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BESTE LEzER
Beste Lezer,

De 51ste Phoenix is een feit. We hebben na de 
reacties op de jubileumeditie en de Gouden Bloem-
lezing kunnen opmaken dat er vraag was vanuit het 
bestuur, de muzikanten en de ereleden om verder te 
doen met een papieren ledenblad. Dit biedt uitein-
delijk veel voordelen en heeft een groter impact dan 
een uitsluitend digitale versie. De redactie heeft de 
dankbetuigingen en bubbelende huldiging bij het 
nieuwjaarsconcert voluit gewaardeerd. Vermits 
bij alle vier de redactieleden het heilig vuur niet 
is gedoofd, gaan we nog even door. Versterking en 
verjonging is uiteraard van harte welkom.

De publicitaire pagina’s komen wel te vervallen. De 
sponsoring verloopt voortaan vanuit de bestuurs-
kamer zodat de sponsors van De Phoenix publiciteit 
kunnen maken via het gouden of zilveren sponsor-
schap. Wij danken hierbij van harte de handelszaken 
die jarenlang De Phoenix trouw hebben gesteund 
door, via Raoul en Eric, hun reclame te laten opnemen 
op de daartoe voorziene pagina’s van het tijdschrift. 

Het voorbije halfjaar heeft het orkest vier hoogstaande 
concerten ten beste gegeven in De Wiek: het Cecili-
aconcert, het Nieuwjaars-concert en twee maal Zele 
Zoemt. Dat dit gepaard ging met veel inspiratie en 
transpiratie van de werkende leden hoeft geen betoog. 
Men kan zich amper voorstellen wat hier allemaal 
komt bij kijken. Alle concerten mochten bogen op 
een talrijke opkomst en veel bijval en dat stemt ons 
blij. Het orkest heeft bovendien de dirigentenop-
leiding begeleid van de muziekschool van Gentbrugge 
en op 12/06/2016 gespeeld in de Miry-zaal voor de 

begeleiding van het examen van Hannes Beauprez 
(klarinettist van onze harmonie).

Op bestuursvlak zijn er enkele ingrijpende wijzigingen 
te melden. Voorzitter Patrick Bauwens heeft na zeven 
jaar intensieve arbeid zijn ontslag als voorzitter aange-
boden.  Hij blijft wel bestuurslid. Wij danken Patrick 
voor het enthousiasme en de grondigheid waarmee hij 
zijn mandaat heeft vervuld. Het vergt onnoemelijk veel 
inzet om zulke grote vereniging – een kleine KMO - 
onverdroten succesvol te leiden. Proficiat vriend Patrick 
voor het gepresteerde werk. Ondervoorzitter Wim Van 
den Berghe nam tijdelijk de voorzittersfunctie over en 
ging op zoek naar nieuwe geëngageerde mensen die 
voor de harmonie iets kunnen betekenen en bepaalde 
taken op zich kunnen nemen. 

Hilde Van der Jeugt, sedert jaar en dag saxofoniste bij 
ons orkest, neemt de uitdaging aan om te fungeren 
als nieuwe voorzitter van onze vereniging. Ook andere 
muzikanten nemen bestuursfuncties op: Thijs Vercau-
teren (euphonium) als penningmeester en lid van het 
dagelijks bestuur. Kim Collewaert en Nele Poppe 
(beiden dwarsfluit) worden bestuurslid met de functie 
van orkestregisseur. Tim Van Kerckhove (tamboer) 
vervoegt het bestuur als stagemanager.

Jan Ketels heeft zijn ontslag aangeboden als chef-
klaroen, doch blijft deel uitmaken van het bestuur. 
Thomas Bauwens van zijn kant zet een stap opzij als 
afgevaardigde van de muzikanten. U leest in deze 
editie meer tekst en uitleg omtrent dit alles. Wij zijn 
er bijgevolg zeker van dat dit nummer u zal boeien, u 
misschien wat wijzer zal maken en, last but not least, 
u zal vermaken. 

Elie Van Herreweghe
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UIT DE KLAK 
Muzikanten heb je in soorten, op een schaal van …. 
Perfecte virtuoze uitvoerders van zelfs de moeilijkste 
stukken, maar neem de partituur van voor hun neus weg 
en hun instrument verstomt. Anderen laten wel eens een 
steekje vallen wanneer zij puffend in volle overgave op de 
uitermate dichte noten zitten te staren, maar bloeien pas 
open als zij zelf een persoonlijke toets kunnen toevoegen aan 
de allerindividueelste expressie van hun allerindividueelste 
emoties. En dan heb je ook rare uitzonderingen die het 
allemaal aankunnen. De omnivoren van de muziek.

Wanneer je, leek zijnde, vanuit je gemakkelijke Wiekzetel 
naar een concert van onze harmonie zit te luisteren, kan je 
ze er met de beste wil van de wereld niet uithalen. Ze spelen 
in hetzelfde kostuum even geconcentreerd mee zoals al hun 
collega’s. Op het eerste zicht bijen tussen de bijen, bloemen 
tussen de bloemen. Niets speciaals aan de hand. Tenzij voor 
insiders die de capaciteiten van de bewuste sloebers reeds aan 
den lijve ondervonden hebben. Ervaring leert. 

Soms doen die raspaardjes me denken aan een barre winterse 
schuur waar men in duistere dagen onder roze warmte-
lampen wel meer dan voldoende eten en drinken krijgt, 
en goed verzorgd wordt, waarna dit zotte geweld, na een 
zure koude winter, vanuit de kleffe duisternis uitgelaten de 
prilgroene lenteweide instormt om per se onmetelijk veel 
energie te verzetten. Zie je hen al lopen? Ik wel. Hormonen 
in het kwadraat, af en toe al eens een beet. Ik wou dat ik er 
tussen liep. De minste aansporing van de dirigent grijpen ze 
uiteraard aan om flink uit te halen, waarna eerstgenoemde 
met expliciete ringvinger of pink of in extremis met zijn 
stokje de plaatselijke kerncentrale wat intoomt om controle 
over zijn prijsbeesten te kunnen behouden.

Ze zijn onverbeterlijk. Ze kunnen het niet laten. Ze zijn 
op de indringende vraag van hun lieftallige huisgenoten 
meermaals in therapie geweest. De eerste poging heeft een 
week geduurd. Maar bij het horen van enkele noten van de 
eerste de beste ijscrèmekar die passeerde was het al om zeep. 
Die snode camionette stelt zich dan, voorzien van een oorver-
dovende luidspreker en een pervert melodietje van K3, strate-
gisch op, bij voorkeur dichtbij een school en dan is het al 
olajeejee. Voor zulke chronische patiënten volstaat de minste 
aanleiding om een – excuseer mijn woorden - onnozel refrein 
acuut te laten nazinderen. 

De tweede sessie was indringender, zogezegd klinisch, meer 
gericht op absolute zen en oordopjes. Gelukkig heeft dit 
experiment niet lang geduurd. David Bowie en Prince hebben 
er dan – zeer spijtige kwestie (hadden zij samen een afspraak 
ginder boven ?) – een punt achter gezet. Hun muziek was 
toch wel in huis zeker tijdens het journaal. Onontkoombaar. 

Telkens weer een andere trigger. Nondedju. Er passeert een 
ambulance met een Si -rene (is dit wel en si?). De coureurs 
komen voorbij: Roodaaniaaa…., zo vals als een kat, maar 
toch. Waar ligt de solsleutel? Er begint een GSM of een tablet 
te rinkelen op de tonen van eine kleine Nachtmusik. Je trekt 
een kast open, geluidloos. En die ligt vol lepels en vorken. 
Tingel tangel Overàl zit muziek in. Dit spelletje begint steeds 
van voor af aan. Het is niet redelijk. Zo kan je niet genezen.

Ik had het al zien aankomen: De derde val van de harmonist 
onder het kruis was vrij diep. Dit zou gaan om een absolute 
afzondering bij de paters trappisten. Het begon stilletjes in 
de refter sssst.., maar altijd - te pas en te onpas - dat eeuwige 
klokkenspel in alle toonaarden! En, eens in de kapel, dat 
eindeloze zingen! Ze beginnen er mee op je nuchtere maag op 
onchristelijke uren en het houdt nooit op. Gregoriaans zeggen 
ze dan. Om horendol van te worden. Zoiets noem ik geen 
therapie, neem mij niet kwalijk. Ik stel mij van de hemel gans 
andere toestanden voor.

Dan maar terug naar Zele. Niet het stiltegebied bij uitstek. 
Wel integendeel. Niet de plaats om af te kicken, maar wel 
om muzikaal flink uit de verf te komen. Volgens bevoegde 
kenners is de enige leefbare remedie voor zulke kwaal de 
weloverwogen overdosis. Je dient hem toe, niet met een baxter 
maar met een rietje, een mondstuk, een strijkstok of één of 
ander slaginstrument. En dan hoor je - als eeuwige schacht 
te midden van een indrukwekkend presidium - telkens 
verwonderd, ongehoorde dingen gebeuren. De minste noot 
wordt een aria, een beat, een schlager. Finaal verlost van alle 
richtlijnen. As free as a note can be. En prompt gaat de fysiek 
een rol spelen. Bewegen, blijven bewegen. Roesmatig. Niet te 
vatten, niet te stoppen. Ongeneeslijk, maar wel therapeutisch.

Hoe kan ik dat weten, hoe kan ik hierover iets vertellen? Zeer 
simpel. Soms ga ik eens mee op stap met die harde kern. En 
dan trek ik mijn oren wijd open. Het eerste weekend van 
december zet ik mijn agenda op nul en dompel mij onder in 
de harmonie. Het Ceciliaconcert en de muzikale omlijsting 
van de misviering verlopen nog wel planmatig, doch eens 
het hoofdstuk “leden herbergiers” is aangebroken, gaat het 
hek van de dam. Meestal dezelfde belhamels geven de aanzet 
voor een vers thema, dat geleidelijk aanzwelt tot een aanste-
kelijke improvisatie. En dan valt de hele gelagzaal in met 
vocale ondersteuning. Dit gaat drie dagen onverdroten door 
tot de fysiek volledig ontregeld is waardoor men immuun is 
voor muziekimpulsen. In je dromen hoor je nog wel “Sweet 
Caroline” ietwat gedempt. Je bent dan wel voor even genezen, 
maar gelukkig niet al te lang. Wachten tot het over gaat. Het 
risico op recidive is namelijk 100 % en zo hoort het.

Elie Van Herreweghe
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VALENTIJNSWEEKEND @ Sinaai
’t is eens iets anders

“ Doen jullie iets speciaals met Valentijn?” vroeg 
onze jongste een paar weken geleden. Na 20 jaar 
Valentijn te skippen onder het mom – voor ons 
is het alle dagen Valentijn, platte commercie en 
nog van dat – wist ze wellicht het antwoord al 
…

Na wat gestoef over onze kookkunsten en een 
speurende blik op onze gesynchroniseerde 
versie van de gezinskalender wisten we wat ons 
te wachten stond: meegaan als kookouder op 
weekend met het instaporkest en de jeugdhar-
monie. Veel zorgen moesten we ons trouwens niet 
maken, er ging ook een ECHTE kok mee, klonk 
het!

Uiteindelijk kwamen we tot een aanvaardbaar 
compromis. Wij zouden zorgen voor de 
boodschappen en de warme maaltijden en 
mochten zelfs naar huis gaan slapen. Op dat laatste 
legden ze zoveel nadruk dat een goede verstaander 
snel begreep dat dat bijzonder geapprecieerd zou 
worden …. Win – Win ;-).

Onze ad- interim opdracht verliep naar ons idee 
vlot. De echte kok bleek een kenner en als snel 
vonden we het geschikte menu dat binnen het 
budget paste. Valentijn inspireerde ons mateloos. 
We begonnen met een huwelijk van kaas en hesp 
op een bedje van brood maar ook een Valen-
tijnsontbijt, hete soep, sensuele kip, zeemzoete 
appelmoes, naakte aardappelen, liefdesbubbels en 
pikante pasta stonden op het menu.

De jeugdwerkgroep had duidelijk haar langver-
wacht weekend bijzonder goed voorbereid. Toen 
we arriveerden waren de lokalen knap versierd, 
had iedereen zijn bedje al gespreid, en werd 
er met de zegen van de weergoden eerst buiten 

gespeeld. Nette outfits werden in een mum 
van tijd omgetoverd in met modder besmeurd 
kampkledij maar dat kon de pret niet bederven. 
Stoffen schoenen bleken geen goede keuze, maar 
wie had nu kunnen bedenken dat de weiden na 
de natste weken van de laatste decennia sompig 
zouden liggen? Het was duidelijk dat sommigen 
van de grootsten hun valies zelf hadden gemaakt. 
Slaapzak? Jas? Speelkledij? Bottines? Euh … Maar 
het moet gezegd, inzet en sfeer met hopen!

We zagen tijdens het weekend 2 gepassioneerde 
dirigenten die ondanks een klein beetje slaap-
tekort met veel geduld en goesting aan de slag 
gingen met een super enthousiaste bende jonge 
muzikanten. het resultaat was echt knap. Pieter 
en Aaron hebben hun entree niet gemist!

Ook de andere leden van de jeugdwerkgroep 
drukten hun stempel op het weekend. De groep 
was een vlot draaiend radarwerk, een uurwerk 
van Zwitserse makelij. Terwijl de ene animeerde 
met de dodende straal, het ken-je-dirigenten spel 
of het weerwolven, was de andere in de weer met 
de praktische of technische kant van de zaak. 
Het was een plezier om te zien hoe de groten zorg 
droegen voor de iets minder groten!

Wat die laatsten betreft, beste ouders, jullie 
mogen trots zijn op jullie fijne kroost. Ze waren 
stuk voor stuk een plezier om mee te hebben. En 
wees gerust, ze zijn in goede handen. Deze groep 
is helemaal klaar om in de zomer van 2017 een 
onvergetelijk kamp te beleven!

Ann De Kegel
(mama van Valérie en echtgenote van Bob Pieters, 

beiden saxofoon)
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AANDACHT, AANDACHT, AANDACHT,…
Wij, Harmonisten, niet onbetekenend noch klein

Doch superieur en steeds toch zo fijn.

Van het Instaporkest over de Jeugdharmonie tot het Groot Orkest: ’t is goed om weten

Dat wij altijd de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia uit Zele zullen heten.

’t Es bij ons uuk van “zitje” en “awa” , gelek of overal

Maar wij maken vooral schitterende muziek, boven al.

De fluiten, hobo’s fagotten, saxofoons, hoorns en klarinetten,

Het slagwerk, trombones, euphoniums, tuba’s en trompetten.

En … oh ja, niet vergeten: onze grootste kapoenen

De tamboers en de klaroenen.

Het bestuur, de technische ploeg, de bode, de vaandrig, onze dirigent:

In onze Harmonie zijn alle functies even prominent.

De Phoenix: ons verenigingsblad

Vol kwaliteit, of  je ’t nu leest in de zetel of in bad.

En ja, we zijn nog steeds  van ’t Centrum begot

Ook al repeteren wij in Durmen …wij hebben daar met Hubert immers onze God.

Wij dragen in ons hart en onze hand, zéér manifest

De liefde voor en de schoonheid van dit prachtig orkest.

Doch … beste mensen: blijf maar vast geloven:

In het zoete Zele … ligt De Harmonie Sinte – Cecilia altijd boven!

Men zegge het voort !!!
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HET GEBEURDE ONLANGS
4 – 8 DECEMBER 2015 – CECILIAFEESTEN

Het is onwezenlijk om in volle zomer over winterse 
toestanden voluit relaas uit te brengen. Ik moet toegeven, 
ik was er bij het opstellen van deze tekst- enkele maanden 
na datum- veel, eigenlijk zeer veel van vergeten. Dank u 
wel doctor Alzheimer en dank u wel zijn onafscheidelijke 
Brüder, doctor Pilz. Wil je hierover sfeerbeelden? Geen 
probleem. Klik op onze website. En met behulp van onze 
ijverige fotografen op stap Eric, Georges en Sven kan je 
ietwat reconstrueren wat je allemaal hebt meegemaakt 
of - erger nog - wat je allemaal hebt gemist, en waarom 
je op dinsdag 9 december een lokaal laag drukgebiedje 
had. Waar is de tijd dat ik een stylo meenam om op een 
frommelpapiertje geheugensteuntjes te noteren? 

Laten we kijken. Wat moeten we van Cecilia 2015 
onthouden? Een buitengewoon Ceciliaconcert. Zeker 
weten. De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Jan Briers, 
was met al zijn gestelde lichamen aanwezig in de nokvolle 
concertzaal van De Wiek. Hij heeft er zich geen moment 
verveeld. De rode neuzenactie van Kim Collewaert ten 
bate van een goed doel ging niet onopgemerkt voorbij. 
Ook pers en TV waren aanwezig. Bij het einde van het 
concert deden rode ballonnen het kind in velen van ons 
opnieuw ontwaken. We herinneren ons ook nog goed de 
prachtige Ceciliamis, steeds een hoogstaand en stemmig 
gebeuren in het Ceciliaweekend. 

Daarna begon de gebruikelijke rondgang bij de leden 
herbergiers waarover redactielid Eric Arens een lezens-
waardig artikeltje geschreven heeft. Hij was HET 
SCHRIJVERKEN van dienst, zie pagina 13 en 
herbeleef deze beklijvende ervaringen. 

Elie Van Herreweghe

10 JANUARI 2016 – NIEUWJAARSCONCERT

Een volle zaal was naar De Wiek gekomen om het 
Nieuwjaarsconcert van ons orkest bij te wonen. 
Frank Van Mossevelde fungeerde als rode draad 
doorheen het programma en ontfutselde bij een 
glaasje bubbels wat nieuwtjes en bijzonderheden van 
prominente harmonisten, zoals voorzitter Patrick 
Bauwens en dirigent Bart Picqueur.

Het programma vatte aan met de Mars van het 6de 
Linie (J. De Laet), waarna de Ouverture Orphée 
aux enfers (Jacques Offenbach) weerklonk. Onze 
klarinettist, Hannes Beauprez toonde als solist 
een staaltje van zijn kunnen bij de uitvoering van 

JJ Concerto (Oscar Navarro). Nog een talent van 
eigen bodem, Eva Rupus, schitterde als sopraan bij 
de vertolking van Habanera uit Carmen (Georges 
Bizet). Als kleindochter van Clément Roosendans 
heeft ze uitzonderlijk veel muzikaal talent geërfd.

Koninklijk mooi weerklonk ook El Camino Real 
(Alfred Reed). Onze muzikanten waren kwik en 
monter het nieuwe jaar ingestapt, dat was duidelijk. 
Het slot van de voorstelling ging de ludieke toer op: 
The Queen of da Night uit Figaro Figaro, een burlesk 
stuk dat Bart Picqueur, met Mozart en anderen in het 
achterhoofd, componeerde in opdracht van zuster-
maatschappij Theater Rhetorica. Een hypochonder 
die daar niet vrolijk van wordt.

De aanwezigen kwamen massaal naar het foyer 
afgezakt om hun beste wensen uit te wisselen en te 
genieten van een nieuwjaarsdrink. Velen hadden 
afgesproken om in het verlengde van de uitvoering 
verder bij te praten aan den dis. Zo is dit concert een 
vast waarde geworden om het nieuwe jaar met frisse 
moed in te stappen.

Elie Van Herreweghe

30 MAART 2016- VLAMO MINIEMEN 
PLAY-IN ZELE – DURMEN

Een 30- tal jonge kinderen, meisjes en jongens, 
boden zich op 30 maart aan in het parochiezaaltje 
van Zele Durmen. Samen onder leiding van dirigent 
Johan De Leenheer maakten zij er een leerrijke dag 
van. De dirigent had het niet gemakkelijk om al 
dat jong geweld in toom te houden. Het was voor 
de jonge muzikantjes niet eenvoudig om een ganse 
dag zeer geconcentreerd te blijven. Toch lukte de 
dirigent erin om tegen het einde van de dag een 
mooi samenspel te verkrijgen.

Tijdens de middagpauze werd stoofvlees met 
frieten geserveerd. Dat het zeer in de smaak viel 
bij de kinderen, kan je wel denken. Dank aan 
Hubert Temmerman en zijn lieve dame die er voor 
zorgden dat alles perfect verliep. Iedereen genoot 
van het lekker middagmaal. Dank ook aan Thomas 
Bauwens, hij stond de ganse dag paraat. Proficiat 
voor de knappe organisatie. Iedereen kijkt alvast uit 
naar een volgende play-in.   

Eric Arens
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PIEPKLEINE HARMONISTJES
Vrouwen aan de macht: 

@ Stien Verrooten, geboren op 29 oktober 2015, 
dochtertje van Thomas Verrooten (erelid) en Evy Geerinck. 
Kleine zus van Marie & Hanne.

@ Emma en Floor De Beule, geboren op 8 december 
2015, tweelingdochtertjes van erelid Thomas De Beule 
en Sylvia De Mey. Kleindochtertjes van Roland De Beule 
(erelid)

@ Charlotte Engelbeen, geboren op 22 december 2015, 
dochtertje van Bob Engelbeen (erelid) en Nathalie Smet. 
Kleindochtertje van bestuurslid Piet Engelbeen. Naar 
verluidt kweelt ze reeds als een volleerd kanarievogeltje.

@ Nel Goossens, geboren op 6 januari 2016, dochtertje 
van Bram Goossens (trompet) en Evelien Jacobs. Zusje van 
Sies.

@ Céleste Lemmerling, geboren op 25 januari 2016, 
dochtertje van Mathieu Lemmerling en Félicie Sys. Zevende 
kleinkind van bestuurslid Patrick Lemmerling.

En toch één manneke:

@ Juul Bulckens, geboren op 21 maart 2016 om 8u03, 
50,5 cm , 3.840 gram ,zoontje van Bert Bulckens (muzikant) 
en Sofie Loos, broertje van Janne. 

LATEN WIJ HEN GEDENKEN
1 Laura De Bock overleed op 4 december 2015 op 86- 
jarige leeftijd. Zij was de weduwe van wijlen André Van 
Acker, muzikant van onze harmonie.

1 Gaby Spaerkeer, echtgenote van Marc Roosendans 
(muzikant van onze harmonie en nog veel meer) overleed 
op 13 februari 2016 op 61- jarige leeftijd. Zij was de schoon-
dochter van wijlen dé Clément Roosendans (muzikant van 
onze harmonie en nog véél meer) en van Helena Ravyts.

1 Gunther De Beleyr, echtgenoot van mevrouw Anja 
Van Der Slycken overleed op 19 februari 2016 op 46- 
jarige leeftijd. Hij was trouw erelid en sponsor van onze 
vereniging via zijn firma De Beleyr Engineering NV.

1 Julien Maes, echtgenoot van mevrouw Rita Bauwens 
overleed op 20 februari 2016 op 76- jarige leeftijd. Hij was 
de nonkel van voorzitter Patrick Bauwens en erelid van 
onze vereniging. Hij woonde regelmatig de voorstellingen 
van ons orkest bij.

1 Piet Certyn overleed op 22 april 2016 op 74- jarige 
leeftijd. Hij was trouw erelid van onze harmonie en 
bestuurslid van tal van verenigingen.

1 André Van Damme, echtgenoot van mevrouw 
Rosette Steeman overleed op 26 april op 81-jarige leeftijd. 
Hij was trouw erelid van onze harmonie en kwam samen 
met echtgenote Rosette en dochter Anniek regelmatig naar 
onze concerten.

1 Jean Caesens, weduwnaar van mevrouw Germaine 
Goossens, overleed op 6 mei 2016 op 88- jarige leeftijd. Hij 
was erelid van onze harmonie sedert 1954. Vlug gerekend 
betekent dit 62 jaar trouwe dienst, alstublieft. Elke 
Zelenaar kent mijnheer Jean als een als een zeer minzaam 
man met het grote hart op de juiste plaats. Gelukkig was 
hij van huize uit, zoals wijlen zijn echtgenote Germaine 
Goossens, onlosmakelijk verbonden met onze vereniging. 
Bij zijn vereremerkingen als gouden en zelfs briljanten 
erelid was hij met veel plezier en schwung aanwezig. Hij 
verstond daarenboven perfect de kunst om bij deze exorbi-
tante gelegenheden de niet te versmaden enveloppe “ietwat 
stoemelings” aan de penningmeester van dienst toe te 
vertrouwen. Sponsor avant et après la lettre. Omdat hij 
ons graag zag en hoorde. Zo eenvoudig kan het leven zijn. 
Chapeau mijnheer en mevrouw Jean Caesens, we zullen 
jullie nooit vergeten.

1 Ivonne Meirsman, weduwe van Jozef Goossens 
overleed op 18 mei 2016 op 83- jarige leeftijd. Zij was de 
moeder van Herman Goossens (saxofoon en afgevaardigde 
van de jeugdharmonie bij het bestuur) en de grootmoeder 
van Kaat Goossens, muzikante bij onze harmonie.

De Phoenix biedt aan de families haar oprechte blijken 
van deelneming aan.

WEET U DAT ?
¬ Eremuzikant Theo Van De Velde een tuimelperte deed 
in de foyer van De Wiek, toen hij de uitvoering bijwoonde 
van Zele Zoemt. Op het eerste zicht leek dit een kwalijke 
zaak, doch in de kliniek bleek dat Theo enkel blikschade 
opliep. Hij is volop aan het revalideren en wij hopen dat hij 
er op onze volgende concerten onafscheidelijk terug bij kan 
zijn. Wij danken Theo dat hij op zijn gezegende leeftijd 
nog steeds trouw onze concerten bijwoont.

¬ De viering van meiavond met veel bijval is doorgegaan. 
Bram Goossens en Wim Van den Berghe hebben een 
schare spelers kunnen mobiliseren om menige serenade uit 
te brengen en de kas van muzikanten te spijzen.

¬ Het repetitielokaal in Zele Durmen bij een repetitie 
van Zele Zoemt achter de toog het ongewenste bezoek 
kreeg van een muis. Vaandrig Etienne had ze het eerst in de 
mot bij de tonen van Startrek, doch toen Anita keek, 
was ze telkens verdwenen. Hubert Temmerman 
had, bij het vernemen van de aanwezigheid van 
deze ongenode gast, geen last van muizenissen. 
Hij plaatste zeer oordeelkundig een muizenval 
en ’s anderendaags had hij al prijs. Na de ratten-
vanger van Hamelen is er nu ook de muizenvanger 
van Durmen. Ook Etienne en Anita zijn op het 
oorlogspad tegen de muizen, die vooral onze zolder 
frequenteren. Zij leggen aan de lopende band vergif 
om geknabbel aan ons materiaal te vermijden. 
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Sedert kort is er een wissel gebeurd aan de directie-
pupiter van de Jeugdharmonie en het Instaporkest. 
Twee nieuwe, jonge en dynamische dirigenten 
nemen met veel enthousiasme het dirigeerstokje 
over. De Phoenix stelt hen even voor.

Pieter Corten, heeft voortaan de Jeugdharmonie 
onder zijn hoede. Geboren op 29 september 1991 
en woonachtig in Hofstade bij Aalst. Hij begon hij 
zijn muzikale studies aan de academie van Aalst en 
is ondertussen saxofonist, componist en dirigent. In 
2012 behaalde hij reeds de bachelor klassiek saxofoon 
bij Rik Vaneyghen, Raf Minten en Koen Maas. Als 
saxofonist is hij laureaat van de Vlamo-wedstijd 
voor solisten en de saxofoonwedstrijd in Dinant. 
In 2015 behaalde hij met grote onderscheiding de 
master compositie aan het Gentse Conservatorium 
waar hij een trouwe student werd van Dirk Brossé.

Het genre waarin Pieter componeert is sterk afhan-
kelijk van de doelgroep waartoe hij zich richt. Dit 
kan variëren tussen jazz, lichte muziek en heden-
daags klassiek muziek. Recent kwam hij in de kijker 
met zijn werk “The Seven Deadly Sins” voor kamer-
orkest en in het najaar van 2015 werd zijn muzikale 
bewerking van “De Toverfluit” meermaals uitge-
voerd in de stadsschouwburg van Brugge. Pieter 
neemt ook regelmatig deel aan projecten van “The 
New What Now”, een collectief voor jonge heden-
daagse muziek, met als verwezenlijking een succes-
volle kindervoorstelling op de “Gentse Feesten”.

Naast zijn activiteiten als componist is Pieter actief 
als leerkracht in het DKO (Deeltijds Kunston-
derwijs) en wordt hij regelmatig gevraagd als orkes-
trator, arrangeur en digitalisator van bladmuziek. 
Daarnaast studeert hij verder aan de Specifieke 
Leraren Opleiding en volgt hij Fuga aan het Gentse 
Conservatorium.

Aaron Van de Winckel, geboren in 1996 en 
woonachtig in Lochristi, leidt voortaan het Instap-
orkest. Op 8-jarige leeftijd begon hij met notenleer 
en klarinetlessen in de muziekschool van de 
Koninklijke Harmonie “Willen is Kunnen” te 
Lochristi. Twee jaar later zette hij zijn opleiding 
verder aan de Academie voor Podiumkunsten Gent 
in de klas van Leen Raes. In 2014 behaalde Aaron 
een mooie ereplaats in de finale van de Vlamo-solis-
tenwedstrijd in het Lemmensinstituut in Leuven. 
In datzelfde jaar vatte hij ook zijn studies aan in 
het conservatorium van Gent, waar hij les krijgt 
van Eddy Vanoosthuyse en Danny Corstjens beide 
gerenommeerde klarinettisten. Ook volgt hij lessen 
orkestdirectie bij Dimitri Bracke en Bart Picqueur. 
In de lente van 2015 werd Aaron onderdirigent in 
zijn thuishaven, Lochristi, en sinds 2016 dus ook 
dirigent van het Instaporkest van onze Harmonie. 

Beide dirigenten zijn ondertussen al goed ingewerkt 
en kunnen hun muzikanten enorm begeesteren. De 
toekomst van onze jeugd is terug in goede handen.

Piet Engelbeen

NIEUWE DIRIGENTEN
VOOR JEUGDHARMONIE EN INSTAPORKEST
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HET  “SCHRIJVERKEN”
Beste lezer, jullie kennen zeker het gedicht 
van Guido Gezelle, vanuit je schooltijd. Het 
was vroeger schering en inslag in de katholieke 
scholen. Aan gedichten ontbrak het niet in het 
schoolprogramma. Dat van priester, dichter 
Guido Gezelle ”Het Schrijverken” was een beestje 
dat kronkelingen maakte van links naar rechts 
en toch steeds de veilige thuishaven vond. En wat 
schreef het? “Den heilige name van God”. Nu 
Cecilia al een paar maanden achter de rug is, 
denk ik dat Gezelle een paar keer met argusogen 
naar beneden zal gekeken hebben, naar al die 
Cecilianen die op dat ogenblik de H. Cecilia aan 
het vereren waren.

Terwijl zat de H. Cecilia met haar engelen in de 
hemel te genieten van een grote kom lekkere rijstpap 
met bruine suiker. De gouden lepeltjes blonken in 
het heldere hemellicht. Ze had Gezelle al een tijdje 
in het oog en dacht bij zichzelf, het is eigenlijk mijn 
feestdag. Met een stralende glimlach en lonkend 
naar Gezelle zoals alleen vrouwen dat kunnen nam 
ze plaats achter haar orgeltje en speelde het wonder 
mooie lied “he Have a Dream”. Gezelle draaide zich 
zichtbaar geschrokken om en snauwde naar Cecilia 
“haal maar niets in je hoofd”. Verbouwereerd gaf 
Cecilia een extra dreun op haar orgeltje en verdween 
in de gangen van het hemelrijk gevolgd door een 
schare giechelende engelen. 

Ondertussen vierden de Cecilianen op aarde het 
feest verder met de zaterdag uitstap na de mis. Ze 
bezochten de Brandweerkazerne, Ziac, de Oude 
Kroon, Gildenhuis. Daar konden ze genieten van 
het lekkers dat hen werd voorgeschoteld. De avond 
ging verder met het gezellig samenzijn op de tonen 
van de Disco Bar. Zondagmorgen, een lange sliert 
feestvierders, zoals ieder jaar zocht de weg naar 
“Jean de La Moutarde”. 

De muzikanten speelden dat het een lust was, 
iedereen genoot van de muziek en de lekkere 
pintjes. Zo verder naar het Club house Eendracht 
Zele, Topspin en dan terug naar het Gildenhuis 
voor het Ceciliamaal. . Na de maaltijd was het een 
tijdje rustig, tijd op om positieven te komen. Rond 
6 uur was de harde kern terug op het Zandberg-
plein present. Ik heb het spijtig genoeg zelf niet 
meegemaakt maar op een bepaald ogenblik heeft 
een nogal ijverige feestvierder zijn pint op zijn hoofd 
geplaatst, want hij kon dat, beweerde hij en heeft 
een zijwaartse uitval gedaan naar een tafeltje vol 
met getapte pintjes en alles donderde op de grond 
en op een bestuurslid. 

Maar zijn vrouwtje maakte nadien geen bezwaar. 
Ze heeft veel hulp van hem sinds hij gepensioneerd 
is, wat haar mild stemde. De maandagmorgen na 
het lekkere spek met eieren bij onze vriend Joris 
stond alweer een schare Cecilianen klaar voor de 
laatste uitstap. De ene al wat bleker dan de andere 
en sommigen bloosden zelfs, waarschijnlijk door het 
uitzonderlijke warm najaarsweertje. Den traditionele 
druppel onderweg was een mooie start voor onze 
laatste dag met dank aan Familie Van Driessche en 
company. Vervolgens al spelend naar De Palermo, 
La Promesa, De Lantaarn en zo naar het Gildenhuis 
voor de traditionele friet met stoverij.                                      

Zo kwam weer een einde aan het Cecilia -gebeuren. 
Ondertussen zal Gezelle zich afgevraagd hebben 
wat die Cecilianen, na drie dagen uitgaan, op de 
grond schreven??? 

Geen mens die het ooit zal weten en begrijpen, zelfs 
Guido Gezelle raakte er niet aan uit.                                      

Eric Arens
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De Phoenix publiceert hieronder het afscheids-
bericht van voorzitter Patrick Bauwens en het 
vervolg aan deze beslissing. 

Vermits één en ander pas de laatste weken in 
een stroomversnelling is gekomen, hebben we het 
verspreiden van De Phoenix wat uitgesteld zodat 
iedereen bij deze de passende en actuele infor-
matie kan vernemen.

Patrick Bauwens:

Beste Harmonisten,

Op maandag 09 mei laatstleden, heb ik aan 
de bestuursvergadering mijn ontslag aange-
boden als voorzitter van de ons aller geliefde 
Koninklijke Harmonie Sinte - Cecilia Zele. 

Ik onthoud vooral de goede, leuke en succesvolle 
momenten van mijn afgelopen 7 jaar voorzitterschap.

Ik wil dan ook iedereen bedanken voor de samen-
werking tijdens deze periode.  Het was mij een 
genoegen jullie voorzitter te mogen zijn.

Ik wens mijn latere opvolger alle succes toe.

Uiteraard wens ik al deze mensen waarmee ik 
zeer nauw heb samengewerkt te bedanken voor 
hun jarenlange voortrekkersrol in onze harmonie.

Het ga jullie allemaal goed,

nog veel succes binnen de Harmonie Sinte - 
Cecilia Zele en daarbuiten.

Met vriendelijke groeten,

Patrick Bauwens

“ Phoenix ex cinere suo renascitur “   

Het ontslag van voorzitter Patrick Bauwens werd  op 
deze vergadering door het bestuur aanvaard.  Het 
bestuur wenst Patrick van ganser harte te bedanken 
voor zijn inzet en de bergen werk die hij heeft verzet 
gedurende de voorbije 7 jaar.  

Het is niet voor iedereen altijd even duidelijk hoeveel 
energie het vergt om een grote vereniging zoals de 
onze te leiden, maar dit is heel veel!

Ondervoorzitter Wim Van den Berghe nam zijn 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat 
er continuïteit blijft in de werking van ons aller 
harmonie en hij nam korte tijd de functie van 
voorzitter ad interim op zich.  Hij speelde kort op 
de bal en lanceerde via e-mail een oproep naar alle 
werkende leden. Deze oproep viel niet in dovemans 
oren, want zie: tal van muzikanten toonden zich 
bereid hun steentje bij te dragen tot de praktische 
en bestuurlijke werking van de vereniging.

Op een bijzondere bestuursvergadering van 30 
mei 2016 werd Hilde Van der Jeugt voorgesteld en 
aanvaard als kersverse voorzitter. Zij is bijna  25 jaar 
lid van onze harmonie als saxofoniste en woont in 
Berlare. Op de repetitie van 31 mei 2016 stelde zij 
zich voor aan de werkende leden door middel van 
een inspirerende speech. U vindt deze speech op 
volgende pagina’s.

Thijs Vercauteren (euphonium) werd verkozen tot 
penningmeester en lid van het dagelijks bestuur. 
Kim Collewaert en Nele Poppe (beiden muzikanten 
op dwarsfluit) treden in het bestuur als orkestre-
gisseur. Tim Van Kerckhove (tamboer) vervoegt het 
bestuur in een nieuwe functie: stagemanager. Zowel 
Kim, Nele en Tim fungeren als vertegenwoordigers 
van de muzikanten in het bestuur.

Naast de functie van stagemanager en orkestre-
gisseur treden pupiterverantwoordelijken in actie. 
Binnenkort krijgen deze functies gestalte en volgt 
hierover verdere informatie.

VOORzITTER PATRICK BAUWENS 
NEEMT ONVERWACHT ONTSLAG
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Beste collega harmonisten en  
sympathisanten van de harmonie 

Ik ben Hilde Van der Jeugt en ben al bijna 25 
jaar saxofoniste in onze harmonie. Met hart en 
ziel heb ik mijn muzikale steentje bijgedragen en 
ik ben daar ook fier op. 

Een vrouwelijke muzikant, die niet in Zele woont 
wordt voorzitter van de Harmonie. Het is een 
beetje geschiedenis schrijven en voor sommigen 
misschien geen evidente keuze. Voor mij is het 
dat wel.

Ik heb in de loop der jaren gezien dat de harmonie 
steeds jonger en groter werd met muzikanten van 
Zele en van buiten Zele. 

Het is motiverend om te zien dat vele enthousiaste 
muzikanten staan te popelen om hun ideeën waar 
te maken en hun schouders onder deze organisatie 
te zetten. Ik heb er zin in om dit in goede banen 
te leiden. 

Ik heb de ambitie om van deze vereniging 
een hechte vriendenclub te maken, 
waardoor men voor elkaar en de vereniging 
in de bres wil springen en we met plezier op 
hoog niveau kunnen blijven musiceren. Ik 
hoop dat de toekomstige muziekliefhebber 
en luisteraar dit ook zal kunnen ervaren. 

Ik wil eerst en vooral mijn voorgangers voorzitters 
René en Patrick bedanken voor de inzet die zij 
elk op hun manier betoond hebben. Ook Wim 
Van den Berghe, mijn collega aan de tenorsax-
pupiter en die ik ondertussen al 30 jaar ken en 
die de functie van voorzitter ad interim heeft 
opgenomen wil ik bedanken. Hij is blij dat ik 
dit van hem wil overnemen. Ik ben ook blij dat 
hij zijn ontslag heeft ingetrokken en nog verder 
in het bestuur wil blijven, zij het met afgeslankt 
takenpakket. Ook Jan Heirwegh wil ik bedanken, 
die altijd goedgezind en met ongelofelijk veel 
inzet de taak van secretaris en penningmeester 
en andere opdrachtjes ad hoc opnam. Hij heeft 
ook toegezegd om nog minstens een jaar in het 
dagelijks bestuur te blijven. 

Maar ik ben ook blij dat ik mag aankondigen dat 
we een nieuwe penningmeester hebben gevonden 
in hoofde van Thijs Vercauteren. Het bestuur heeft 
gisteren ook zijn kandidatuur goedgekeurd. We 
willen tegen het einde van het jaar het dagelijks 
bestuur versterken en verder invullen en daarbij 
een goede mix vinden tussen muzikanten en niet-
muzikanten.

Met deze nieuwe ploeg, maar ook samen met het 
bestuur en alle muzikanten en dirigent willen we 
de komende maanden werken aan een gedragen 
toekomstvisie voor deze harmonie. 

Daarnaast willen we bouwen aan een nieuwe 
structuur. De eerste stappen zijn hier al gezet op 
initiatief van Wim Vdb. 
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Hij heeft enkele jaren de rol als orkestregisseur op 
zich genomen en wil dit overlaten aan anderen. 
Kim Collewaert en Nele Poppe zullen dit als 
duobaan opnemen. Zij zullen op het moment van 
concerten hulp krijgen van de “stagemanager” 
Tim Van Kerckhove. 

Deze drie personen werden gisteren als nieuwe 
bestuursleden verwelkomd. Er werd ook voorge-
steld om hen tevens de rol van vertegenwoor-
digers van de muzikanten toe te vertrouwen. Ik 
zou daarvoor ook het akkoord van de muzikanten 
willen vragen.

De juiste inhoud van hun functie, in combinatie 
met de nieuwe functies van pupiterverantwoorde-
lijken willen we begin juni in overleg uitklaren. 
Daarna zal dit aan alle muzikanten duidelijk 
gecommuniceerd worden. 

Alle andere mensen die zich kandidaat stelden 
om een taak op te nemen zijn we niet vergeten. 
Maar ik ben nu ook nog maar een dag voorzitter...
de uitwerking van een nieuwe organisatie zal er 
komen...in overleg met zo veel mogelijk mensen. 

Ik ben 25 jaar muzikant en weet goed hoe de 
harmonie reilt en zeilt. Ik weet dus als de beste 
dat ik deze opdracht niet alleen kan, maar enkel 
met de hulp van velen. Zonder het besef dat vele 
mensen bereid waren om mee te helpen, was ik 
er ook niet aan begonnen. Ik doe hierbij dan ook 
een oproep aan allen om actief mee te denken en 
te werken over de toekomst van ONZE harmonie. 
Er gaan immers heel wat stemmen op om eens een 
duidelijke muzikale toekomstvisie te bepalen. 

Hoe we dit concreet gaan aanpakken, daar horen 
jullie nog van.

Ik weet niet alleen hoe de harmonie reilt en 
zeilt, maar ook dat onze harmonie veel inhoudt: 
muzikanten en ere-muzikanten, dirigenten, 
bestuur en ere-bestuur, technische ploeg, inclusief 
Anita en Etienne die hier elke week staan, Hubert 
die ons een warm hart toedraagt, de bode, biblio-
thecaris, kliek, de hele werking van jeugdharmonie 
en instaporkest, ouders van jeugdmuzikanten, 
sponsors, ereleden, …Iedereen heeft zijn plaats en 
zijn waarde en verdient respect voor zijn inbreng 
in de vereniging. Bij deze zou ik namens mezelf 
en het bestuur willen vragen om niet zozeer met 
kritiek te komen, maar wel met verbetervoor-
stellen. 

(einde speech)

Beste lezer van de Phoenix

Wil je meer van me weten?  
be.linkedin.com/in/hildevanderjeugt

Ik hoop jullie alvast te ontmoeten op onze 
komende concerten en het ceciliafeest 2016.

Hilde Van der Jeugt

voorzitter

Harmonie Sinte Cecilia Zele

voorzitter@stececilia-zele.be
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OP  MUzIEKMAATSCHAPPIJ _ STAP!
Sinds we enkele jaren geleden eervol ontslag 
namen uit Het Bestuur onzer Harmonie overvalt 
ons bij tijd en wijle een hunkerend gevoel naar 
De Tijd van Toen… Niet dat we de - doorgaans 
bijzonder boeiende - interventies missen van 
Ondervoorzitter Wim tijdens de bestuursverga-
deringen, neen, het is veeleer het schrijven van 
stukjes proza als dit dat een manco vormde.  De 
Stijn Streuvels in ons steekt af en toe de kop op en 
is moeilijk te onderdrukken…

Nu zijn we niet meteen het type dat bij de pakken 
gaat zitten, en de aandachtige lezer zal zich uit Onze 
vroegere bijdragen nog wel herinneren dat we nog 
steeds goede banden hebben met de redactieraad van 
de Phoenix, dus werd er even voorzichtig gepolst en 
– kijk! – we kregen ras een hoekje toegewezen om 
in ons vertrouwde verenigingsblad wanneer ons dat 
zinde nog eens iets neer te pennen. U weze gegroet, 
Beste Lezer, we hebben U gemist… 

Misschien deed de schrijfwijze van de titel dezer 
bijdrage u even de wenkbrauwen fronsen? Dan 
bent u allicht een héle fervente Ceciliavierder maar 
weliswaar tijdens die dagen ietwat minder oplettend, 
overigens geheel begrijpelijk! Immers, tijdens de 
jaarlijkse Ceciliaviering staat na afloop van de luister-
rijke eucharistieviering Gilbert al klaar met zijn auto 
en een daarop zelf gemonteerd hi-tech veiligheids-
verlichtingssysteem om het achteropkomend verkeer 
te verwittigen van de op stap zijnde muziekver-
eniging. Tijdens de uitlijning van de schriftuur op 
het verwittigingsbord is allicht één en ander misge-
lopen, vandaar de wat vreemde positionering van 
“op stap”… Maar alla, daar gaat het niet om, de 
veiligheid is gegarandeerd en dàt is wat telt, niet?

Maar het moet gezegd, waar onze geliefde 
Harmonie tijdens de uitvoering van heur stukken 
bijzonder harmonieus, ritmisch en samenhangend 
klinkt, dan is het tegendeel waar wanneer ze “op 
stap” is… Let wel, we hebben het hier niet zozeer 
over de muzikale stukken, wel over het stapritme 
dat eerder lijkt op dat van een kudde schomme-
lende dorstige dromedarissen opgejaagd door een 
luie maar intens stokslaande kamelendrijver. We 
trappen een open deur in door te stellen dat de 

Heer Erevoorzitter René De Smedt er een flukse pas 
op nahoudt, flink onderstreept door fier gezwaai 
met de beide armen. Vrij ritmisch, dat wel, dit in 
absolute tegenstelling tot de wat stuntelig-strompe-
lende chasseepas van de Heer Ere-ondervoorzitter 
Luc Van Acker die telkenjare vriend en vijand blij 
verrast door  tegen alle voorspellingen in  rechtop te 
blijven tot maandagavond.

Of we dan zelf zo’n fantastisch marcherend erelid 
zijn, vraagt U zich allicht af? Bijlange niet, al 
tijdens onze legerdienst verdacht de dienstdoende 
sergeant er ons van hem een loer te willen draaien 
door voortdurend uit de pas te lopen en de andere 
lotelingen zodoende in verwarring te brengen met 
als gevolg een to-taal uit de pas marcherend peloton. 
Een euvel dat overigens al dateert van tijdens ons 
lidmaatschap bij de Turnkring waar Hugo De Paepe 
– LIKS! REKS! - zich danig druk kon over maken. 

Tijdens de laatste Ceciliaviering wist onze Rijzige 
Vriend nog te wijzen op de wiebelende maar vrij 
elegante waggelpas van de Zeelse cultuurpaus Guido 
Geerinck. Met grote verfijning wist onze Zeelse Jan 
Hoet perfect in het ritme te blijven ondanks het feit 
dat hij helemaal achteraan het peloton verzeild was 
geraakt waar het geroffel der tamboers (“de troeba-
dours”, volgens sommigen) nog nauwelijks hoorbaar 
was. De man was omringd door schuinsmar-
cheerders maar wist zijn waardigheid te behouden, 
bedachten we verwonderd en vol ontzag…   

Dat de Heren van Het Bestuur er een statige, 
zelfverzekerde pas op nahouden staat buiten kijf, 
zij zijn zich geheel bewust van het belang hunner 
waardigheid. We meenden evenwel te zien dat niet 
zozeer de pas het probleem vormde, edoch dat 
eerder de neuzen van de Bestuursleden niet allemaal 
dezelfde richting uitwezen, maar allicht hebben we 
ons in deze waarneming ten stelligste vergist… 

De muzikanten houden uiteraard allemaal flink de 
maat en lopen perfect in de pas, niet in het minst 
dirigent Bart. Moeilijk is dat niet, als je zelf het 
ritme mag bepalen.  Of niet? Muziekmaatschappij 
op stap… of op drift? 

Filip Verhofsté
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Op 8 en 9 april 2016 kon je deel uitmaken van 
een heuse ruimte-expeditie, samen met onze 
harmonie. Iets wat anders duizenden euro’s kost, 
kon je nu meemaken voor amper € 16.

Tijdens het weekend van 8 en 9 april stond onze 
harmonie weer op post voor haar jaarconcert. Dit 
jaar was het al de 6e editie. Voor de gelegenheid 
kon je deel uitmaken van onze ruimte-expeditie 
en, onder de leiding van het orkest, meevaren op 
de Sint-Cecilia Enterprise. 

Voorzien vertrek: 20.00u. 

Plaats van lancering: GC De Wiek. 

Bouwheer van onze shuttle: Paperclip Produc-
tions.

Eens de dampkring verlaten, onder leiding van 
kapitein Bart Picqueur, startten we onze reis 
door de ruimte met The Planets van de Engelse 
componist Gustav Holst. 

Mars, Venus, Mercurius, Jupiter, Saturnus, Uranus 
en Neptunus passeerden de revue. De beelden 
die de passagiers door hun raampjes konden 
bewonderen kwamen van de hand van Paperclip 
Productions en Stephan Verlaeckt. Deze combi-
natie van onwereldse muziek en prachtige beelden 
op de achtergrond zorgden voor een onvergetelijk 
avontuur voor de passagiers aan boord van de 
Sint-Cecilia Enterprise.

Na de 50 minuten rondreis langsheen de meest 
prachtige planeten van ons zonnestelsel, was het 
tijd voor een tussenstop in Space Center ‘De Foyer’ 
in GC De Wiek. Na enkele deugddoende natjes, 
vatte onze Space Shuttle haar weg doorheen de 
ruimte weer aan. Bij het opnieuw binnenkomen 
van onze Shuttle zorgden de mannen van De 
Kliek voor de nodige buitenaardse sfeer. 

Het tweede deel van de ruimtereis werd aangevat 
op de heroïsche tonen van The Thunderbirds, 
waarvan tegenwoordig een moderne versie te 
bewonderen valt op de kinderzender KETNET. 

5…4…3…2…1… The Thunderbirds are go. En 
zo ook de Sint-Cecilia Enterprise voor het tweede 
deel. 

Daarna Star Wars. Een suite van John Williams 
gebaseerd op de gelijknamige films. De 
aandachtige luisteraar herkende hierin meermaals 
enkele structuren van het eerste deel. The Planets 
was namelijk de basis voor heel wat hedendaagse 
filmmuziek.

Na een intergalactisch gevecht was het tijd voor 
de titelmuziek van de film Apollo 13. Onze eigen 
dirigent van de jeugdharmonie, Pieter Corten, 
zorgde voor dit prachtige arrangement. Solist 
Bram Goossens bracht ons in hogere sferen. 
Onmiddellijk daarna brachten we een bezoek aan 
de thuisbasis van E.T. met muziek van de hand 
van John Williams van de gelijknamige film van 
Steven Spielberg. De landing kon stilaan worden 
ingezet.

Maar voor het zover was, kregen we nog bezoek 
van enkele Zeelse sterren. Filip de Fie Vermeir 
bracht met Ruimtevaarder van Kommil Foo de 
nodige warmte in onze Shuttle. 

Na dit prachtig stukje muziek werd het tijd om de 
landing in te zetten. Met een buitentemperatuur 
van 11° en een prachtige heldere hemel werden er 
weinig problemen voorzien. 

Bo, de dochter van Bart, Picqueur vervoegde 
ondertussen de crew om samen met de Fie de 
landing van de nodige sfeerbrengers te voorzien. 

Dat deden ze met A Space Oddity van David 
Bowie en Fly me to the moon van Frank Sinatra. 
Twee sterren die ondertussen schitteren aan het 
heelal. 

Na een probleemloze landing stond de Sint-
Cecilia Enterprise weer veilig aan de grond. De 
crew en zijn kapitein werden daarvoor dan ook 
getrakteerd op een staande ovatie. 

Thomas Bauwens

 zELE zOEMT DE RUIMTE IN
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In de Vivaldi op de markt spreken wij af voor een 
babbeltje. Stephan is reeds jaren lid van de Harmonie, 
eerst als erelid, van in de tijd dat Geert Thienpondt 
een ganse trein ereleden aanbracht, nadien als 
muzikant. Op Cecilia werd hij snel de imposante 
figuur die met ritmische hand de maat dicteerde 
met de groskes. Dat slagwerk beviel hem zodanig 
dat hij zich aansloot bij de Kliek als trommelaar. 
Trommelen is niet zo maar op een trommel slaan, 
en om hierin de knepen van ’t vak te leren werd 
met onderricht gestart in Den Anker, gegeven voor 
de repetitie door Tom Van der Strieckt. Die oefen-
sessies wierpen hun vruchten af. Ze bestaan nog 
altijd en worden nu door Stephan zelf geleid in de 
club “Jean de la Moutarde” in de Dreef. Met Tim, 
Noël en Ludo vormt hij het tamboerkorps van de 
Harmonie.

Via de tamboers maakte Stephan zijn entree in de 
Harmonie maar ondertussen heeft hij zich met zijn 
ongeëvenaarde creativiteit onmisbaar gemaakt bij 
het ineen steken van concerten en evenementen. 

Een eerste maal toonde Stephan zijn talent bij het 
175-jarig jubileum. Voor “Harmonissima” ontwierp 
hij het embleem en de “Harmonissima-paraplu’s”. 
Ook de indrukwekkende versiering van de tent 
met lusters en het ontwerp van de toog  waren zijn 
creaties. Vanaf dan doet de Harmonie regelmatig 
beroep op Stephan voor het mede organiseren van 

haar evenementen. ZZ-tap, Zele Zoemt en andere. 
Onlangs bij de laatste Zele Zoemt, heeft de ploeg 
rond Stephan carte blanche gekregen met een onver-
getelijk schouwspel tot gevolg. Over het resultaat 
leest u meer in het artikel over Zele Zoemt 2016, 
in deze babbel over de “making of”. Waar haalt 
Stephan zijn inspiratie vandaan? Van kindsbeen 
af is hij door cinema gefascineerd. Hierdoor heeft 
hij ondertussen een respectabele verzameling films 
aangelegd waarin allerlei genres vertegenwoordigd 
zijn: cultfilms, documentaires, Japanse films, films 
met uitzonderlijke soundtracks. Zij zijn het archief 
waaruit hij  put om de muziek aan filmbeelden te 
koppelen. Ik heb een enorm geheugen voor beelden, 
zegt Stephan, en als ik de muziek, zoals van “The 
Planets” meerdere malen na elkaar beluister vormt 
zich in mijn hoofd de film van fragmenten uit mijn 
verzameling die ik er ga aan koppelen. Soms doe ik 
dit al fietsend met onder mijn helm oortjes waaruit 
de muziek klinkt. Eens dit beeld gevormd begint 
het geduldwerk om via de computer de beeldband te 
realiseren. De uren hieraan besteed heb ik nog nooit 
geteld, maar ’t zijn er veel. Vervolgens beeld en klank 
koppelen, en maken dat het juiste beeld met de juiste 
passage overeenstemt, bv: een explosie moet samen-
vallen met de slag op de pauken. Het is ook niet zo 
dat bij de uitvoering alleen maar op de startknop 
van de computer moet geduwd worden. Alle uitvoe-
ringen zijn niet gelijk, de ene soms wat sneller dan 
de andere. Via een bedieningspaneel wordt de film 
dan zo nodig versneld of vertraagd om synchroon 
met het concert te blijven. Het is dus attent blijven 
tot de laatste noot. Vind je het geen zonde dat al 
dat werk voor slechts twee uitvoeringen gebeurt? 
Misschien kan bij volgende concerten “The Planets” 
nog gedeeltelijk uitgevoerd worden, wie weet. Het 
belangrijkste is dat het voor mij amusement is om 
zulke dingen in elkaar te steken. De uren die ik er in 
steek zijn geen werkuren maar ontspanning.

De creativiteit van Stephan ligt ook mee aan het 
ontstaan van cultuurclub “Jean de la Moutarde”, 
die regelmatig verrast met gesmaakte optredens en 
tentoonstellingen. Zulke mensen zijn belangrijk 
voor het gemeenschaps- en cultuurleven in de 
gemeente. Bedankt Stephan en verras ons maar op 
tijd met een van uw ideeën.

Piet Engelbeen

TEN HUIzE VAN STEPHAN VERLAECKT
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ERGENS TUSSEN POITIERS EN BORDEAUX 
10 april 2016

Daags na de ruimtereis spoor ik alweer van 
Lille naar Dax per TGV. Tenminste dat was het 
plan… 

Met een iets te suffe kop stap ik in Paris-Montpar-
nasse op de foute trein. Die rijdt tot Bordeaux. Dat 
is 150 km te kort maar in elk geval in de goede 
richting, en met een boete van 20 euro en een 
welwillende collega om het laatste eindje per auto 
te doen ben ik er van af… Ik ben op weg naar een 
weekje dirigeren bij de Union Musicale des Landes. 
Maar daar zijn mijn gedachten helemaal nog niet. 
Door mijn hoofd spoken de woorden van ene David 
Jones: I’m floating in a most peculiar way, and the 
stars look very different today… Gisteren gezongen 
door mijn goeie makker Fie Vermeir met naast hem 
Bo. Ons Bo dat we zeggen. Ze wordt vandaag al 17 
en de papa is er niet bij, want alweer on the road. Ik 
vervloek mezelf. “Gaan de mensen niet zeggen dat 
ik alleen maar mocht zingen omdat je mijn papa 
bent?” vraagt ze. “Laat ze dat dan maar zeggen 
schat, geniet er nu maar van, dat doe ik ook.” Het is 
een understatement. Apetrots ben ik. 

De eerste keer dat ik kennis maakte met Mars uit The 
Planets was toen we het op onze boterham kregen 
in het harmonieorkest van de muziekacademie in 
Lokeren. Dat moet in 1988 of zo geweest zijn. De 
dirigent daar: Dirk De Caluwé. Zeg wat je wil, maar 
wat hebben we allemaal ontzettend veel geleerd van 
die meester! Sindsdien was het mijn droom om het 
werk ooit integraal te spelen. Wikken, wegen, het 
goede arrangement zoeken en dan maar beginnen 
met repeteren. Lang getwijfeld… Is dit een haalbaar 
project? Kunnen we dat wel? Is ons publiek er klaar 
voor? Soms moet een mens gewoon eens bij zijn plan 
blijven en zien waar het schip strandt. Een gelukkig 
toeval bleek dat ik niet de enige bleek te zijn die gek 
is van die muziek. Ik vertel het op een zonnig juli-
terras bij een Rochefort 8° (kunnen er ook wel twee 
of meer geweest zijn) aan Stephan Verlaeckt, die 
meteen kraait van plezier. De rest is geschiedenis.

Het publiek reageert verdeeld. Dat doet een goed 
publiek altijd. Het betekent dat we niet voor 
gemakkelijk succes hebben gekozen. De harmonie 
is geen mainstream. Het is de bescheiden ambitie 
om bakens te verzetten, om trends te zetten i.p.v.  
te volgen.  Kunst hoort de mens te verrassen, tot 
nadenken en discussiëren aan te zetten, maar ook 
te laten genieten van esthetische schoonheid. Dat 
alles is een nobel doel en het vraagt wat zin voor 
risico. Risico om niet voor iedereen goed te kunnen 
doen. Zij die de planeten te zwaar hebben gevonden 
kunnen we gerust stellen: de volgende keer doen we 
weer iets anders. De Götterdämmerung of de Nieuwe 
Wereld Symfonie, of de vuurvogel, of misschien wel 
die Fledermaus. Er is nog veel muziek te exploreren, 
en zelf vind ik het allemaal even geestig.

Vandaag reis ik dus met de trein. Dat is op een 
prettige manier eenzaam en zet aan tot mijmeren. 
Over dankbaarheid, over hoe ongelooflijk prettig 
ik het vind om dirigent te zijn van de harmonie. 
Als mijn collega’s me vragen wat dit orkest zo 
speciaal maakt moet ik nooit lang nadenken over 
een antwoord. Van de eerste seconde dat we aan 
een nieuw werk beginnen te repeteren gaat het over 
muziek. Over klank, over timing, over frasering, en 
op het concert is het pure magie. 

We zijn verre van de beste van de wereld maar veruit 
de plezantste! En natuurlijk zijn er zaken die anders 
moeten bij de koninklijke harmonie Ste. Cecilia 
Zele, en natuurlijk zijn we alweer te laat in gang 
geschoten en natuurlijk moeten we meer betekenen 
voor onze vereniging dan alleen maar de pannen 
van het dak spelen op het conceir. Maar vandaag 
geen gezaag. Vandaag is het tijd om te genieten en 
te koesteren. Demain sera un autre jour.

Bart
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