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Nieuwsbrief KFO Volksopbeuring Massemen juli 2011

Beste muzikanten en sympathisanten,
Terwijl we wachten op zonnige dagen, en even het instrument in de koffer opbergen
maken we tijd om u te laten nagenieten van voorbije activiteiten.
Misschien was u erbij, of … net gemist … zet u alvast in een gemakkelijke zetel, begin
maar te dromen en hoor ergens op de achtergrond muzikale klanken uit Massemen.
Neem alvast voldoende tijd want het wordt een extra lange nieuwsbrief met een
uitgebreid verslag van oa ons voorbije reis.
Wil je nadien nog meer lezen, nog meer foto’s zien, kijk dan zeker even op onze
website.
Week van de amateurkunsten
Woensdag 20 april openden de Kopernootjes de week van de amateurkunsten. Op
muzikale wijze wisten ze de Wetterse pendelaars te verwelkomen in het station. Op het
perron brachten ze een mini-concert onder leiding van Bart Leys.
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Er stroomt heel wat nieuw muzikaal bloed
Eind mei werd de start gegeven voor de 6e reeks Kopernootjes-lessen voor leerlingen
van het 2e en 3e leerjaar. Gedurende verschillende lessen wist Inge Leys deze jonge
kandidaatjes te boeien en liet hen proeven van muzikale lesjes. Een 20-tal leerlingen
houden vol en starten in september met hun opleiding op hun blaas-instrument.

Aperitiefconcerten op het Felix Beernaertsplein
Zondag 5 juni was het de beurt aan de Kopernootjes om te musiceren tijdens de zondagsmarkt.
Jammergenoeg waren heel wat jonge muzikanten verontschuldigd door feestelijkheden, familieuitstapjes, naderende examens … Maar toch, de aanwezigen lieten zich dapper horen.
Een week later, zondag 12 juni, was het iets meer drummen. Neen, de oorzaak lag niet bij onze
slagwerker maar … de kiosk wordt stilaan te klein om plaats te bieden aan al onze muzikanten. Na
heel wat meet-werk, schuiven en passen lukte het uiteindelijk toch om iedereen een plekje te geven.
Onze trompettisten offerden uiteindelijk ook nog hun zitplaats op voor een beetje ademruimte.
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Avondconcert
Zaterdag 25 juni was een spannende dag. Blijven de regenwolken boven Massemen hangen of …
hebben we voldoende schietgebedjes gedaan voor een beetje zon? Ja, de weergoden bleken ons
goed gezind. Het jaarlijks avondconcert kon doorgaan in openlucht. Het mooie programma
verwarmde het aanwezige publiek dat talrijk opgekomen was voor het optreden van onze
Kopernootjes (olv Bart Leys) en het Koninklijk Fanfare Orkest (olv Diederik De Roeck).
Het werd een ideale try-out voor het muzikaal programma dat we in Tsjechië brachten.
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En dan ons hoogtepunt voor dit jaar “ Volksopbeuring Cesta Cesko”
De afwezigen hadden ongelijk en de verontschuldigden hadden dikke pech. Eén ding is zeker de
muzikanten die thuis bleven hebben wij ontzettend gemist. Wat wij allemaal beleefd hebben leest u
hier. Wees gerust, binnen enkele weken volgt er waarschijnlijk nog wel een moment waar u ook de
vele foto’s kan bekijken en zo mee snoepen van de sfeer.
Vrijdag 1 juli ’11 (Patek)
Brrrrr… Veel te vroeg … Met kleine oogjes komen de 81 busreizigers om 5u30 in Massemen aan.
De bussen staan klaar en het inladen kan beginnen. Instappen maar. In de ene hand een
plastiekzakje met info, in de andere hand een dik kussen en natuurlijk de nodige knabbeltjes voor
onderweg. Om 6 uur stipt vertrokken we.
Het eerste deel van de reis begon stilletjes. De meesten wilden nog enkele uurtjes slaap inhalen.
Sommigen onder ons hadden zelfs hun bed die nacht niet gezien.
Na 4 uur rijden was er de eerste stop en verliet de eerste ploeg chauffeurs ons. Het zware werk (de
overige 800 kilometers) begon voor Leo en Marcel.

Aangezien we heel wat kilometers voor de boeg hadden (ongeveer 1200 km) werd er gezorgd voor
de nodige busanimatie. Passief konden we kijken naar verschillende films. Maar … we werden ook
aan het werk gezet. Via een quiz werd onze parate kennis over Tsjechië en van Volksopbeuring
getest. We laten u even meedenken : welke zijn de buurlanden van Tsjechië? De hoeveelste
voorzitter is Gert? Geef ons de belangrijkste Tsjechische componisten. Wie waren in 2000 de
grootste bierdrinkers van Europa? ….
Bij het verbeteren van de vragen bleek al snel dat we eensgezind protesteerden tegen het juiste
antwoord van de jury. (Wacht … u geeft ons dadelijk gelijk : volgens een oud gezegde zouden “alle
wegen leiden naar “…..Parijs ! ) Boegeroep werd snel doorbroken door een verlossend telefoontje
van de 2e bus. En de hoofdprijs … een volle zak snoep om de ganse reis van te genieten.
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Wie door deze quiz ontdekte onvoldoende voorbereid te zijn op onze reis, dook nadien in de
uitgebreide infobrochure. Marijke had de nodige informatie verzameld om ons doorheen de wijsheid
van Tsjechië en ons reisprogramma te loodsen.
De reis verliep heel vlot. Ondanks de vele werkzaamheden en de start van de zomeruittocht reden
we zonder veel onderbrekingen naar Plzen.
Om 18 uur mochten we in Restaurant Na Spilce Pilsner Urquell genieten van ons avondmaal (de
typische Tsjechische keuken met oa knödels en vooral … de halve liter pinten).
Rond 23 uur kwamen we aan in ons hotel Voronez in Brno. De kamers bleken snel verdeeld en
iedereen was blij even de benen te strekken. En ja, iedereen deed dit op zijn manier (heen en weer
geren tussen de slaapkamers van de jongsten, de plaatselijke bar verkennen of uitgeteld in bed).
Zaterdag 2 juli ’11 (sobota)
Onze reisploeg kreeg het eerste deel van de versterking. Diederik en zijn gezinnetje kwamen met
de auto.
Langzaam, één voor één, komt iedereen tevoorschijn voor een uitgebreid ontbijt en om 9u30 zijn we
alweer paraat voor een rondrit en wandeling door Brno. Michal Zadnik nam, in perfect Nederlands,
de leiding van bus 2 en Ilse Slovackova gidste bus 1.
Nadien een uurtje vrije tijd voor de lunch en om 13u30 vertrokken de muzikanten richting
festivalweide (bij prachtige barokkasteel Slavkov) voor de repetitie van de gezamenlijke uitvoering
van de ouverture 1812 olv Friedemann Riehle.

De repetitie bleek sneller afgelopen dan gedacht en de regen verstoorde de pret. Rond 17 uur
kwamen ons sympathisanten op het terrein en trokken we snel richting eettent. Wat stond er op het
menu ? Een mini-schep goulash met rijst. Aangezien de meeste muzikanten een goede eetlust
hebben reden we snel terug naar Brno voor een extra hap om de gaatjes in de maag te vullen.
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Zondag 3 juli ’11 (Nedele)
Hiep, hiep, hiep santé ! Hilde is jarig ! en … dat was de vorige avond goed gevierd.
Elke dag … een beetje meer volk. De laatste muzikanten bleken aangekomen. Pieter-Jan en
Frederik kwamen ons met het vliegtuig achterna.
Excursie naar Moravian Karst met bezoek aan de Katharina-grot. Even bibberen, maar in ruil
kregen we talrijke druipstenen te zien.
Aangezien het weer nog steeds tegenviel reden we nog eens naar Brno voor een vrij middagmaal.
Het pizzarestaurant was de gouden tip maar …Geduld …. Haast en spoed smaakt zelden goed dus
wachten maar is de Tsjechische leuze.
Normaalgezien werd de zondag het hoogtepunt van onze reis. 12 muziekverenigingen uit België,
Nederland en Tsjechië zouden voor elkaar musiceren in de prachtige tuinen van het kasteel.
Omwille van de aanhoudende regen werd het festivalprogramma voortdurend aangepast.
Uiteindelijk gaven we rond 17 uur ons concert onder de koepel van het kasteel. Het publiek was
enthousiast.
Na ons speelde het Prague Philharmonic Orchestra en toen volgde de gezamenlijke uitvoering van
de ouverture. Zo’n samenspel met honderden musici was voor vele van ons muzikantjes een
onvergetelijk moment. De afronding van het festival werd met een knallend vuurwerk ingezet.
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Maandag 4 juli ’11 (Pondelek)
Terug inpakken en de bus op voor ons 2e etappe namelijk richting Praag.
Rond 12 uur kwamen we in het Panorama Hotel aan en onmiddellijk mochten we aanschuiven aan
een uitgebreid buffet. Ik denk dat iedereen wel iets vond naar zijn / haar smaak.
In concert tenue vertrokken we rond 14u30 naar het centrum van Praag. Ha, eindelijk het is gelukt.
Bus 2 kwam als eerste aan de engelenbrug en mocht een uurtje geduldig wachten op de collega die
vastgereden was in de drukke stad. Geen paniek, iedereen kwam terecht en we hadden nog volop
tijd om richting Liechtenstein Palace te wandelen.
Tijd om te luisteren naar het optreden van collega’s of voor een eerste wandeling door Praag. (vb.
verkenning van de Burchtwijk).
Op het binnenplein van Liechtenstein Palace verzorgden wij rond 19u15 het slotconcert van het
Open Air Music Festival.
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Rond 22 uur reden we met de bus terug naar het hotel. Een deel van de groep bleef in het centrum
om nog even te genieten van Praag bij nacht. De metro bracht hen enkele uren later thuis.
Dinsdag 5 juli ’11 (Utery)
Een gids loodste ons langs prachtige plekjes in Praag vb. de joodse wijk, de Sint-Nicolaaskerk, de
kruittoren, kubistische huizen, het Wenceslasplein … Zo kregen we al heel wat te zien. We
eindigden bij de beroemde Astronomische klok. Snel kijken is de boodschap of de figuren zijn
verdwenen voor je ze ziet.
Nadien genoten we van een gezamenlijke lunch in restaurant U Cerneho Slunce.
In de namiddag kon iedereen vrij Praag bezoeken. Sommigen trokken naar het winkelcentrum om
de kleerkast te vullen, anderen zochten naar de nodige souvenirs en natuurlijk waren er ook heel
wat die Praag verder verkenden. Over de Karelsbrug moest men zeker even gewandeld hebben.
Om 20 uur bracht de bus ons naar het hotel maar ook nu bleven weer enkele liefhebbers in Praag
hangen.
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Woensdag 6 juli ’11 (Streda)
Jammer onze reis is alweer voorbij. We moeten opnieuw inpakken en starten aan de lange
terugreis.
Een afscheidwoordje van onze dirigent en dan ja opnieuw hiep, hiep, hiep santé! Ons Zita is jarig.
Ook nu lagen er onderweg weer enkele films klaar en .. een quiz.
Even kijken wat er blijft hangen van de voorbije dagen. Wat staat in Tsjechië op de deuren van de
mannentoiletten? Uit welk land komt Tsjaikovski? Hoeveel inwoners telt Praag? Tot welke taalgroep
behoort het Tsjechisch?...........
De winnaars werden deze keer beloond met drankbonnetjes.
Rond 18 uur stopten we in restaurant Maischeider Hof voor het avondmaal en onze vaste
chauffeurs hun werk zat erop. De wisselploeg nam het stuur over en bracht ons veilig thuis. Rond
22u30 kwamen we in Massemen aan en al snel werd er afscheid genomen.
Tot binnenkort … Tot ziens (Na Shledanou ) … Tot op Facebook ……Tot op de repetitie !
Het was een fijne reis dankzij de organisators MCT reizen, de bestuursploeg die ervoor zorgde dat
deze reis vlot verliep, onze muzikanten, de sympathisanten en … dankzij de vele versterkers.
Hopelijk mogen wij hen in de toekomst verwelkomen als onze eigen muzikanten. Jullie zijn allemaal
méér dan welkom ! Ja, eens de smaak van Volksopbeuring geproefd smaakt het naar meer.
Volksopbeuring verovert het Gentse Sint-Baafsplein

De weermannen hadden het slechte nieuws aangekondigd nl. de Gentse feesten 2011
zouden de natste worden van de voorbije jaren. Maar … hierbij hadden ze niet op de
inzet van ons supporters gerekend. Dankzij hun steun konden we mooi weer
afdwingen. Waren het de schietgebedjes of de eieren die ze naar de arme klaren
brachten of gewoon een portie geluk ?
Zondag 17 juli speelde KFO Volksopbeuring (dankzij de steun van Vlamo) voor het
eerst op het Sint-Baafsplein en de weergoden waren ons weer goedgezind. Tijdens ons
concert werd de rust even onderbroken door een interventie van de ruimdienst (de
riolering kon het regenwater niet meer slikken - maar de regen zelf dreef gelukkig
voorbij, een windvlaag deed het publiek even schrikken van een overwaaiend
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zonnescherm en af en toe hoorde je uit het publiek de kreten van de vele fans …
maar verder luisterden ze geboeid naar ons optreden.
Na anderhalf uur spelen moesten we snel het podium verlaten. Een bisnummertje
mocht er niet meer af want de volgende muzikanten stonden te wachten.

Familienieuws
Op 19 mei is Jorne, zoontje van Pieter en Sylvie Bossaer geboren. Xander is het
tevreden broertje en Joris Bossaer is de gelukkige peter.
Op 4 juni overleed Mariette De Cock, moeder van ons bestuurslid Robert Borgelioen.
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Komende activiteiten
Zondag 7 augustus 15 uur: deelname KFO Volksopbeuring aan Oogststoet Kortenbos.
Zaterdag 10 september 20u30: kermisconcert lokaal KFO Volksopbeuring
Zondag 11 september 15u: kermiscafé muzieklokaal
Maandag 12 september 11u30: worstenbarbeque muzieklokaal
En als hoogtepunt voor dit concertjaar kondigen wij nu graag al aan :
Vrijdag 18 en zaterdag 19 november :
eindejaarsconcert met de internationaal bekende jazzsolist Bert Joris en
KFO Volksopbeuring olv Diederik De Roeck in CC Nova te Wetteren.

Maar eerst wensen wij al onze muzikanten en sympathisanten
“een deugddoende vakantie” !

Deze nieuwsbrief werd opgesteld door Regina Lehmann.
Foto’s Heidi Portael, Gert Vlaeminck, Jasmijn De Paepe, Danny Van Damme en Regina Lehmann
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