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Nieuwsbrief KFO Volksopbeuring oktober 2010

Beste muzikanten en sympathisanten,
De maanden vliegen voorbij en de agenda van Volksopbeuring is zoals steeds goed gevuld.
De vorige nieuwsbrief kondigde de zomer aan. Die is helaas stilaan vergeten…
Onze vorige nieuwsbrief eindigden we met de feestelijke huldiging van onze voorzitter Remi Van
Bellegem. In juli mochten we hem in de bloemetjes zetten omwille van zijn 25-jarige inzet als
voorzitter. Hij was lid van de vereniging sinds 1952. Hij was actief in het bestuur vanaf 1966 en
werd na enige tijd voorzitter. Enkele maanden later hebben we echter van hem afscheid moeten
nemen. Na een lange, moeizame strijd tegen die slepende ziekte, overleed Remi op één
september. Op de asverstrooiing speelde Volksopbeuring, als teken van laatste groet. Ook al is
Remi niet meer onder ons, vergeten zullen we hem nooit. Zijn inzet voor KFO Volksopbeuring en
talrijke andere Wetterse verenigingen was groot en daarvoor zijn we hem zeer dankbaar.
Op onze website (www.volksopbeuring.be) kunt u terugblikken op Remi‟s actieve leven met
prachtige beelden. „Volksopbeuring in concert‟ zal in het teken staan van Remi, een eerbetuiging
vanwege muzikanten en sympathisanten aan hem.
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Ondertusen is de opvolger van Remi gekend. Gert Vlaeminck neemt vanaf nu de taak van
voorzitter op zich. Alle Volksopbeurders wensen hem veel succes met zijn nieuwe functie en tevens
nieuwe uitdaging!
Gert Vlaeminck, een 43 jarige informaticus/projectleider, kwam in 1984 vanuit Aalst aan te Massemen.
Op zoek naar grotere uitdagingen als trombonist werd hij al snel een vaste waarde bij Volksopbeuring.
Remi wou Gert niet alleen aan de pupiter maar ook aan de bestuurstafel, wat vanaf 1991 een feit werd.
Van huidige ondervoorzitter Erwin De Paepe nam Gert in 1997 het secretariaat over. Als secretaris blies hij
een nieuwe wind doorheen de vereniging. Enkele van de voornaamste realisaties waaraan Gert in die periode
mede de hand had waren :
-de hervorming van de verenigingswerking en -structuur zodat o.a. de artistieke ambities van de dirigent
optimaal ondersteund kunnen blijven en nieuwe uitdagingen steeds als opportuniteiten werden aanzien.
-de organisatie van concertreizen naar Zweden (1998), Oostenrijk (2001) en Malta (2004).
-het doordrijven van de interne informatisering, de digitalisering en de algemene communicatie.
-de globale organsatie van het 75ste ‘Albast’ Jubileumjaar in 2006 (incl. opmaak van het Albast jubileumboek,
realisatie van een tweede CD, Internationaal muziekfestival met o.a. orkesten en solisten uit de Verenigde
Staten, Engeland en Zweden, Academische zitting, enz…).
Nationale en internationale muzikale successen, o.l.v. dirigent Diederik De Roeck, bleven ondertussen niet uit,
wat een beloning en voldoening was voor de globale groepsinspanningen. Vanaf 2008 nam Johan Serpentier
het mandaat van secretaris over. Gert heroriënteerde ondertussen z’n professionele carrière en vervulde
tegelijk z’n bestuursfunctie als algemeen coördinator en trombonist bij Volksopbeuring.
Gert Vlaeminck zal samen met het bestuursteam, dirigent, alle Volksopbeurders, Kopernootjes en trouwe
medewerkers verderwerken aan een gezonde groei en bloei van het Wetterse toporkest.

Alle Volksopbeurders wensen hem veel succes met zijn nieuwe functie en tevens nieuwe uitdaging!

(huidige bestuursploeg : verontschuldigd Tessy Baele en Walter De Wolf)
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Terugblik op enkele voorbije activiteiten.
Op één augustus trokken de inwoners van de Kortenboswijk in Massemen hun houten klompen
aan, bonden ze een rood sjaaltje rond de nek en versierden ze hun gevels met vlaggen. Het was
naar goede traditie Oogststoet, al voor de 52ste keer. Ook KFO Volksopbeuring was van de partij,
na één jaar afwezigheid. Onze muzikanten mochten de stoet muzikaal openen. De stralende zon
maakte het aangenaam om te musiceren en zorgde voor een talrijk opgekomen publiek.
Samen met de start van het nieuwe schooljaar begonnen ook opnieuw de Kopernootjes. De zes
nieuwe “nootjes” begonnen met hun lessen AMV en instrument in de muziekschool, of konden hun
eerste muzikale tonen tevoorschijn toveren bij Katrien Vintioen (lerares hoorn) of Diederiek De
Roeck (leraar koper).
Welkom aan Femke (hoorn), Jente (trompet), Lize (trompet), Kyra (bugel), Toon (bugel) en Seppe
(bariton)! Volksopbeuring wenst hen veel muzikaal plezier!
De Kopernootjes Savannah en Seppe mochten na twee jaar les aansluiten bij het samenspel. Daar
leren ze meerstemmige muziek spelen, te luisteren naar elkaar en oefenen om correct in de maat
te spelen. Maar vooral… veel plezier beleven aan samen muziek maken.
Tijdens het kermisweekend van 11, 12 en 13 september stond weer heel wat te gebeuren in en
rond het lokaal van KFO Volksopbeuring.
Op zaterdag nodigden we iedereen uit voor een muzikale avond verzorgd door KFO
Volksopbeuring. Ons repetitielokaal bleek bijna te klein om het geïnteresseerd publiek te laten
genieten. De muzikanten kropen een beetje dichter bij elkaar. Zes leerlingen van de kopernootjes
maakten in augustus de stap naar het orkest en komen nu wekelijks mee repeteren. Voor hen was
dat kermisconcert het eerste concert als volwaardig lid van het orkest. Elk kopernootje kreeg een
meter of peter die af en toe helpt om de weg te vinden in de soms nog wat ingewikkelde partituren.
Zondag 12 september was het de beurt aan het muzikaal jazzduo Stijn Engels & Lieven Van Pee.
Maandag 13 september stond er géén muziek op het programma maar kon u naar jaarlijkse
gewoonte genieten van een heerlijke worstenbarbecue. En het daarbij horende gerstenat,
uiteraard.
Heel wat muzikanten en sympathisanten waren het weekend druk in de weer om er een geslaagd
kermisweekend van te maken. Aan iedereen daarom: bedankt!
Gedurende de zomermaanden werd het aantal repetities opgedreven. KFO Volksopbeuring stond
opnieuw een uitdaging te wachten. Op zondag tien oktober speelden we in CC Biekorf in Lebbeke
het Provinciaal Vlamo Tornooi. Het was voor Volksopbeuring de eerste keer dat we in superieure
afdeling aantraden, een extra motivatie dus!
Om met volle moed en geoefende vingers naar het tornooi te kunnen gaan, werden er meer
repetities gepland. Zo was er op 26 september een repetitiedag waarop we onder leiding van Bert
Appermont alweer een stapje verder geraakten in het ontwikkelen van de muziek. Bert Appermont
is de componist van het werk Egmont, één van de drie stukken dat we spelen. Hij verduidelijkte
passages in het werk, gaf het verhaal achter de muziek mee en deed ons vooral genieten van het
geheel. Een hele dag geconcentreerd repeteren is niet evident en daarom een bravo aan alle
muzikanten die zich heel hard hebben ingezet die dag.
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Op donderdag zeven oktober zetten we qua voorbereiding de kers op de muzikale taart tijdens
onze Try Out in de kerk van Herne. Drie dagen voor het effectieve tornooi speelden we ons
programma voor het eerst voor publiek. En we mogen trots zijn, het werd gesmaakt! De avond
bestond uit twee delen. Eerst was er een open repetitie, waarbij het publiek kon meeluisteren hoe
onze dirigent Diederik de puntjes op de i zette. Om te eindigen speelden we het volledige
programma door. En dat alles om ons klaar te stomen voor het grote moment: het Provinciaal
Vlamo Tornooi 2010!
Op zondag 10 oktober trok Volksopbeuring naar Lebbeke voor het Provinciale Vlamo Tornooi. Alle
muzikanten gaven het beste van hunzelf op het podium en dat resulteerde in een welverdiende
82%! Zo werden we kampioen en mogen we op vier december naar het nationale tornooi in
Leuven.
De jury beoordeelde ons streng maar rechtvaardig. Enkele commentaren: „fraaie uitvoering,
complimenten voor de dirigent en orkest, mooie uitvoering, ritmes en noten mogen nog iets meer in
detail, zeker het niveau waardig…‟. Niet alles was positief, maar door zo‟n opbouwende kritiek
kunnen we nog meer bijleren en onszelf helemaal klaarstomen voor vier december. Daar zal de
concurrentie ongetwijfeld groot zijn.

Komende activiteiten
Op 1 november vieren het we 78ste verjaardagsfeest van Volksopbeuring en herdenken we de
overleden muzikanten. Dat gaat door in ons lokaal tussen 11u en 12u30.
Graag nodigen wij jullie uit op ons volgend concert “Volksopbeuring in concert” op vrijdag 12 en
zaterdag 13 november om 20 uur in zaal Nova in Wetteren.
Het concert bestaat uit twee aaneensluitende delen. Met veel trots stellen wij tijdens het eerste deel
onze drie wedstrijdwerken voor. Het tweede deel van het concert staat integraal in het teken van
Remi. Als eerbetoon spelen we zijn favoriete muziek, gebracht door zijn Volksopbeuring.
Kaarten zijn in voorverkoop (10 euro; kinderen -12 jaar gratis) te verkrijgen bij de muzikanten of de
dag zelf aan de kassa (12 euro).
Zondag 10 oktober werden we provinciaal Vlamokampioen. Hierdoor mogen wij op zaterdag vier
december deelnemen aan de Nationale Vlamo Wedstrijd te Leuven. Supporters, verenig u! Op
onze website verschijnt nog meer informatie omtrent het exacte uur.
Een dag later, op zondag 5 december, vieren we ons jaarlijks Sint-Ceciliafeest.
We starten om 9u30 uur met het opluisteren van de eucharistieviering. Nadien maken we een
muzikale rondgang langs enkele herbergen en genieten om 13u van een feestelijke maaltijd in zaal
Parking. Wenst u er ook graag bij te zijn? Deelname aan het feestmaal kan vanaf 30 euro. U kan
hiervoor inschrijven bij onze bestuursleden.
In juli kondigden we al heel kort de komende concertreis aan. En noteer nu maar met stip in de
agenda: van 1 tot 6 juli 2011 gaat Volksopbeuring naar Tsjechië. We nemen deel aan het
muziekfestival van Slavkov en combineren dat met een bezoek aan Praag, waar we ook
concerteren. Ondertussen hebben we al heel wat meer informatie verzameld. Een uitgebreide
infobrochure volgt binnenkort! Absoluut to be continued…
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En om alvast in reisstemming te komen, tonen we op zaterdag 6 november nog eens de film van
onze concertreis naar Goïng, „Volksopbeuring Goes Goïng‟. De filmzaal (lees: het repetitielokaal)
opent z‟n deuren rond 22u, na de repetitie. Iedereen welkom!
De komende weken gaan enkele bestuursleden op pad voor het verkopen van steunkaarten en het
werven van sponsors. U hoeft zeker niet op hun komst te wachten. Nieuwe sponsors kunnen
steeds contact opnemen met Paul De Gelder via paul.de.gelder@pandora.be.
Familienieuws
In onze vorige nieuwsbrief konden we met veel plezier aankondigen dat Bart Van Alboom papa is
geworden. Sindsdien is er bij de familie Van Alboom nog meer aan gezinsuitbreiding gedaan.
Jeroen Van Alboom werd ook papa. Volksopbeuring feliciteert de kersverse papa Jeroen en mama
Elke met de geboorte van hun Wout. Jozef Van Alboom is peter geworden van Wout, ook voor
hem: proficiat!
In Volksopbeuring is er nog een toekomstig muzikantje geboren. Onze euphoniumspeler Timmy
Van Keymeulen werd in juli ook papa. Voor Timmy en Katrien een dikke proficiat met de geboorte
van hun dochtertje Paulien!

Deze nieuwsbrief werd opgesteld met de medewerking van Marijke Dheedene, Johan Serpentier, Francine
Van Alboom, Gert Vlaeminck en Regina Lehmann.
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