Nationaal Vlamo Kampioen 2010 SUPERIEURE Afdeling

Bronzen medaille Fanfare 2 de divisie - World Music Contest Kerkrade 2009

Nieuwsbrief KFO Volksopbeuring Massemen januari 2011

Beste muzikanten en sympathisanten,

Zoals elk jaar staan ook wij in deze periode weer met onze beste wensen klaar.
De nieuwjaarsbrieven werden op 1 januari bij meter en peter voorgelezen,
maar ook wij houden ervan om u onze beste voornemens bekend te maken.
Enerzijds de muzikale, maar ook die wat betreft ons nevenactiviteiten.
2011, het internationaal jaar van de chemie
Voor ons een jaar, waarbij we blijven nagenieten van de chemische reactie
(muzikale adrenaline) die we kregen door onze overwinning
tijdens het voorbije Vlamo-tornooi.
2011, het jaar waarbij Estland toetreedt tot de Eurozone.
Nee, dit jaar géén concert in het feestend land (zie Malta2004)
maar wel een jaar waarin we een concertreis plannen naar Tjechië.
2011, een jaar met evenveel dagen als 2010
Voor ons een jaar met evenveel repetities, evenveel concerten en ….
een even enthousiast publiek of misschien … doen we het nog beter!
2011, een jaar vol activiteiten waarover u de komende maanden via de
nieuwsbrieven, de website, persberichten … meer verneemt.
Laat ons er nu alvast een knallend,kleurrijk,muzikaal jaar van maken.
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Voor we onze komende activiteiten aankondigen, kijken we nog graag even terug op 2010.
4 december, deelname nationaal kampioenschap in Leuven
Na verschillende weken intens oefenen, trok KFO Volksopbeuring op 4 december naar Leuven. Het
was van 2003 geleden dat Volksopbeuring deelnam aan de nationale finale.
Even vreesden we dat het slechte weer enkele muzikanten zou thuishouden, maar de weergoden
waren ons die zaterdag goed gezind. Met 75 muzikanten trokken we naar Leuven. Onderweg
motiveerden we elkaar, en verwezen naar ons groepsgevoel. “WIJ” was tijdens deze zware
voorbereidingsperiode onze leuze. WIJ gaan samen musiceren, WIJ gaan samen ons uiterste best
doen, WIJ gaan er volop voor. Stil hoopten we om 80 % te halen.
Na de deelname van vier verenigingen in uitmuntendheid, en KF WIK Zemst in ereafdeling was het
de beurt aan Volksopbeuring om te musiceren in superieure afdeling.
We namen deel met volgende werken : Derivations van Marco Pütz en Egmont van Bert
Appermont. Onze droom werd waarheid en …. Zelfs overtroffen. We behaalden een fantastische
score van 92,10 %. Ongelooflijk maar toch waar. Voor het eerst was het aan een Oost-Vlaamse
muziekvereniging om de hoogste muzikale onderscheiding te behalen.
De jury bestond uit: dhr. Ramaekers, dhr. De Keninck en dhr. Simmons. Graag geven we hier
enkele van hun reacties . “ Ik heb genoten, prima uitvoering, sfeervol verfijnt werk, prachtig
slagwerk, mooie solistische passages, goed gebalanceerde fanfareklank, zeer knap, ongelooflijke
inzet, goede techniek in alle registers ….”.
In elk geval kunnen we nu samenvatten. “ WIJ” zijn ontzettend fier en …. “WIJ” zijn dolgelukkig met
het resultaat!” . Graag vermelden wij dan ook dat dit een prestatie is die we echt samen gemaakt
hebben. Iedere muzikant deed zijn best. Voor ons jongste muzikanten (deelnemers vanaf 11 jaar)
was het een dubbel fantastisch gevoel om dit te mogen meemaken. “We are the champions!” zullen
we hen nog vaak horen zingen.

En ja, dit schitterende resultaat mocht uitgebreid gevierd worden. We begonnen ermee op 5
december tijdens ons jaarlijks Sint Ceciliafeest. Enkele dagen later hadden we ons laatste repetitie
voor die jaar. Natuurlijk stond deze in het teken van een terugblik op het tornooi. Tenslotte kunnen
we steeds weer leren uit de opmerkingen van de jury en natuurlijk van de reacties van de dirigent.
In de plaatselijke pers verschenen heel wat artikels en op de website stroomden de felicitaties
binnen uit alle hoeken van het land. Massemen / Wetteren werd weer eens positief op de kaart
gezet. Ja, meer zelfs. Ook internationale contacten (Amerika, Zweden …. ) hoorden ervan.
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In 2011 vieren we het 80-jarig bestaan van KFO Volksopbeuring. Ook dan staan er nog enkele
huldigingen op het programma. Op 22 januari wordt KFO Volkspbeuring ontvangen door het
gemeentebestuur van Wetteren. De gemeente heeft niet elke dag een nationale kampioen te vieren
dus het belooft een echt feest te worden. Die dag onthult de Massemse bakker Dirk & Sabine een
bijzondere feesttaart die hij maakt ter gelegenheid van onze overwinning. Bracht dit onze dirigent
op het idee om voor een voorproevertje te zorgen?

5 december, Sint-Ceciliafeest met huldiging van verdienstelijke muzikanten

Het Sint-Ceciliafeest begon met een optreden tijdens de eucharistieviering.
Bij de maaltijd werden enkele verdienstelijke muzikanten in de bloemetjes gezet. Deze keer
verdiende iedereen een super warm applaus voor ons overwinning tijdens het nationaal
kampioenschap en de extra muzikale inspanningen de voorbije maanden.
Toch profiteerden we er ook van om enkele muzikanten extra te vermelden.
Vlamo onderscheidingen werden uitgereikt aan
15 jaar muzikant kristallen ereteken
15 jaar medewerker kristallen ereteken
35 jaar muzikant parel ereteken
40 jaar muzikant robijnen ereteken

Niels Stevens
Etienne De Paepe
Diederik De Roeck
Wim Keppens

De gouden trompet, voor de muzikant die het meest aanwezig was op activiteiten in 2010 ging naar
Jozef Van Alboom.
Enkele muzikanten kregen nog een vermelding voor hun prestatie in de muziekacademie.
Instrument lagere graad 4: Amber Fack, Delfien Lammens, Nele en Tine Pillaert,
Zita Van den Hende, Elise Vlaeminck en Eline De Bruycker.
Eindexamen instrument hogere graad bugel
Eindexamen instrument hogere graad saxofoon
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Jasmijn De Paepe
Pieter-Jan Keymeulen.
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De Kopernootjes musiceerden en … zijn sportief

Op 18 december trotseerden enkele dappere Kopernootjes de bittere kou om muzikale kerstwensen
rond te brengen in Massemen. Hartelijk dank aan wie hun collectebus vulde.
Nadien werden ze beloond met pannenkoeken en wafels in het lokaal gebakken door Paul en Anja.

Op 26 december lieten ze zich opnieuw horen tijdens het kerstzingen georganiseerd door
Davidsfonds Wetteren. Het project “Kerstliederen in Massemen” vond plaats bij de Massemse
kerststal en bracht 191 euro op voor Handicap International.
Muziek is leuk, maar … af en toe is er ook nog tijd voor ontspanning. Op 27 december trok onze
jeugd de ijsschaatsen aan en zo gleden ze samen de activiteiten van 2010 uit.
Ze waren met 28 schaatsers! Sommigen met heel veel ervaring maar ook beginnelingen die het ijs
vanuit elke uitVALshoek bekeken, zelfs zwemmend! Maar het was superleuk. De kenners gaven
tussendoor een stevige arm aan de starters zodat ook zij sierlijk over het ijs gleden. Ook de
omheining bood een stevige steun aan de dappere doorbijters! De koude tenen en verkleumde
handen waren gauw vergeten toen bakkersfamilie Colpaert op lekkere chocoladekoeken
trakteerde. Dat smaakte na die inspanning.
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Enkele veranderingen ….
Enkele ijverige handen (achter de schermen) werken ondertussen verder aan de bekendmaking,
uitstraling … van KFO Volksopbeuring. Wellicht ziet u binnenkort wel ons spandoek (dank aan Filip
De Vylder), de nieuwe sponsormap (dank aan allen die ons dit jaar opnieuw steunen) de
vernieuwde website of het nieuwe logo van KFO Volksopbeuring. Hou dit alles maar in het oog!
Hier alvast een beetje meer info.
Programma-map 2011
De nieuwe programma-map 2011 is bij de drukker. Sinds enkele jaren gebruikt KFO een
programma-map bij zijn concerten en activiteiten waarin ook al onze sponsors staan vermeld. Ook
dit jaar mogen we enkele nieuwe sponsors verwelkomen. Je kan hen bekijken via onze website en
eventueel doorklikken naar hun eigen site. Dat kan via
http://www.volksopbeuring.be/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=29

Nieuw logo
Naar aanleiding van ons 80-jarig jubileum vonden we het hoog tijd om een modern logo uit te
werken. (U ziet het hier boven in ons briefhoofd)
Binnen het bestuur werd gekozen voor een combinatie van een tekening en letterhoofd.
Binnen de O van orkest vinden we de letters V en M, uiteraard van VOLKSOPBEURING en
MASSEMEN, maar ook een W van Wetteren is erin terug te vinden. De twee streepjes geven er een
muzikale toets aan.
Binnen het letterhoofd krijgt onze naam alle eer. We zijn tenslotte VOLKSOPBEURING! Op de
achtergrond zien we de verwijzing naar onze volledige naam.
Nieuw uniform
Op 1 november stelde onze voorzitter fier ons nieuw concertuniform voor. De heren kregen een
nieuwe das en de dames het daarbij passende groene sjaaltje.
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Nieuw geluid
Als je in ons repetitielokaal langskomt, zal je ook zien dat daar het één en ander veranderd is.
Aangezien er steeds meer muzikanten bij Volksopbeuring komen meespelen, stijgt het
geluidsniveau ook. Daarom hebben enkele handige handen, de nodige panelen voorzien om het
geluid te dempen.

En dan kijken we even vooruit ….
Nog niet de ganse kalender ligt vast, maar toch geven we al enkele data mee. Noteer ze alvast in
uw agenda en … de nodige info volgt nog.
Zaterdag 22 januari 2011 worden we op het gemeentehuis van Wetteren ontvangen voor een
huldiging door burgemeester en schepenen. Die avond gaat ook de jaarlijkse ledenvergadering door
voor de muzikanten.
12 en 13 februari 2011
10 april 2011
Juni 2011
1 tot 6 juli 2011
Zondag 7 augustus 2011
10-11-12 september 2011
1 november 2011
18 en 19 november 2011
4 december 2011

eetfestijn (zie verdere info)
Passieconcert
concerten op de zondagsmarkt en in ons lokaal
Volksopbeuring Cesta Cesko (concertreis)
oogststoet Massemen
kermisweekend Massemen (met oa concert, worstenbbq…)
receptie 80 jaar Volksopbeuring
Volksopbeuring in concert
Sint-Ceciliafeest Massemen

Eetfestijn 2011

Graag nodigen wij u nu alvast uit op één van ons volgende grote activiteiten nl. het jaarlijks
eetfestijn.
Op het menu staat een buffet met: kalkoen met witloof, orloffgebraad met champignonsaus,
ardeens gebraad met graanmosterdsaus, saladebar warm + koud, kroketten
Het eetfestijn vindt plaats op zaterdag 12 februari 2011 (18u30 – 21 uur) en zondag 13 februari
2011 (11u30-14uur) in feestzaal Parking Lambroekstraat 50 in Massemen.
Kaarten zijn te krijgen aan 15 euro / volwassene en 6 euro/kind.
Reserveren kan telefonisch via 09/324 51 21
via mail eetfestijn@volksopbeuring.be
of via de bestuursleden.
Deze nieuwsbrief werd opgesteld door Regina Lehmann met medewerking van Alex Braeckman,
Paul De Gelder, Erwin De Paepe, Francine Van Alboom en Gert Vlaeminck.
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