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Nieuwsbrief KFO Volksopbeuring december 2011
Beste muzikanten en sympathisanten,
Het is alweer enkele maanden geleden dat u een nieuwsbrief kreeg. We zijn er echter
zeker van dat we niet uit uw agenda verdwenen. Er stonden voldoende activiteiten op
het programma om even aandacht te trekken. Toch geven we u nu nog graag een
overzicht van de voorbije maanden.
Oogstoet Massemen
Ons zomeractiviteiten begonnen op
7 augustus, met deelname aan de oogststoet
te Massemen. Het organisatiecomité van de
wijk Kortenbos maakte er weer een prachtig
evenement van en de zon was van de partij.

Afscheid van Plutarque Impens

Op 19 augustus namen we muzikaal afscheid van
één van de stichters van ons vereniging, Plutarque
Impens.
Gedurende 80 jaar was Plutarque een trouw lid
(muzikant), en later supporter van KFO
Volksopbeuring. Tot aan zijn overlijden bleef hij de
fanfare trouw opvolgen.
Op 1 november 1931 (bij de stichting van de
vereniging) sloot hij aan bij KFO Volksopbeuring als
muzikant en speelde er trombone.
Op 1 december 1935 werd hij bestuurslid.
In 1981 werd hij gehuldigd voor 50 jaar muzikant.
Op het Sint Ceciliafeest 2001 kreeg hij de Nationale
Orde “Gouden Palmen kroonorde” en in 2005
werd hij gehuldigd voor 70 jaar bestuurslid.
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Katuit-stoet Dendermonde
KFO Volksopbeuring was, donderdag 25 augustus, met een ruime afvaardiging reeds
om 18.00 u aanwezig in Dendermonde om samen met de Leiezonen van Desselgem
mee op te stappen in de Katuitstoet.
Het aantrekken van de pakjes zorgde natuurlijk terug voor de nodige hilariteit. We
hadden op voorhand keurig onze maten opgegeven maar de kleren waren maar
ongeveer gepast, dus zeker geen maatwerk ! Bij de ene de broek te smal bij een
andere veel te breed. Jasjes die te los hingen of knopen die niet sloten over de dikke
buik Er werd dan maar onderling geruild en veiligheidsspelden deden de rest.
Allemaal “keurig uitgedost” was het dan wachten tot we eindelijk aan de beurt waren
om aan te sluiten in de stoet. Het duurde nog tot 20.45 u voor wij konden opstappen.
Voor de gelegenheid had Johan Evenepoel een feestelijke Katuit medley geschreven die
wij al stappend moesten spelen. Geen sinecure want om de 4 à 8 maten kreeg je een
ander thema te horen van een liedje dat de laatste 20 jaar een hit was.
Zeker toen het donker werd en de straatverlichting maar hier en daar povertjes
brandde werd het moeilijk om te lezen, gelukkig kenden we het ondertussen ongeveer
uit ons hoofd.
Na een extra voorstelling op de grote markt mochten we terugkeren naar het
verzamelpunt. ‟t Was ondertussen reeds 23.30 u ! En de kilometerkes hingen in onze
benen !
‟t Was eens wat anders en wie van een verkleedpartijtje houdt heeft dubbel genoten.

Kermis in Massemen
Op 10, 11 en 12 september was het weer zo ver, een feestweekend in eigen omgeving.
Ter gelegenheid van Massemen kermis stonden weer heel wat activiteiten op het
programma.

Zaterdagavond was iedereen welkom in ons lokaal voor het jaarlijks kermisconcert. Het
werd weer pas en meetwerk om iedereen een plekje te geven, maar onze trouwe
luisteraars konden erbij.
Na het concert kregen we iets meer ruimte om gezellig na te praten.
Zondag was er in de namiddag het praatcafé en ‟s avonds genoten we van een Iers
optreden gebracht door Angela Campbell en Erik Van Eetvelde. In het concert zat heel
wat afwisseling en vooral veel humor.

Het weekend werd op maandag afgerond met de traditionele worstenbarbeque. De
tafels stonden klaar, de BBQ heet en … het volk kwam eraan. Zoals steeds smaakte het
overheerlijk.
September, start van een nieuw schooljaar maar ook van een 6e reeks
Kopernootjes
Dat ook de jeugd nog geboeid is, en zin heeft om te musiceren is nog eens bewezen.
Na de zomervakantie begonnen volgende leerlingen aan hun eerste lessen instrument:
De Canck Cato
De Smedt Zeno
De Smet Femke
Erauw Febe
Gysemans Mathias
Rasschaert Yasmine
Sanchez Anoa
Van Doorslaer Eline
Verhoeyen Kelsey
Zardoum Loay

trompet
trombone
trompet
bugel
hoorn
bugel
trompet
hoorn
trompet
trompet

Gedurende de voorbije maanden mochten we ook opnieuw een aantal nieuwe
muzikanten in het orkest verwelkomen. Het is fijn om te zien dat ons vereniging steeds
verder bloeit. Welkom allemaal en veel plezier bij KFO Volksopbeuring !

80-jarig bestaan van KFO Volksopbeuring

1 november 2011 was een feestelijke dag voor het Koninklijk Fanfare Orkest
Volksopbeuring Massemen. Onze vereniging werd dag-op-dag 80 jaar jong. Het ideale
moment om terug te kijken in de geschiedenis en samen te genieten van een receptie.
Enkele muzikanten (Erik Van Eetvelde, Jan De Witte, Bart Van Rossen en Danny
Reunes) verrasten ons hierbij met passende muziek. De jeugd verwende iedereen
tussendoor met lekkere hapjes.
Op 1/11/1931, stichten enkele notabelen in café 'Den Bels' Volksopbeuring Massemen.
Momenteel is nog steeds één van eerste muzikanten Achiel De Backer steunend lid
(gestart in 1937 als muzikant).
Doorheen 80 jaar musiceerde de vereniging onder leiding van 11 dirigenten en kende
in die periode heel wat hoogtepunten.












1931-1941 Ernest Beirnaert, 'Carool' was dirigent en leraar aan de 30 aspirant
muzikanten
1940-1946 Aimé Bockstaele loodste Volksopbeuring doorheen de oorlogsjaren
1946-1957 Gerard De Brouwer hield Volksopbeuring levendig na de moeilijke
oorlogsjaren
1957-1959 Jules Cools
1959-1966 Maurice Van Hoorde plaatste Volksopbeuring op het spoor waar het
vandaag nog op bevindt. Hij zorgde voor een klassering in 3e divisie op het
provinciale toernooi
1966-1967 Alfons Raes, de beste saxofonist in de rangen werd ad interim
dirigent
1967-1985 Willy Dauwe, eerste beroepsmuzikant als dirigent. Solo trombonist
bij de Muziekkapel van de Marine, het BRT Filharmonisch orkest en
Koperensemble van Theo Mertens
Na
een
gestage
groei
klasseerde KFOVM
zich in
1976
in
de
Uitmuntendheidsafdeling.
1985-1986 Guido D'Hane bastrombonist bij de Muziekkapel van de Gidsen
1987-1988 Geert Steen Bastuba bij het BRT Filharmonisch orkest
In 1987 behaalde KFOVM een 1e prijs op het Nationale Fedekam toernooi




1988-1990 Geert Baetens klarinettist. Nu o.a. dirigent van Harmonie Dynamic
uit Dendermonde
1990 - heden Diederik De Roeck:
In 1998 voor 1e maal Nationaal Fedekam Kampioen in Uitmuntendheid
In 2000 voor 2e maal Nationaal Fedekam Kampioen in ERE divisie
in 2003 voor 3e maal Nationaal VLAMO Kampioen in ERE divisie
in 2008 promotie naar de Superieure afdeling op provinciaal toernooi
in 2009 bronzen medaille op Wereld Muziek Concours in 2e divisie
in 2010 voor 4e maal Nationaal VLAMO Kampioen Superieure afdeling.

17-18 november eindejaarsconcert
Ondertussen telt het orkest een 70-tal muzikanten die zich steeds weer op een
verrassende manier laten horen. Voor het 80-jarige bestaan gingen we op zoek naar
een bijzonder thema voor het eindejaarsconcert. Er werd gekozen voor een jazzy
concert en hierbij mocht een gastsolist niet ontbreken. Bert Joris werd aangesproken.
We hadden hoge verwachtingen en deze werden op 17 en 18 november gerealiseerd.

Bert Joris is een topper in de internationale jazz wereld. Zijn naam wordt in één adem
genoemd met andere Belgische jazzlegendes zoals Toots Thielemans en Philip
Catherine en met heel wat bekende trompettisten. Hij is niet alleen arrengeur maar
componeert aan de piano zowel voor zijn eigen kwartet als voor combo, bigband en
symfonisch orkest. Zij werken worden over de hele wereld uitgevoerd.
Hij speelt trompet en bugel, verzorgt optredens in binnen- en buitenland en geeft
ondertussen nog les in Zwitserland aan de Swiss jazzschool te Bern.
Bert Joris is een druk bezet allround jazz musicus en we waren dan ook heel blij dat hij
tijd kon vrij maken om met ons dit jazzy concert te spelen.

De Kopernootjes (leerlingen uit onze eigen opleiding Koperblaasinstrument) mochten
het concert openen met hun samenspelgroepje onder leiding van Bart Leys. En ja, ze
mochten heel fier zijn op hun resultaat!
Nadien was het de beurt aan KFO Volksopbeuring onder leiding van Diederik De Roeck.
Onder het geluid van « de trombone-cats » kwamen de muzikanten het podium op en
stilaan groeiden we aan tot het voltallig orkest. Voor dit concert werd ons vaste
fanfare-opstelling even aangepast, naar bigband, wat een vernieuwende klank gaf aan
het orkest. Het talrijk opgekomen publiek luisterde 1uur 40 onafgebroken. Tijdens het
concert was gastsolist Bert Joris de grote blikvanger, maar ook heel wat eigen
muzikanten lieten zich op bijzondere wijze horen tijdens solo-passages.
We brachten volgende werken :
Blues for a killed Cat - Opus One - Last Call
Snappin en Only For The Honest (solist Bert Joris)
Satin Doll – Birdland
King‟s Garden en Alone at last (solist Bert Joris)
Funky Brass : Jan De Backer, één van ons
trombonisten, speelde vroeger in het Brussels
Jazz orkest en bracht in dit stuk en prachtige
improvisatie.
Brazz Overture : Bart Leys, dirigent van de
Kopernootjes en muzikant bij KFO Volksopbeuring,
componeerde ter gelegenheid van het Jazz-concert
dit stuk. De trompetten openen met veel bravoure
waarna een koraal volgt. Tussenin hoor je de
Hollywoodstijl en herken je Michale Kamen. Er
komt een prachtig saxofoonsextet aan bod en Bavo
mocht het uiterste uit de latten van de marimba toveren. Tussen het jazzy thema van
de bugels en de sopraansax kon Bert Joris nog even improviseren. Ook de bariton en
euphonium pupiter komt met een vingervlugheid en topsnelheid naar voor in dit stuk.
Echt een stuk op maat van de muzikanten!
Puttin on the Ritz - Light Walk - New York, New York
Ons vaste presentatrice, Francine Van Alboom zorgde hierbij voor de nodige uitleg.
Nadien hoorden we enkel lovende klanken. Via facebook, mails … volgden fijne
commentaren. Wie er dit jaar niet kon bij zijn … Je hebt iets gemist!

Komende activiteiten
Het kalenderjaar loopt stilaan ten einde, maar eerst nodigen wij jullie graag nog uit
voor ons Ceciliafeest.
Zondag 4 december 2011 - 80e Sint-CECILIAFEEST
9u30 Eucharistie opgeluisterd door KFO Volksopbeuring – Kerk Massemen
10u30 Muzikale wandeling met ledenbezoek
13u00 Feestbanket in feestzaal „Parking‟ Massemen
Op 17 december zetten de Kopernootjes hun kerstmuts op en komen Massemen rond
om muzikale kerstwensen door te geven.
26 december vrolijken ze het kerstzingen van het Davidsfonds op.
Op 11 en 12 februari organiseren we ons jaarlijks eetfestijn. Meer info volgt.
Ondertussen bereiden we ons muzikaal verder voor op een volgende topprestatie. Op
25 maart nemen we deel aan het provinciaal subsidietornooi.

Deze nieuwsbrief werd opgesteld door Regina Lehmann mmv Gert Vlaeminck, Francine Van
Alboom, Heidi Portael,Hedwig Binon en Paul Verbaere.

