen bij zijn verwelkoming. Hij gaf het

woord door aan “Schoppenvrouw” Niki De Sitter,

een welbespraakte troefkaart, die gans de avond

spitant en vlot de muziekstukken aan mekaar reeg.

Dirigent Bart Picqueur was niet de Rubicon, maar

wel de Gentsesteenweg overgestoken om te vragen

haar talent aan te wenden teneinde het publiek voor

“Zele Zoemt” te entertainen. Zij kwam, zag en

overwon.

Getooid met “alpinomutsen” zorgde het

tamboerkorps voor een originele eigen inbreng,

door de stukken in te leiden met het ritmisch

tromgeroffel van Crazy Army (Ed Lemley). Te

beginnen met de Philadelphia Ouverture van Dirk

Brossé. Het programmaboekje heeft het over “De

Vlaamse Bernstein” en wie ben ik om dit niet te

beamen? Luistergenot van de bovenste plank en

van dichtbij.

Als rode draad doorheen dit internationaal Zeels

harmoniefeest liep trouwens de mix van talent van

eigen bodem en van buitenlands genie, of is het

omgekeerd? Hoe dan ook, componist Teo Aparicio

Barberán , afkomstig uit Valencia was er zelf

getuige van dat ons orkest zijn Symphone II - States

of Mind  onder handen nam, een driedelig

werkstuk: I. Logos – II. Pathos – III. Ethos, een

stevige paella voor ons orkest dat perfect

geconcentreerd bleef tot en met de laatste noot. Teo

nam nederig het daverend applaus in ontvangst. Hij

vond het schitterend dat hetgeen in zijn “mind”

ontsproten was, via de partituur en de muzikanten

zo naadloos tot bij het publiek terechtgekomen was.

Jeugdvrienden Bart Picqueur en Bart Van Der

Strieckt, de ene als componistdirigent, de andere

als trompetvirtuoos ontmoetten vervolgens elkaar –

haast niet te geloven- Miles from Home, een

knipoog naar Miles Davis, waardoor het er vrij

jazzy aan toe ging. Solist Bart Van Der Strieckt liet

horen hoe je met diverse sourdines steeds andere

sferen oproept. Duimpjes en vingertjes aflikken,

traantje wegpinken en dan, op naar het volgende

stuk: Valse Militaire Belge (Louis Fremaux),

waarbij de kliek liet kennen dat ze een en ander in

“haar mars” heeft. Olivier Brichau, ruiterij-

trompettist aan de koninklijke muziekkapel van de

Belgische Gidsen heeft de klaroenen speciaal

gecoacht voor dit concert.

Na een lavende pauze schoot Robin Hood Picqueur

meteen raak in filmmuziek uit Prince of Thieves,

(Michael Kamen). Sherwood Forest of de

Gratiebossen? Jan Praet was in de buurt. De stap

naar het adembenemende The Legend of King

Arthur lag voor de hand. Componist Pete Meechan

uit Manchester, maar fan van Liverpool, was in de

kerk aanwezig, en het verwonderde niemand dat hij

een Big Mac compositie uit zijn losse pols had

geschud. De decibels en onverwachte pointes waren

niet uit de lucht. Onze slagwerkers liepen zich

verrot om Excalibur tijdig uit de stenen schede te

ritsen. Het is hen gelukt, maar het was wel nipt.

Bart Van Der Strieckt had een Flügelhorn

meegebracht en trok ons aan zijn kloeke borstkas

met olympische longinhoud in Hold me close (Ole

Edvard Anderson). Bram Goossens en Sven

Ysewyn traden hem bij in het virtuoze Bugler’s

H o l i d a y  (Leroy Anderson) dat de uiterste

mogelijkheden van de trompet aftast. De

toehoorders geraakten helemaal in de ban van het

spetterende spektakel.

Geen marsen deze keer? Toch wel! En wat voor

één! Pure vrolijkheid spat als champagnebubbels uit

de mars uit het Divertimento for orchestra dat

Leonard Bernstein schreef voor de 100
ste

verjaardag van het Boston Symphony Orchestra.

Het dankbare publiek vroeg en kreeg nog enkele

bisnummers, waarbij muzikale duizendpoot Bart

Picqueur tot slot zijn kunnen toonde aan de klarinet.

Neen, Bart, no Teo, no Pete, neen Patrick, neen

muzikanten, neen  technische ploeg, neen

harmonisten You ‘ll never walk alone, wanneer

muziek grenzen verlegt en laat vervagen, zoals de

avond van “ZELE ZOEMT”. We mogen ons

gelukkig prijzen dat er in Zele zoveel mensen zijn

die er pap van lusten.

Elie Van Herreweghe
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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.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

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

Fijne chocolade - Marsepein
THUISBEZORGING

Gesloten op dinsdag en woensdag
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- OVER HELDEN EN FEESTEN -

Een concert in het dorp aan de overkant, over  de geschiedenis van de stad aan de overkant. De mythische

geschiedenis en de reële geschiedenis, of was het omgekeerd? Geschiedenis is belangrijk voor de stad

waarvan de burgervader historicus is. Geschiedenis en traditie…mooie dingen om te vieren. Maar de

Dendermondenaar, en ook de Zelenaar is kosmopoliet. Een aangeboren afwijking van mensen die langs

een stroom wonen. Dus bezingen we ook helden en feesten van iets verder weg van hier.

Beginnen doen we dicht bij huis. Léon de Burbure werd in 1812 in Dendermonde geboren. De student in

de rechten was echter meer in muziek geïnteresseerd en zou zijn leven vullen als componist en dirigent,

onder meer van de “Societé philharmonique de Ste Cécile de la ville de Termonde”. In zijn tijd een

gevierd musicus, werd hij uit de dreigende vergetelheid gered door zijn stadsgenoot Jan De Wilde. (de

musicoloog, niet de kleinkunstenaar – die is van Aalst God vergeve het hem, ook niet de tekenaar – die is

van Zele) Deze laatste gaf me namens het studiecentrum voor Vlaamse muziek de opdracht om de

concertouverture “la fête villageoise- de Vlaamse boerenkermis” te adapteren voor het moderne

harmonieorkest. Het werk is geïnspireerd op het gelijknamige doek van David Teniers II (1610-1690) .

Het tafereel: wat dacht u, een Vlaamse kermis. De adellijke componist over het feest van de dorpelingen.

De muziek van de Burbure doet bij momenten een beetje aan Rossini denken. Een eenvoudig maar pittig

thema in een sprankelende orkestratie met een oneindig eindakkoord.

Met het Caprice Italien van Peter Tschaikowski (1840-1893) blijven we in dezelfde tijdsgeest, maar gaan

we van het dorpsfeest naar het stadsfeest. Net als de Russische in Parijs residerende meester ondernemen

we een citytrip naar Rome. Vanuit zijn hotelkamer hoort hij allereerst de trompetsignalen van het

voorbijkomende regiment te paard. Het tweede thema zou de ietwat nukkige Rus zelf kunnen beschrijven

die niet zo blij is uit zijn slaap te zijn gewekt. Maar dan komt stilaan het carnaval op gang om uit te

monden in een vurig en virtuoos Tarantelle.

Terug naar huis en naar hét pronkstuk van dé stad aan de Dender. Het Ros Beiaard. 2 jaar geleden had ik

in de aanloop naar de ommegang het fijne genoegen om voor de Marnixring Dendermonde de “Ros

Beiaard Saga” te componeren. In 3 delen beschrijft het werk enkele passages uit de beroemde

geschiedenis van het schoonste paard ter wereld. In deel 1: “de koning en de dissident” horen we hoe de

zonen van Aymon het tijdens een feestje aan de stok krijgen met kroonprins Philips. Hij werkt hen

zodanig op de heupen dat het Reinout, de jongste telg van de familie, danig te veel wordt dat hij de

arrogante prins met één slag van zijn zwaard het hoofd afhakt. Deel 2: “Beiaard”, beschrijft het

onoverwinnelijke paard in vele veldslagen, met de 4 broers op zijn rug. Deel 3:  “een offer voor vrede”:

Moeder Aymon vindt dat het allemaal genoeg is geweest en bidt om vrede. Het offer dat de koning

hiervoor vraagt is vreselijk: niet de 4 Dendermondse guerrillero’s maar hun paard wordt ter dood

veroordeeld. Pas wanneer Reinout wordt gedwongen Beiaard de rug toe te keren geeft laatstgenoemde de

strijd tegen de rivier en de molenstenen op en gaat voorgoed ten onder. Het werk eindigt echter heroïsch:

Niet de rechter maar de veroordeelde zal eeuwig leven in de harten van de stedelingen.

Niet alleen in Dendermonde wordt gestreden tegen het heersende establishment. Ook in Sherwood forest

wordt de koning het vuur aan de schenen gelegd. De naam Robin Hood komt in de Engelse literatuur voor

het eerst voor in een tekst van Pierce Powlman uit 1386. De eerste verfilming van het verhaal wordt

gemaakt in 1908. De meeste bekendheid vergaart Robin hood echter dank zij de Disney animatiefilm uit

1973 en de langspeelfilm “Prince of thieves”  uit 1991 met Kevin Costner in de titelrol. Bij deze laatste

schreef Michael Kamen zeer heldhaftige muziek, mooi contrasterend met de ballad “everything I do” van

Bryan Adams

Het concert helden en feesten besluiten we met zeer feestelijke muziek van een van mijn persoonlijke

helden: de Nederlandse componist Johan De Meij.  In “at Kitty O’Sheas” brengt De Meij enkele Ierse

traditionals samen. Melodieus wisselt af met virtuoos. Ook de Ieren weten wat feesten is.

Bart Picqueur
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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

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

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
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- OP BEZOEK BIJ LEON MERTENS -

FOTO LEON MERTENS

Hij behoort ondertussen bij de “anciens” van

ons harmonieorkest maar heeft zich altijd al

goed gevoeld tussen de jeugd. Het is ook deels

aan zijn inzet en liefde voor de muziek te danken

dat wij momenteel over zulke jonge Harmonie

beschikken: “Leon Mertens” zet zich al jaren in

voor de Zeelse Harmonie. De redactie blikt

samen met Leon terug op zijn rijk muzikaal

verleden.

In 1942 is Leon aan de ander kant van ’t Water in

Lebbeke geboren. Hij groeide op in wat in die tijd

een kroostrijk gezin genoemd werd, ze waren met

10 broers en zussen. Als de familie nu eens bij

elkaar komt, zegt Leon, zijn we met al de

nakomelingen van mijn ouders met meer dan 140.

Lentsch vader zong en speelde toneel in

toneelgroep “De Vrede”.

Het contact met de blaasmuziek  is er gekomen

dank zij zijn grootvader Jan-Frans Mertens,

bestuurslid van de Harmonie Ste Cecilia Lebbeke.

Die kocht een saxofoon voor zijn petekind Robert,

de oudste broer van Leon, op voorwaarde dat hij

lid werd van de Harmonie. Dit bleek een goede

zet voor de Harmonie van Lebbeke want na

Robert kwamen er nog 7 zonen die allen spelend

lid werden. Sax-alto, schuiftrombone, 2

klarinetten, een trompet en slagwerk. Die zonen

kregen op hun beurt ook kinderen die muzikant

zijn geworden met als gevolg dat in de Lebbeekse

Harmonie in 1985 op de 50 muzikanten er 23 uit

de Mertens-familie kwamen. De jaren ’60-‘70 was

de jaren van de balorkesten. De broers vormden

samen “de M Brothers”, met 4 saxofoons, 3

trompetten, 2 trombones, slagwerk en een zanger-

gitarist zijn zij een 15-tal jaar actief geweest. In de

drukste jaren hadden zij 30 tot 40 optredens.

In 1968 trouwde Leon met Marie-Madeleine

Certijn en is hij naar Zele komen wonen. Hij

vervoegde onze Harmonie als sax-alto maar

schakelde nadien op vraag van dirigent

Deveneyns over naar sax-bariton. Leon beleefde

de ganse bloeiperiode mee vanaf het behalen van

het 3
e
 Provinciaal Vaandel in 1971. De groei naar

superieure afdeling en de regelmatige bevestiging

op het topniveau geven hem de ambitie en

voldoening om verder als muzikant mee op te

bouwen.

Zoals reeds aangebracht, heeft Leon zich enorm

verdienstelijk gemaakt tijdens de beginjaren van

de jeugdharmonie. Naast Jules Baert en Clement

Roosendans leerde hij jonge muzikantjes de eerste

noten uit een muziekinstrument blazen. De eerste

lessen gingen door in de bovenzaal van de Kroon

maar snel verhuisde Leon wegens plaatsgebrek en

koude winterdagen naar zijn thuis in de Zwarte

Molenstraat. Veel ondertussen gerenommeerde

muzikanten gingen door zijn handen: Bart

Picqueur, Bob Van der Strieckt, Isabelle D’Heer,

Karel Poppe, Tom Segers om er maar een paar te

noemen. Elke zaterdagvoormiddag besteedde

Leon volledig aan privéonderricht en dit non stop

tot in 2001.

Muziek is de rode draad in Leon zijn leven.

Momenteel speelt hij in onze Harmonie, in Ste

Cecilia Lebbeke, het Zeelse Brandweerkorps en

de Spoorwegharmonie in Brussel, dit via zijn

broer Achiel die er voorzitter is. Ook zijn 2

dochters Leen en Greet zijn muzikanten. Greet is

tevens voorzitter van het koor Makeblijde dat

onlangs nog “Koor van het Jaar” was. Marie-

Madeleine stond altijd in de eerste lijn om te

helpen bij de mosselfeesten in den Anker en

steunt haar man voluit in zijn muzikale hobby.

Een voorbeeldfamilie qua engagement voor hun

Harmonie.

Naar de toekomst toe hoopt Leon nog zo lang als

mogelijk te kunnen musiceren en houdt hij van

uitdagingen om het niveau op peil te houden. De

redactie dankt Leon voor de gezellige babbel en

 wenst hem en Marie-Madeleine nog veel

gelukkige jaren toe met veel muziek en mooie

momenten.

Piet Engelbeen
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- PASTIME WITH GOOD COMPANY -

Dit jaar viert de jeugdharmonie haar 30
ste

 verjaardag! Omdat we dit niet zo maar

voorbij konden laten gaan, organiseerden we een heus feestweekend.

Het feestweekend ging van start op vrijdag 30 maart 2012 met onze quiz pastime

with good company. Bram Goossens stelde in samenwerking met onze dirigent Stijn

Heyde deze fantastische quiz op. De presentatie werd verzorgd door Sil Poppe. We

kunnen zonder twijfel zeggen dat de quiz een groot succes was. Er schreven zich

maar liefst 22 ploegen in! Om alles in goede banen te leiden, hadden we natuurlijk

vele helpende handen nodig. Die vonden we bij de muzikanten van de jeugdharmonie

en hun ouders. Bij deze willen wij alle helpende handen nog eens van harte

bedanken. Zonder jullie was het ons nooit gelukt. Ook bedankt aan Bram, Stijn en Sil

die de quiz tot een goed einde brachten.

Op zaterdag 31 maart 2012 organiseerden we ‘Pasta- time with good company’, een

concert van het instaporkest en de jeugdharmonie, gevolgd door een heerlijke pasta-

maaltijd. Het instaporkest ging van start met hun stukjes ‘Easy Baroque Suite’ en

‘Slapstick Show’. Daarna was het de beurt aan onze feestvarkens. Zij speelden ‘

Along The River’, ‘Sax In The City’ met soliste Kaat Goossens, ‘La Cucina Italiana’,

‘Monterosi’ en natuurlijk ‘Pastime With Good Company’, eveneens het themalied

van het feestweekend. Nadat we het beste van onszelf gaven, was het tijd voor een

heerlijke Pasta- maaltijd. Hiervoor willen we Bart Picqueur en Annemieke Poppe,

onze kookouders, in de bloemetjes zetten. Bedankt! Het concert was top en het eten

overheerlijk!

We sloten ons feestweekend af op zondag 1 mei 2012 met een Kubb- Viking-

Tornooi. Het kubb- spel was voor de meesten nog onbekend, daar het de eerste keer

was dat dit georganiseerd werd in Zele. Toch mogen we tevreden zijn om de

opkomst! Iedereen heeft gekubbd dat de stukken er vanaf vlogen, maar beleefde

bovenal enorm veel plezier.

Bedankt aan iedereen die ons een verjaardag schonk om nooit meer te vergeten!

Annelies Bauwens
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w w w. d e fo n te i n z e l e . b e

Alle LENINGEN, VERZEKERINGEN
en GELDPLAATSINGEN

EURASCA
Oudburgstraat 7 • 9240 Zele

Tel. 052 44 92 52 - 052 44 46 67
Gsm 0495 42 81 45
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- DE KERK IN ’T MIDDEN -

Elke generatie zegt wel eens van zichzelf: “wij

hebben de grootste veranderingen ooit

meegemaakt”. Onze ouders en grootouders

konden natuurlijk – bij wijze van spreken -

uitpakken met de wereldoorlogen, maar ook

met de opkomst van nieuwe technieken en

middelen (vliegtuigen, telefonie, elektriciteit,

kernsplitsing, radio, televisie, autowegen…).

Wij van onze kant kunnen met enige weemoed

terugblikken op de tijd toen er geen

grootwarenhuis, microgolfoven, fax en scan,

computer, gps, mondialisering, facebook of

internet bestond.

De ongebreidelde evolutie inzake technologie en

allerhande uitvindingen is evenwel maar klein bier

in vergelijking met  de fundamentele omwenteling

in de “state of mind” van de mensen tijdens de

laatste decennia. Talrijke normen, gewoonten en

waarden lijken wel op hol geslagen als een jong

veulen. Dagelijks zijn we verrast dat het allemaal

zo snel gaat. Het finaal is nog niet in zicht en de

uitkomst zo moeilijk vatbaar voor onze

verbeelding. Leidt de crisis tot katharsis, of vinden

we nooit een harmonie? vragen we ons bezorgd af.

Neem nu de ontkerkelijking in de Westerse landen,

want niet overal gaat het er aan toe zoals bij ons.

Tot in de zeventiger jaren van vorige eeuw leek er

geen vuiltje aan de lucht. Na wat regen komt zeker

de zonneschijn terug, dachten de meesten. Hier en

daar rezen zelfs nog nieuwe kerkgebouwen op.

Maar stilaan kwam er zand in de motor. Het

gelovig volk haakte massaal af. Men noteerde veel

minder “geestelijke roepingen”. Vanuit de

hiërarchie kwamen geen echte antwoorden op de

kritische vragen van de geloofsgemeenschap, wel

integendeel. Met de regelmaat van een klok

kwamen er schandalen aan het licht waarop “van

hogerhand” zeer onhandige reflexen volgden. We

mogen hopen dat met het uitbarsten van de zaak

Van Gheluwe en de stuntelige aanpak van het

sexueel misbruik door bedienaars van de religie het

dieptepunt is bereikt en dat men bereid is hieruit de

gepaste cathechismus te trekken. Het hoeft dus

geenszins te verbazen dat de kerken leeglopen. En

zelfs wanneer ze vol zouden zitten, zijn er

onvoldoende priesters om adequaat de dienst te

verzekeren. Want de dogma’s van het celibaat en

van de anachronistische prerogatieven der

mannelijke sexe blijken onverteerbaar taaie

brokken voor ivoren Vaticaanstad.

De Vlaamse overheid is het niet ontgaan dat veel

kerkgebouwen mettertijd onvoldoende benut

worden, terwijl telkenjare een fors budget nodig is

voor hun instandhouding. De “ nota Bourgeois” is

dan ook niet uit de lucht komen gevallen. Deze

voorziet dat de kerkelijke instanties in een eerste

fase een inventaris dienen op te maken van de

gebouwen voor de eredienst. Daarna gaat men

bekijken op welke manier deze nog uitsluitend,

deels of helemaal niet meer in aanmerking komen

voor hun oorspronkelijke functie. Dit zal vaak

leiden tot een gedeeld gebruik, nevenbestemming,

herbestemming of sluiting van kerkgebouwen.

Het beleid ziet hierin kansen omdat veel

parochiekerken uiterst goed gelegen zijn en er

steeds een nijpende nood is aan allerhande

accommodatie, gaande van fuifzalen tot

sportcompexen, om nog te zwijgen over – en, hier

zijn we weer - culturele centra. Het zal de

aandachtige Zelenaar niet ontgaan zijn dat sinds de

sluiting van de feestzalen van “De Kroon” en

“Gasthof Het Anker” de kerkelijke accomodaties

meer en meer aan bod komen bij culturele

manifestaties. Dit moet kunnen, als je ’t mij vraagt,

doch een parochiekerk wordt nooit een cultureel

centrum. Men zal steeds rekening moeten houden

met de primordiale functie van de uitoefening der

eredienst. Voor inrichters en technische ploegen is

het telkens een heel karwei om in een gebouw

alsmaar van “0” te beginnen: tussen de kerkelijke

diensten alles klaarzetten, in het holst van de nacht

opruimen en de kerk gereed maken voor de

zondagsmis of voor een begrafenis.

Parochiekerken bieden geen veilige bergruimten

voor kledij, instrumenten of materieel, geen

podium, geen aangepaste sanitaire voorzieningen,

geen inspeellokalen, geen voldoende elektriciteits-

voorziening of belichting, geen comfortabele

zitplaatsen, meestal geen optimale zichtbaarheid

(pilaren), enzovoort…

Voor de huidige en volgende generaties zal het

gebruik van kerkgebouwen voor niet-religieuze

doeleinden  geen heilig huisje meer zijn. Ik mag

hopen dat zij voldoende wijs zullen zijn om er

bijvoorbeeld geen  vogelexpositie of eroticabeurs

in te organiseren en dat hun verkozen bestuurders

het bestaan van deze gebouwen niet als alibi zullen

aangrijpen om het oprichten van echte culturele

accommodatie uit- of af te stellen. Zullen zij de

kerk in het midden kunnen houden?

(Elie Van Herreweghe)
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- UIT  DE  OUDE  DOOS -

Foto van Jeugdharmonie

JEUGDHARMONIE ANNO 1987

Rij 4: Gunther Vercammen – Tom Van Den Bossche – Steven Goossens – Willy Van

Buynder – Piet Boeykens – Tom Van Der Strieckt

Rij 3: Bart Picqueur – Gunther Vandenenden – Giovanni Van Avermaet – Peter Picqueur –

Tom Van Driessche – Joris Dierickx – Bart Van Der Strieckt – Bob Van Der Strieckt – Wim

Van Den Berghe – Renaat Picqueur – Chris Denys- Luc Blomme – Wim Dierick

Rij 2: Manu D’Heer – Hans Knop – Bert Van Den Bossche – Yves Van Lokeren – Chris D’

Hoey – Marijke De Gelder – Koen Van Der Jeught – Karel Poppe – Maarten Van Damme

Rij 1: Kristl De Vuyst – Leen Mertens – Christel Thienpondt – Mieke Thienpondt – Greet

Mertens – Annemieke Poppe – Frank De Vuyst – Huguette Meirsman – Ingrid Boone – Dries

Goossens – Ilse Collewaert – Glenn De Vuyst

Met dank aan iedereen die deze puzzel hielp oplossen
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- MUZIEK EN LAWAAI -

Je zal maar een festivalweide achter je tuin

hebben. Of een (mega)dancing. Of een

cultureel centrum. Of soms is een barbecue of

communiefeest voldoende om de buurt met

allerhande geluiden te bestoken. Wat mag, en

wat mag niet? De Vlaamse Regering heeft er

zich nog eens over gebogen.

Op 17 februari 2012 keurde de Vlaamse Regering

de reglementering goed betreffende het maximaal

geluidniveau op muziekactiviteiten. Pas vanaf 1

januari 2013 wordt het reglement bindend en

afdwingbaar. We bevinden ons dus momenteel in

de aanloopperiode. Meer info:  www.lne.be

De normen voor muziekactiviteiten zijn

gebaseerd op het maximaal geluidniveau. Hoe

hoger het geluidniveau, hoe meer verplichtingen

voor de organisator. We onderscheiden 3

verschillende categorieën:

1) Maximaal geluidniveau < 85 decibel: niet –

ingedeelde muziekactiviteit

Voor inrichtingen met een maximaal

geluidniveau < 85 decibel moet men geen

melding indienen of milieuvergunning

aanvragen.

M a a r :  Het college van burgemeester en

schepenen (hierna genoemd CBS) kan in een

aantal gevallen voor deze muziekactiviteiten een

maximaal geluidniveau < 95 of 100 decibel

toelaten in  feestzalen,  lokalen en

schouwspelzalen: maximaal 12 keer per jaar en

maximaal 2 keer per maand en het totaal aantal

dagen mag maximaal 24 kalenderdagen zijn. In

open lucht of in een tent wordt geen beperking op

het aantal activiteiten opgelegd (voordien was dit

wel het geval voor tenten). Als het college

toelating verleent, zijn geen normen voor

omgevingsgeluid van toepassing, tenzij het

college deze zelf oplegt.

2) Maximaal geluidniveau < 95 decibel:

meldingsplicht klasse 3

Voor inrichtingen met muziekactiviteiten met een

maximaal geluidniveau < 95 decibel volstaat een

eenmalige melding klasse 3.

Maar:  Het CBS kan in een aantal gevallen voor

deze muziekactiviteiten  een maximaal

geluidniveau < 100 decibel toelaten voor korte

muziekactiviteiten die maximaal 3 uur duren en

plaatsvinden tussen 12 u ’s middags en 24 u ’s

nachts en gedurende één periode per dag. De

voorwaarden met betrekking tot de

omgevingshinder uit VLAREM II, hoofdstuk 4.5

blijven gelden.

Voor bijzondere gelegenheden die langer dan 3

uur duren en maximaal 12 keer per jaar en

maximaal 2 keer per maand en waarvan het

aantal maximaal 24 kalenderdagen bedraagt, zijn

er geen normen voor de omgeving van kracht,

tenzij deze worden opgelegd door het CBS.

Wat schouwburgen, variététheaters, zalen voor

sportmanifestaties, polyvalente zalen en

feestzalen met een speelruimte betreft, zijn deze

vandaag nog een klasse 3 inrichting. Vanaf 1

januari 2013 blijven ze een klasse 3 inrichting,

doch zij zijn gebonden door een bijkomende

sectorale voorwaarde dat het geluidniveau in de

inrichting < 95 decibel moet zijn. Deze

inrichtingen kunnen er ook voor kiezen om een

milieuvergunning aan te vragen volgens rubriek

32.1 VLAREM I.

Voor inrichtingen die geëxploiteerd worden door

de lokale overheid zelf (bijvoorbeeld culturele

centra) geldt  de provincie als  de

vergunningverlenende overheid. Ook voor deze

inrichtingen dient de vraag tot toelating om

maximaal 12 keer per jaar of voor evenementen

van maximum 3 uur af te wijken van het

maximale geluidniveau van 95 decibel ingediend

te worden bij het CBS.

3) Maximaal geluidniveau < 100 decibel :

milieuvergunning klasse 2

Inrichtingen met muziekactiviteiten met een

maximaal geluidniveau < 100 decibel moeten een

milieuvergunning aanvragen bij het CBS. Wat de

geluidhinder naar de omgeving betreft gelden de

voorwaarden uit VLAREM II, hoofdstuk 4.5.

Wie dit alles heeft doorgenomen, heeft beslist

stekende hoofdpijn gekregen, maar niet van het

lawaai en nog veel minder van de muziek.

Elie Van Herreweghe
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- PETE AND TEO ,  I  PRESUME ?-

Zaterdag 12 mei, nog 8 uur te gaan en

‘Zele zoemt’ anno 2012 gaat van start.

Eigenlijk was dit al enkele maanden

geleden uit de startblokken geschoten

toen de Voorzitter het ordewoord “Iet

giet oan” uitsprak, waarmee in

tegenstelling tot de Elfstedenkoorts in

Nederland bij ons toch de Zele Zoemt-

koorts  uitbrak.

Op de dag  waarop dit evenement voor de

derde keer zal plaatsvinden leek niets me

interessanter dan vooraf een uitgebreid gesprek

te hebben met de twee smaakmakers van het

concert vanavond, de componisten T e o

Aparicio Barberan (SP) en Pete Meechan

(UK). Het leverde me meteen ook een leuke

vrijstelling op voor deelname aan de

voorbereidende karweien… Maar aangezien

mijn muzikale kennis eerder beperkt is was het

niet meteen aangewezen om diepgaand met

deze topmusici van mening te wisselen over de

techniciteit van hun werk, en al evenmin zat u

te wachten op een breed uitgesponnen

biografie. Dus waarom niet even polsen naar

de mens àchter de componist? Wie zijn zij?

Wat doen zij? Wat drijft hen? Of zoals Pete

Meechan het ad rem uitdrukte: “the man

behind the musician is my wife”.

Samen met onze dirigent Bart Picqueur werd

eenstemmig (jawel) besloten om samen toch

een ‘kleinigheid’ te gaan eten, dat praat

makkelijker.

Elders in deze kolommen leest u meer over

deze hardnekkige karaktereigenschap binnen

onze Harmonie. Beiden waren het bij het

aperitief roerend met elkaar eens: “wij willen

innovatieve muziek brengen, eigentijds ook

maar met respect voor de klassieke

onderstroom”. Deze doelstelling werd evenwel

niet meteen omgezet in culinaire innovatie,

want beiden kozen ze nogal braafjes voor een

steak i. p.v. de lokale kikkerbilletjes of paling.

Beiden stammen uit een muzikale familie, zo

bleek meteen. Pete heeft eigenlijk nooit wat

anders gezien dan familieleden die samen folk

muziek spelen, van hot naar her trekkend.

De grootvader van Teo speelde klarinet in de

lokale harmonie en werd voorzitter, terwijl zijn

vader een groot muziekliefhebber was zonder

zelf te spelen. De stap naar een muzikale

carrière was dus logisch te noemen.

Bij de voorbereidende studie bleek Pete een

fervent supporter van FC Liverpool, en in zijn

portfolio prijkt het accusatieve stuk ‘Epitaph’

over het Hillsborough drama waarbij vele

Liverpool fans platgedrukt werden en 96

mensen het leven lieten ten gevolge van

onoordeelkundige beslissingen door de politie

voorafgaand aan de halve finale Liverpool-

Nottingham Forest.

 “Woede en verontwaardiging zijn mijn

drijfveer, want de politie heeft nooit

toegegeven dat ze zelf vele fouten hebben

gemaakt tijdens dit drama. Het was tijdens de

Thatcherperiode immers gemakkelijk om de

schuld naar de hooligans te schuiven, en na het

drama werd een cover up opgezet om de ware

toedracht te verhullen. De overledenen hebben

geen stem meer maar ikzelf wel, en ik wil mijn

bevoorrechte positie als artiest gebruiken om

rechtvaardigheid te eisen. Vandaar mijn eis:

justice!”

Teo daarentegen blijkt veel minder te houden

van vertellende muziek, zijn “State of Mind”

doet dan ook denken aan Paul Van Ostaijen:

muziek omwille van de muziek, de toehoorder

vult zelf maar in wat hij denkt te horen. Of zijn

harmonie last heeft van de crisis die

momenteel in Spanje woedt? “Onze lokale

harmonie telt op een dorp van 6.000 inwoners

ongeveer 450 ereleden die daarvoor jaarlijks

een bijdrage van 60  betalen (nvdr: voor de

overledenen blijven de nabestaanden volgens

de traditie erelidgild bijdragen!), onze

harmonie maakt een jaarbudget rond van

50.000  en krijgt daarvoor zo’n 18.000  per

jaar toegestopt van de gemeente. Het verschil

fietsen we dicht met concertgelden. We zijn

dus in grote mate afhankelijk van de overheid

en we maken ons daar echt wel zorgen over

momenteel.”

Filip Verhofsté

 “Woede en verontwaardiging zijn mijn
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