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Nieuwsbrief KFO Volksopbeuring April 2012

Beste muzikanten en sympathisanten,
Het jaar vliegt voorbij. Zeker tijd om u nog eens te laten terugkijken op de vele
activiteiten die KFO Volksopbeuring de voorbije maanden had.
Zoals steeds mogen we een rijk gevulde agenda aanhalen met heel wat afwisseling.

21 januari: algemene ledenvergadering
De boog hoeft niet altijd gespannen te zijn en dus moeten we niet elke zaterdag
repeteren. Het nieuwe jaar zetten we dan ook graag gezellig in. Tijd om elkaar
Nieuwjaar te wensen, even terug te kijken op het voorbije jaar, te luisteren naar de
plannen voor 2012 …. en samen te genieten van een etentje. Jozef Van Alboom en
familie, zorgden zoals steeds voor deze maaltijd.
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11 en 12 februari: eetfestijn
Repeteren en concerten verzorgen blijft de hoofdtaak van ons muzikanten. Af en toe
steken we ook graag eens de handen uit de mouwen en organiseren eens totaal iets
anders. Zo stonden we het weekend van 11 en 12 februari ook weer klaar voor het
jaarlijks eetfestijn ter gelegenheid van Appolonia-kermis. Een goedgevulde maag doet
de kas ook wel eens deugd.
Wegens omstandigheden konden we dit jaar niet terecht in de feestzaal van de Parking
en werd er opnieuw uitgeweken naar ons eigen lokaal. Heel wat extra werk voor het
verhuizen van materiaal, meten en passen om iedereen een plekje te geven, de
verschillende beurten op elkaar te laten aansluiten ….
Het buffet viel weer in de smaak en iedereen kreeg meer dan voldoende. Nog zin in
een toetje? Geen probleem, ook hier voor werd gezorgd door enthousiaste bakkers.
Tussen de maaltijd door kon men kijken naar foto’s van voorbije activiteiten en
natuurlijk ook deelnemen aan onze wedstrijd. Men moest het gewicht van de hesp en
het aantal noten raden. Fout geraden? Volgende keer beter!
Het is weer eens gelukt en iedereen was tevreden. Aan alle medewerkers, bedankt
voor de hulp en de vele eters … “hopelijk tot volgend jaar !”

4 maart: dubbelconcert ism Luchtbrug
Het harmonieorkest van de academie blaast dit jaar 10 kaarsjes uit. Daarom nodigde
de academie (Muza vzw en De Luchtbrug vzw) het Koninklijk Fanfare Orkest
Volksopbeuring Massemen uit. Beide orkesten staan onder leiding van Diederik De
Roeck.
Het concert ging door in de Schouwburg cc De Werf in Aalst.
KFO bracht als eerste de komende tornooiwerken. Nadien werd het podium herschikt
en werd het orkest dubbel zo groot. De leerlingen van het harmonieorkest kwamen
erbij en samen brachten we nog enkele nummers.

16 maart : Massems kwiskampioenschap en Laureatenconcert
Ook dit jaar organiseerde de Landelijke Gilde ism KFO Volksopbeuring de 17e
Massemse kwisavond. Zestien ploegen konden zich aanbieden en natuurlijk daar ook
een ploeg van KFO Volksopbeuring bij. Het team van Marijke, Niels en Stijn maakte
grote kans om te winnen maar … net niet. Ze eindigde op een eervolle 3e plaats.
Proficiat !

(kwis 2011)
Diezelfde avond vond in cc Nova het laureatenconcert van de “Wetterse
KUNSTacademie afdeling muziek en woord” plaats.
Enkele leerlingen die vorig jaar aan de academie afstudeerden brachten er een werk
begeleid door het schoolorkest “La Sfida” onder leiding van directeur Dirk Lippens. Ook
twee van onze muzikanten stonden in de schijnwerper : Bavo De Paepe speelde op
Marimba en Gert De Gelder op bugel. Zij werden begeleid op piano door Frederik
Martens.

Bavo D. P.

Gert D.G.
25 maart : Provinciaal subsidietornooi
De provincie Oost-Vlaanderen organiseert jaarlijks een provinciaal subsidietornooi.
Afhankelijk van het resultaat krijgen de deelnemende verenigingen een subsidie voor 4
jaar. Dit jaar waren wij opnieuw verplicht om deel te nemen. We trokken naar het
cultuurcentrum De Stroming in Berlare en stelden er ons kandidaat in superieure
afdeling.
We brachten voor de jury de volgende stukken: The Oyen Side van Leon Vliex /
Variations Symphoniques van Paul Gilson / Derivations van Marco Pütz.
Aangezien KFO Volksopbeuring zich als laatste orkest aanbod, en als enige in
superieure afdeling, mochten wij nog enkele nummers brengen tijdens de deliberatie.
En dan wachten op de uitslag. KFO Volksopbeuring werd opnieuw geklasseerd in
“superieure afdeling met onderscheiding”. Een prachtig en welverdiend resultaat!
Onze inzet werd zowel door het publiek als door de jury (Geert Baetens, Nadine Bal,
Nico Neyens, Piet Swerts, Eddy Vanoosthuyse, Luc Vertommen) gewaardeerd. Ook
nadien ontvingen we nog heel wat mails met felicitaties.

Vrijdag 30 maart : Innerwheel-concert met solist Bert Joris
Rotaryclub Wetteren en Inner Wheel Wetteren organiseerden op vrijdag 30 maart een
concert met KFO Volksopbeuring en de solist Bert Joris. Het concert ging door in cc
Nova. Zoals steeds viel de muziek enorm in smaak.

(repetitie)

Kopernootjesnieuws
Je vraagt je misschien af hoe het gesteld is met De Kopernootjes ?
Wel, we kunnen fier zeggen : prima !
Van de groep waarmee we voor het eerst van start gingen 7 jaar geleden spelen er 4
bugels, 1 hoorn, 1 cornet en 1 euphonium mee in ons orkest sedert augustus 2010.
Vorig jaar mocht de 2de groep vervroegd instromen om mee te kunnen naar Praag. Zij
zijn vertegenwoordigd met 2 trompetten, 2 hoorns, 2 altsaxofoons en 1trombone.
Op 2 jaar tijd onderging ons orkest dus door de instroom van de Kopernootjes een
serieuze verjongingskuur !
En er staat nog jong talent te wachten. Kopernootjes 3 en 4 vormen met 7 muzikantjes
de huidige samenspelgroep. Zij oefenen regelmatig met Bart Leys om het samen
musiceren goed onder de knie te krijgen. Of het lukt kan je zelf komen beluisteren
want alle Kopernootjes samen met een beetje ruggensteun van enkele gevorderde
muzikanten verzorgen zondag 15 April het Perronconcert van 11.15 u tot 12.30 u.
Ondertussen volgen “Kopernootjes 5” het 2 de jaar notenleer (AMV) en de
instrumentenles aan de academie. De jongste leerlingen, “Kopernootjes 6”, volgen het
1ste jaar notenleer aan de academie en hun instrumentenles krijgen ze bij KFO
Volksopbeuring door Diederik De Roeck die tevens leraar is aan de academie.
Het
is niet altijd even gemakkelijk om vol te houden nu er in onze huidige maatschappij
zo’n grote verscheidenheid aan hobby’s wordt aangeboden waarvoor je minder
inspanning moet leveren. Maar onze Kopernootjes hebben doorzettingsvermogen ! Het
resultaat van zoveel oefenen en muziek spelen mag gehoord worden !
Wij hopen dit jaar terug op een mooie aangroei van jeugdig talent. De initiatie om
kinderen vanaf het 2de leerjaar wegwijs te maken in de wereld van de koperblazers
start vanaf dinsdag 8 mei om 16.00u. In zeven lesjes zal juf Inge de kinderen laten
kennis maken met de beginselen van de notenleer. Paul en Jan zorgen ervoor dat de
Kopernootjes hun instrument komen voorstellen zodat de weetgierige nieuwkomertjes
hun keuze kunnen maken. Interesse ? Zeker eens langskomen, deze initiatie is volledig
vrijblijvend en bovendien gratis !

Enkele komende activiteiten
Zaterdag 14 april organiseert Vlamo haar miniemenplay-in. Heel wat van onze jonge
muzikanten zullen deelnemen (Savanah, Amber E, Amber F, Jente, Xander, Helena,
Emiel, Seppe en Toon). Voor enkele van hen zal het de eerste keer zijn dat ze in een
fanfare-orkest spelen. Veel plezier !
Op zondag 15 april om 11 uur spelen de Kopernootjes, onder leiding van Bart Leys,
een aperitiefconcert op perron 1 van het Wetterse treinstation. Dit ter gelegenheid van
175 jaar spoorverbinding Gent-Mechelen.
Zondag 15 april organiseert Vlamo ook haar fanfareplay-in. De muzikale leiding is in
handen van Diederik De Roeck.
Zaterdag 21 april organiseert de Wetterse schepen Herman De Wulf een paëlla-festijn
ten voordele van oa de Kopernootjes en de jeugdvolleybal. Inschrijven kan nog tot 18
april bij Paul De Gelder op het nr. 0495 50 12 12.
Zaterdag 5 mei opendeur van de Kopernootjes
Zondag 6 mei speelt KFO Volksopbeuring haar aperitiefconcert op de zondagsmarkt en
Zondag 3 juni is het de beurt aan de Kopernootjes.
Zaterdag 30 juni avondconcert bij het muzieklokaal.
Allerlei nieuws
Na een lange zoektocht hebben we de geschikte kandidaat gevonden. Stijn De Mulder
is onze nieuwe bibliothecaris. Graag bedanken wij Vivianne hierbij nog eens voor haar
jarenlange inzet. Het was zeker geen eenvoudige opdracht om telkens klaar te staan
voor massa’s copies, het ordenen en verdelen van de partituren, het op orde houden
van de bibliotheek …. Vivianne blijft nog even in de buurt om Stijn op weg te helpen.
Alvast veel plezier Stijn en bedankt Vivianne !
Ondertussen is Niels achter de schermen druk aan het werk als webmaster. Regelmatig
voert hij aanpassingen door, zorgt voor een overzicht van activiteiten op het scherm in
ons lokaal, past de website aan …. Wist je trouwens dat je ook “vriendje” kan worden
van KFO Volksopbeuring ? Nog niet gedaan, zoek dan zeker eens via facebook. Weer
een extra bron om ons activiteiten te volgen.
Paul De Gelder werd een 2e keer opa. Welkom Roxie ! Rita Keppens werd oma van Lis.
Proficiat aan de ouders en grootouders.
Binnenkort vieren enkele muzikanten (of kinderen van muzikanten) hun eerste
communie of vormsel. Wij wensen hen alvast een fijne dag en proficiat !
Eerste communie : Emma De Poorter (dochter Inge Leys) en Arthur De Bruycker (broer Eline De
Bruycker)
Vormsel : Savanah Van den Steen (Kopernootje) ; Sara Vlaeminck (dochter Gert Vlaeminck) ;
Seppe Vanoverbeke (Kopernootje) ; Klaas De Kinder (Kopernootje)
Deze nieuwsbrief werd opgesteld door Regina Lehmann met medewerking van
Francine Van Alboom, Erwin De Paepe, Gert Vlaeminck.

