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Repetitielokaal 

Feestzaal WZC De Hazelaar, ingang Drabstraat naast nr. 9, 2550 Kontich 

 

Jeugdorkest 

Het Jeugdorkest repeteert iedere vrijdag van 19u tot 20u in de Hazelaar. Bij afwezigheid 

op een repetitie of uitvoering, verwittig je tijdig een van de jeugdverantwoordelijken. 

 

Harmonie 

De Harmonie repeteert iedere vrijdag van 20u15 tot 22u15 in de Hazelaar. Bij afwezigheid 

op een repetitie of uitvoering, verwittig je tijdig een van de bestuursleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kan je terecht op de website www.vredeenvermaak.be 

 

 

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties m.b.t. het maandblad? Spreek gerust één van de me-

dewerkers van het maandblad aan of stuur een mailtje naar katrien_marckx@hotmail.com.  

 

De medewerkers van het maandblad 

Coralie, Katrien, Steven en Tars 

 

Repetities 

Zaterdag 

18 

FEBRUARI 

Slotactiviteit feestjaar voor muzikanten en partners 

(Werkgroep 125) 

Zaterdag & zondag 

11 & 12 

MAART 

Aperitiefconcert in de Magdalenazaal (Kontich) 

Zaterdag  

8 
JULI 

Kermisconcert (Vlaanderen Feest) 

Zaterdag, zondag & maandag 

23, 24 & 25 

SEPTEMBER 

Harmoniefestijn 

Dienstkalender 2016 

N.v.d.r. 



   

 

 
Woordje van de erevoorzitter 



   

 

Beste erevoorzitter, medebestuursleden, muzikanten, dirigent en leden 

 

 

In navolging van de wensen van onze erevoorzitter is het ook mijn beurt u 

allen een gelukkig, voorspoedig en muzikaal 2017 te wensen.  

 

Ik blik graag nog even terug naar het laatste Groeningeconcert. Er werd 

prachtig werk geleverd door de werkgroep en met de aangepaste belichting kwam de kwaliteit 

van het gebrachte concert nog meer tot zijn recht. Het was ook mooi dat we in deze sfeervolle 

locatie afscheid hebben kunnen nemen van Sven als dirigent en tevens zijn opvolger hebben 

kunnen voorstellen aan ons publiek.  

 

Hopelijk zijn we allen bewust dat met die verandering 2017 een belangrijk jaar zal zijn met 

nieuwe uitdagingen. Als iedereen zich volledig achter de spreekwoordelijke kar zet, moet dat 

lukken.  

 

Nogmaals aan iedereen een GELUKKIG NIEUWJAAR! 

 

Uw voorzitter  

Ludo Cusseneers 

 

 

 

Ter ere van ons 125-jarig bestaan werd bij Vlamo 

een subsidie aangevraagd om ons feestjaar te 

ondersteunen. Vanuit het bestuur werd er geko-

zen om deze steun in de vorm van bonnen te krij-

gen om zo muziek en/of materiaal aan te kopen. 

Er werd gekozen om met de aankoopbonnen on-

ze oude bongo’s (slagwerk) te vervangen. Een 

welgemeende dankjewel aan Vlamo om dit mo-

gelijk te maken!  

 

 

 

 

Op 18 november overleed Jan Van Montfort op 92-jarige leeftijd. We wensen Ilse, Tom, Wan-

nes, Jens en hun familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

Woordje van de voorzitter 

Dankjewel! 

Familienieuws 



   

 

Liefste muzikanten, 

 

Om goed te starten in het nieuwe jaar 

hebben ook wij ons nieuwjaarsbriefje klaar! 

Maar misschien moeten we onszelf eerst even voorstellen: 

Wij zijn Harald de Eekhoorn en Rosalie de Duif. 

Iedere week volgen we als trouwe fan de repetitie. 

In het nieuwe jaar zullen wij samen telkens een stukje schrijven in het maandblad, 

waarin jullie dan onze bevindingen over de repetities, concerten en andere activiteiten kunnen 

lezen. 

 

Met het voorstellen zijn we nu klaar. 

Tijd voor onze wensen voor het nieuwe jaar! 

Ze zijn misschien kort en best wel apart, 

maar ze zijn gemeend en komen uit het hart. 

Maak van 2017 iets uniek 

Met veel plezier, geluk, een goede gezondheid en natuurlijk muziek! 

 

Jullie kapoenen, 

 

Harald en Rosalie 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig nieuwjaar! 

Er is er één jarig … 

… in januari   

2 januari Patrick Van den Brande 

3 januari Thomas Van Ostade 

5 januari Matteo Van Ostade 

6 januari Annick Weckx 

11 januari Ines Homburg 

12 januari Kristel Proost 

13 januari Bart Vervliet 

14 januari Lies Schenkelaars 

15 januari Stijn Decloedt 

15 januari Tom Decloedt 

22 januari Guy Mariën 

27 januari Annick Cusseneers 

… in februari  

20 februari Lieven Gillis 

25 februari Emma Liedtke 



   

 

Net als ieder jaar bracht onze Harmonie weer zijn Groeningeconcert te berde. Ditmaal ging 

het concert door op 19 november, locatie was de kerk van Sint-Rita. Natuurlijk was het een 

speciale editie naar aanleiding van ons feestjaar: speciale belichting en bovenal drie solisten!  

 

Het eerste deel van het Groeningeconcert was vooral op onze eigen Harmonie gericht, met 

onder andere stukken als Ready Steady Brass, Rock Symphony en Oregon. Hierbij mogen 

we natuurlijk The Betrayal of the Spy niet vergeten, dat Sven Van Calster speciaal voor het 

125-jarig bestaan van onze Harmonie schreef. Daarnaast kwam een eerste soliste aan bod: 

Amber Simon, een 21-jarige violiste. Zij bracht eerst I dreamed a dream uit de musical Les 

Misérables en nadien nog het prachtige Thema uit de Spielberg-film Schindler’s List. Beide 

werken werden op voortreffelijke wijze gebracht door onze niet-professionele soliste.  

 

Na een erg uitgebreid eerste deel was het tijd om even op adem te komen met een drankje in 

de parochiezaal onder de kerk. Het tweede deel was helemaal anders van opzet, dit deel was 

namelijk gericht op de solisten. Ditmaal mochten zij het publiek inpakken. Hannelore Primusz 

verruilde het presenteren voor het zingen en bracht onder andere nummers als Skyfall, van 

de gelijknamige James Bond-film, In Borgerhout, een Nederlandstalige verwerking van de 

Tom Waits-klassieker In the Neighborhood door Pieter Embrechts en tot slot ook het Franse 

chanson Milord, dat bekendheid verwierf door Edith Piaf. Onze tweede soliste, operazange-

res Aline Lermytte, bracht onder andere Habanera uit de opera Carmen van Bizet, I Feel 

Pretty uit West Side Story en Mein Herr Marquis uit de opera Die Fledermaus van Johann 

Strauss Jr.. Beide zangeressen sloegen de handen in elkaar om een volledig eigen versie 

van het komische Duetto Buffo di Due Gatti te maken. Sindsdien weet heel de zaal dat zulke 

zangeressen geen katjes zijn om zonder handschoenen aan te pakken.  

Voor het laatste werk kwam ook violiste Amber Simon de twee zangeressen vervoegen om 

met onze Harmonie My Way te brengen. Vervolgens werden er nog de nodige bloemen uitge-

deeld, niet in het minst aan onze solistes, die het concert zeer goed volbrachten. Maar er 

moest ook afscheid genomen worden van dirigent Sven Van Calster, die na 15 jaren trouwe 

dienst het dirigeerstokje inruilde voor een plekje bij de euphoniumpupiter. Een extra lang ap-

plaus, staande ovatie van de muzikanten en een beeldje uit de handen van onze ere-

voorzitter waren zijn meer dan verdiende deel. Meteen werd ook onze nieuwe dirigent Jun 

den Oudsten voor het eerst voorgesteld aan het publiek.  

Terugblik: Groeningeconcert - 19 november 



   

 

Na nog een aantal feestelijke uitwuifnoten werd het concert besloten en nabesproken in de 

parochiezaal met een gezellig drankje erbij.  

 

PS: We zouden, in naam van alle muzikanten, Sven 

graag willen bedanken voor zijn jarenlange trouwe 

dienst. Sven was niet alleen een dirigent, maar hij 

werd ook gezien als een vriend van iedereen. Hij 

stond open voor vragen i.v.m. muziek en ook voor 

een goede babbel over iets dat totaal niet met muziek 

te maken had. We mogen als orkest trots zijn dat hij 

ons terug op een hoger niveau heeft gebracht na al 

die jaren zweten en zwoegen.  

Uiteraard kon ook het jeugdorkest niet ontbreken op het jaarlijkse Groeningeconcert.  

 

De muzikanten van het jeugdorkest startten het tweede deel van het  Groeningenorkest met 

een heus feestnummer, namelijk Dynamite van de Britse artiest Taio Cruz. Daarna volgde 

Xpress van de componist Harry Richards. De titel van het volgende nummer zegt het al: Po-

wer to the music. Het is een ode aan de muziek en dat is dan ook wat de muzikanten van het 

jeugdorkest toonden.  Om nog een tikkeltje meer power te creëren vroegen en kregen ze de 

hulp van vier muzikanten van de harmonie. Terwijl onze slagwerkers het drumstel terug om-

bouwden, legde Sven aan het publiek uit waarom dit gebeurde. Anna is namelijk rechtshan-

dig en Wannes is linkshandig. Dit betekent dat het drumstel voor Wannes in spiegelbeeld 

moet gezet worden ten opzichte van de manier waarop het drumstel moet staan voor Anna. 

Dit vormt al lang geen probleem meer voor onze slagwerkers en slagen ze er keer op keer in 

om dit in een korte tijd voor elkaar te krijgen. Na deze uitleg was het echter weer aan het 

jeugdorkest om te tonen wat ze in hun mars hadden. Met het aanstekelijke deuntje Shut up 

and dance van de groep Walk the moon speelden ze hun laatste geprogrammeerde nummer 

van het Groeningeconcert. Na een oorverdovend applaus mocht het publiek toch nog even 

extra genieten van het jeugdorkest. Ze brachten de Superhit Mega Mix, een medley van en-

kele herkenbare hits van de jaren ‘70 en ‘90. Zo kon het publiek Get ready for this van de Ne-

derlandse groep 2Unlimited en Y.M.C.A. van The Village People herkennen.  

 

Kortom, het jeugdorkest toonde nog maar eens waartoe het in staat is. Een dikke proficiat 

aan alle muzikanten! 

 

 

Jeugdig geweld 



   

 

Al vele jaren kunnen de inwoners van Kontich en omstreken hun 

hartje ophalen op de ijspiste op het Gemeenteplein van Kontich. En 

ook al vele jaren trekken we met de muzikanten van het jeugdorkest 

en de harmonie naar diezelfde ijspiste om daar onze schaatskunsten 

te tonen. Dit jaar gingen we op vrijdag 6 januari (disco)schaatsen. 

Vijftien muzikanten waagden zich op het ijs en onder de aanmoedi-

gingen van enkele muzikanten, die aan de kant bleven staan, gaven 

ze het beste van zichzelf. Er werd gelukkig niet zo veel gevallen, zo-

dat we de aanwezige muzikanten vanaf vrijdag 13 januari (hopelijk) 

zonder zware kwetsuren weer aan de pupiter mogen verwachten. 

Uiteraard krijg je van schaatsen dorst en konden de muzikanten zich 

verwarmen aan warme chocolademelk, glühwein, jenever, ... 

 

Van januari tot begin juli hebben we een muzikant minder in ons orkest. Heleen trekt namelijk 

naar Rome om er daar stage te doen in enkele plaatselijke ziekenhuizen. De komende maan-

den kan u in ons maandblad haar belevenissen volgen. Hieronder vindt u alvast een eerste 

berichtje van Heleen terug. 

 

Ja, daar zat ik dan op die laatste repetitie. Met mijn grote mond 

altijd. Sorry dat ik niet kon rechtstaan om in het groot en het 

breed te verkondigen dat er voor mij een pauze van zes maan-

den volgde. Wat uit schrik om het te hebben over het voorlopig 

nog onbekende. Uit schrik voor wat ik ga missen. Terwijl ik er 

langs de andere kant ook al zo lang naar uitkijk om tussen die 

vrolijke Italianen te gaan zitten. Om hen onze vrolijke deuntjes te 

leren. Om van hen te leren hoe ik een schaar of pincet tijdens 

een operatie vooral niet laat vallen.  

De witte doktersjas is mee, de hoorn is mee en het Lenteconcert 

wordt gestreamd. Dat komt hier goed! En oh ja, ik kom terug eh! 

 

Groetjes uit Rome, xoxo Heleen 

 

 

Na het Groeningeconcert hebben we afscheid genomen van Sven als dirigent. Dit betekent 

dat we ook iemand nieuw in ons midden hebben mogen verwelkomen. Jun den Oudsten is 

sinds december onze nieuwe dirigent. Om hem aan u voor te stellen hebben we hem een 

aantal vragen gesteld.  

Heleen blogt  

Terugblik: Schaatsen - 6 januari 

Voorstelling nieuwe dirigent 



   

 

 

Naam   Jun den Oudsten (uitspraak: Tjún) 

 
Woonplaats Wilrijk 
 

Leeftijd  26 jaar 

Verjaardag  20 april 
 

Hobby’s 

Goh, geen idee. Misschien lekker (en goed) eten? En 
als er weer eens een goeie serie komt die me niet de-
pri maakt, tell me! 
 

 

Mijn favoriete muzieknummer 

Geen echte favorieten, want dat ligt erg aan mijn gemoed. Denk aan All of Me van John Le-
gend en My Body is a Cage van Peter Gabriel (uit de serie House). O, en Lucky Chops niet 
te vergeten! In de klassieke muziek zijn er die me altijd bij blijven. Sibelius symfonie 1, Mahler 
symfonie 4. (en daar heb ik ook nog favoriete opnames van) 
 

Hier word ik vrolijk van … 

Interessante vrolijke accenten/manieren van praten. Zoals David Tennant als Doctor Who, 
Captain Jack Sparrow, Schots Engels, enz. 
 

Wat ik vroeger altijd wilde worden 

Ik denk niet dat ik een echte jeugddroom had, maar ik zeg tegenwoordig wel eens dat ik later 
een oude wijze man wil worden. Met echt wit haar. 
 

Deze reis wil ik nog maken …  

Ik wil nog eens naar Japan, voor het eten en ook om eens te proeven van hun muzikale cul-
tuur. En ik wil ook nog naar Armenië. Voor de muziek en ik ben erg geïnteresseerd in de 
mensen. 
 

Mijn favoriete boek 

Ik lees praktisch niet, maar vroeger wel gedaan. Dan las ik het liefst fantasy. Maar wel in het 
Engels, want dat klinkt beter. 
 

Mijn favoriete film  

Laat ik hier maar favoriete serie van maken: Doctor Who! 
 

Mijn lievelingskleur 

Ik heb geen lievelingskleur, maar wel enkele die in de buurt komen. Zwart, want dat staat mij 
goed. Rood, voor de warmte en energie. Wit voor de rust en helderheid. Groen licht voor het 
verkeerslicht. 
 

Mijn favoriete eten  

Sushi en huisgemaakt eten 
 

Hier mogen ze mij altijd voor wakker maken … 

Een kruispunt waarbij de verkeerslichten fatsoenlijk afgesteld zijn… 
 

Mijn favoriete gezelschapsspel 

Anything will do, als ‘t maar met de juiste mensen is. 
 

Deze drie dingen neem ik mee naar een onbewoond eiland  

Dirigeerstokje, hoorn, gevulde koelkast  



   

 

 



   

 

Vorige keer lieten we iemand van de redactie van het maandblad een 

gerecht kiezen. Deze keer vroegen we aan een van onze muzikanten 

om een gerecht door te sturen.  

 

André Claes speelt al vele jaren klarinet bij onze harmonie en jeugd-

harmonie. Hij is een actief lid in de harmonie en staat altijd klaar om 

een handje te helpen. Hij koos voor het gerecht ‘Hachis Parmentier’, 

iets dat hij geweldig lekker vindt. We vroegen Flor de Kok om André’s 

gerecht aan te passen en er zijn eigen idee van te maken. 

 

 

HACHIS PARMENTIER 

 

Ingrediënten (voor 6 personen) 

 

2 kg aardappelen (bloem aardappelen) 

1 ajuin  

800 gr kalfsgehakt (heeft minder vet) 

500 gr spinazie (diepvries ) 

150 gr gemalen Emmentaler  

100 gr roomboter 

20 gr margarine 

5 cl room 30 % 

½ l volle melk 

peper, zout, nootmuskaat  

 

Bereiding  
 

STAP 1 

Kook de aardappelen gaar in water met wat zout erin.  

Fruit ondertussen de ajuin aan in wat margarine in een bakpan. 

 
STAP 2 

Voeg het kalfsgehakt toe en duw het zoveel mogelijk uit elkaar om geen dikke stukken gehakt 

te krijgen.  

  Tip van Flor de Kok: Laat het mooi bakken en draai het gehakt regelmatig om tot 

  het droog is. 

 

 

 

 

Flor de kok: De smaak van de muzikanten ... 



   

 

 
STAP 3 

Laat de spinazie even in een pot op koken en zeef het vocht eruit met een fijne zeef. Stoof de 

spinazie op in roomboter en voeg de room toe.  

 Tip van Flor de Kok: Kruid met peper, zout en nootmuskaat.  

 
STAP 4 

Maak een puree van de aardappelen m.b.v. melk en boter. 

  Tip van Flor de Kok: Kruid ook hier met peper en nootmuskaat.  

 

 
STAP 5 

Boter een vuurvaste schotel in en leg de helft van de puree erin. Leg daarna de spinazie er-

over gevolgd door het gehakt en de rest van de puree. Strooi als laatste de Emmentaler kaas 

erover.  

 
STAP 6 
Plaats het gerecht in een voorverwarmde oven van 200°c voor een 20-tal minuten tot er een 

mooi licht korstje gevormd wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anekdotes over de harmonie zijn tof om te lezen. Daarom vertellen we er eentje over onze 

voorzitter, toen hij nog trommelaar was bij de drumband van de harmonie. 

 

Vroeger bestond de harmonie namelijk niet enkel uit het harmonieorkest. Er heeft een aantal 

jaar een drumband bestaan, die bij de harmonie hoorde. Toen de voorzitter nog iets jonger 

was dan vandaag, was hij een trots lid van deze drumband.  

 

Op een gegeven moment mocht de drumband gaan rondtrekken in het Koning Boudewijnsta-

dion tijdens een groot evenement. De drumband kwam aan en ieder naam zijn statief en 

trommel uit de bus. Onze eigen voorzitter, Ludo Cusseneers, had echter niet gemerkt dat een 

van zijn drumstokken uit het statief was gevallen tijdens de busrit. Met trots trok de drumband 

naar de plaats waar ze moesten starten. Net voor de start van het evenement, merkte onze 

huidige voorzitter dat hij een drumstok miste. Samen met de voormalige voorzitter rende hij 

zo snel mogelijk naar de bus, die al op de parking stond. Gelukkig vond hij zijn drumstok en 

er volgde een rush terug naar het veld. Maar helaas… Het evenement was al gestart en Ludo 

moest met schaamrood op de wangen aanpikken toen er al een ronde was gestapt.  

Uit de oude doos 



   

 

 

 
Doolhof 

 

Sudoku 

 

De speeltuin 



   

 

 

DPS verzekeringen is een verzekeringsmakelaar  
die uw verzekeringsdossier deskundig begeleid 

Onder het waakzaam oog van de auteur Bert De Paep  
van het boek “Mijn Bedrijf Goed Verzekerd?!” 

Bist 26 | B-2610 Wilrijk 
T. +32 3 829 12 12 
CFBA: 012524 A | MEZ : 125 660 
RPR 0149 965 656 

RUBENSSTRAAT 13  –  2550 KONTICH - 03/457 78 41

De speciaalzaak voor echte 
NATUURPARELS – KULTUURPARELS 

Import Japan – Knopen en herknopen van parels 
JUWELEN – DIAMANTEN 

alle herstellingen 

VESTINGSTRAAT 53 – 2018 Antwerpen 
  Tel.: 03/233 35 22 – 03/233 84 87 

Mechelsesteenweg 33 

2550 Kontich 

03/457 46 89 

www.optiekvanbael.be 

Privé parking voorzien 

Hoorapparaten – Contactlenzen 

tventiel@skynet.be - www.tventiel.be 

Café  " De Eendracht " 
 

 
Uitbating:  Peeters Magda 

Gemeenteplein 11 
2550 Kontich 
0479/36 40 76 

   

Herman De Naeyerstraat 4   
2550 Waarloos   
015/30 60 90 

info@drankenlaeremans.be 
 

         di - vr:     8.00u - 17.00u 
Zaterdag:  10.00u - 15.00u  

   Maandag:       gesloten   
  



   

 

Mechelsesteenweg 57  Tel.: 03/458 33 42 

2550 Kontich    Fax: 03/458 28 73 

ACC Computer / Inktcartridges, ook hervullen 

 

Kapelstraat 13-15 - 2550 Kontich 

Tel.: 03/457 66 82 - Fax: 03/458 08 14 

www.bazarkekonkaz.be - info@bazarkekonkaz.be 

     LOTTO/LOTERY/SCOORE/BINGOAL/PMU (ook Franse) 

 

Drabstraat 28 

2550 Kontich 

Tel.: 03/450 87 00 

Fax:  03/450 87 19 

www.groepvanhaute.be 

Makelaar in: 

 Verzekeringen 

 Immobiliën 

 Beleggingen 

 Kredieten 

KOFFIEBRANDERIJ 

B.v.b.a 

Antwerpsesteenweg 116 

2660 Hoboken  - Antwerpen 

Tel. 03/827 65 72 

www.koffie.derob.be 

Kapelstraat 39-41 

2550 Kontich 
Tel.: 03– 457 39 41 

info@bloemendekor.be 
www.bloemendekor.be 

 
Maandag: gesloten 
Dinsdag - vrijdag: 9.00 - 12.30 & 13.30 -18.30 
Zaterdag : 9.00 -18.00 
Zondag : 9.00 -13.00 

Drabstraat 205 

2550 Kontich 

03/457 67 03 

studiosport@studiosport.be 

Open:  10.00 - 12.30u & 14.00 - 18.30u 

    Zaterdag 10.00 - 18.00 u 

Gesloten: mavoormid & dovoormiddag 

Openingsuren: 
woensdag tot  vrijdag : 7.00 -18.00 

Zaterdag: 7.00 –17.00 
Zon-en feestdagen: 7.00 - 16.00 

Maandag - dinsdag gesloten 
 

Ruim assortiment 

brood en gebak 
 

www.bakkerijstrita.be 
info@www.bakkerijstrita.be 

 

Pierstraat 22 
2550  Kontich 

Tel: 03 458 25 20  
Fax: 03 458 73 10  

ASTRID nv 

 

garage.astrid.kontich@telenet.be 

 

garage 

Alle dagen doorlopend geopend vanaf 9.00u  
Ontbijt  

Snacks & Lunch:12.00 - 14.00u 

Gemeenteplein 4 2550 Kontich 03 457 00 80 
info@indefortuin.be 

      Alle dagen open        

 

  Ontbijt  Lunch   Diner   Snacks   Desserts   Drinks 

Kortestraat 17 

2850 Boom 

tel:(03)289 37 40 

fax: (03)289 37 41 

VIDEOTHEEK 

b.v.ba.HET BAZARKE 

Brasserie ‘t Vierbunder  
 
Mechelsesteenweg 22  
2550 Kontich 
Tel 03/459 90 98 
info@4bunder.be 
www.4bunder.be 


