KONINKLIJK FANFARE ORKEST
VOLKSOPBEURING MASSEMEN
Vereniging Zonder Winstoogmerk

Geklasseerd in Superieure afdeling sinds 2008
Eerste Prijs met Gouden Medaille Wereld Muziek Concours Kerkrade 2005

Massemen, 23 september 2008
Beste sympathisanten,
Ziehier de vijfde e-Nieuwsbrief van het werkjaar 2008.
Op woensdag 23 juli organiseerde gebuurtedekenij
Lambroek samen met Volksopbeuring hun jaarlijkse
fietstocht. Onze sportieve buurtbewoners kwamen
samen aan feestzaal Parking en zetten koers richting
Wetteren, Laarne, Kalken en Schellebelle. Het mooie
weer was van de partij waardoor de terrasjes tijdens de
afspanningen goed gevuld zaten.
De tocht werd traditioneel afgesloten met lekkere
versnaperingen in feestzaal Parking.
Hieronder 2 van de organisatoren, Lucien Bossaert en
Freddy de Geest. Proficiat met deze mooie editie !

De 50ste Oogststoet trok door Massemen op
zondag 3 augustus. De grote bezieler van dit grootste
Massemse evenement, Kamiel Verhoeven, werd
gehuldigd voor zijn inzet doorheen de afgelopen
halve eeuw. Ook
Volksopbeuring en
haar voorzitter
Remi Van Bellegem
waren reeds voor de
50ste maal present op
oogststoet ! Bravo.
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Kermis van 13 tot 15 september te Massemen. Geen
drup regen te bespeuren dit jaar. Volksopbeuring had
een mooie affiche samengesteld. Zaterdagavond
openden wij het feestweekend met een concert. Vooral
met het werk ‘Windows of the world’, waarin onze
drummer David Buyst een minutenlange solo ten beste
gaf, werd de sfeer alsmaar uitbundiger. Ook alle andere
solisten zetten hun beste beentje voor. Veel lof was er
ook voor de elektrische gitaarsolo in de ‘Deep Purple
medley’ van onze euphoniumspeler en bestuurslid
Timmy Van Keymeulen. Uitzonderlijke combinatie !
Meer gitaarwerk volgde er op zondagavond met de
band ‘Blue Caravan’. De bandleden zijn enorm gepassioneerd door alle stijlen van rock en blues die zich
manifesteerden in de flower power. Deze ietwat vergeten stijl, die misschien vandaag wat onbemind is,
trachten
zij
weer
leven
in
te
blazen.

Vanuit bijna vergeten muzikale vibrations en creativiteit ten tijde de jaren ’60 en ’70, wou Blue
Caravan deze passie terugbrengen. Experimentele sounds, psychedelische uitbarstingen, op
bluesrock geïnspireerde motieven maar weliswaar in een hedendaags jasje en een wijd ‘open
minded’ spectrum verweven. Wij kregen een schitterend optreden. Weerom een nieuwigheid ten
huize Volksopbeuring.
Blue Caravan:
Dries Serpentier (Solo Gitaar, Orgel & Vocals),
Ben Van der Paelt (Rythem Guitar & Backing Vocals),
Ruben Serpentier (Drum & Percussie)
en Jules de Moor (Bass).
Voor de gelegenheid was er een extra toetsenist
van de partij.
Op maandagmiddag was er de traditionele worstenbarbeque. We zijn blij dat we elk jaar vele
kermisgangers mogen bedienen. De kwaliteit van het middagmaal is natuurlijk top !
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Zaterdag 20 september. De Koninklijke Stadsfanfaren Izegem
organiseerden het Fanfare-Treffen. Na een muzikale
wandeling door de centrumstraten van Izegem concerteerde
Volksopbeuring er als laatste in rij na de fanfares uit Heestert
en Deerlijk. Het publiek kon genieten van aangename doch
hoogstaande fanfaremuziek.
Het organiserende orkest verdiend een pluim voor de vlotte
organisatie. Spijtig dat ook in West-Vlaanderen dergelijke
festivals heel moeilijk een breed en aandachtig luisterpubliek
op de been kunnen brengen. Zoals steeds heerst het spreekwoord ‘de afwezigen hadden ongelijk’ !

Volgende week zaterdag 27 september verzorgt
Volksopbeuring in opdracht van Kunstkring
Hernia een galaconcert in de Sint-Niklaaskerk
te Herfelingen.
De organisatoren vroegen ons orkest op de vier
oerelementen Vuur, Water, Lucht en Aarde op
muzikale wijze uit te beelden.
De kunstkring zelf zorgt voor de poëtische
beschrijvingen van de elementen.
Op het programma staan o.a. Gaelforce en
Windows of the World van Peter Graham,
Niflheim van Wouter Lenaerts, The Sunken
Village en Time Remembered van Philip
Sparke, Evensong van Bart Wuilmus en
Excalibur van Jan Van Der Roost.
Kenners weten het al… Dit wordt Kunst
Van de bovenste plank !
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Ondertussen hebben onze Kopernootjes 3 allen de muziekschool leren kennen. Juf Francine Van
Alboom zorgt ervoor dat de algemene muzikale vorming bijgebracht wordt. De eerste lessen op het
instrument worden door onze dirigent Diederik de Roeck en juf Katrien Vintioen in ons
muzieklokaal gegeven. Het is overduidelijk dat onze Kopernootjes een grote voorsprong opbouwen
op deze wijze.

Vrijdag en zaterdag 14 en 15 november staat alweer ons
muzikale hoogtepunt op de agenda.
Volksopbeuring presenteert u dan “Irish & British
impressions” in CC Nova te Wetteren.
Een mengeling van typisch engelse en ierse melodiën,
originele werken van Ierse en Britse componisten,
enz…
staan op de muzikale menu.
De comfortabele zetels van de Wetterse theaterzaal
laten
u nog meer genieten van ons galaconcert.
Kaarten aan € 10 zijn te reserveren via 09/368 05 06
(Erwin De Paepe en Francine Van Alboom) alsook via
info@volksopbeuring.be

Werkten mee aan deze editie : Paul Verbaere, Alex Braeckman, Johan Serpentier, Remi Van
Bellegem, Julien Cochez, Erwin De Paepe en ondergetekende.

Met muzikale groeten,
KFO Volksopbeuring Massemen, vzw
Algemeen coördinator, Gert Vlaeminck
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