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

Nieuwsbrief KFO Volksopbeuring Augustus 2012

Beste muzikanten en sympathisanten,
Sommigen waren bang dat “zomer” kans maakt een uitgestorven woord te worden
maar gelukkig mogen we er nu toch van proeven. Even vergeet ik om te dromen van
zwembad, parasol, zonnecrème …. en probeer even naar de muzikale realiteit te
komen. Tijd om jullie nog even te laten meegenieten van wat leeft binnen KFO
Volksopbeuring.
“Van alternatieve rockfestivals tot in Middelheim, de fanfare is plots alomtegenwoordig.
De fanfare is hip, jong en vrouwelijk” schreef men in De Morgen.
Wel, ons orkest bloeit en verjongt duidelijk. Dit zien we op al ons activiteiten. Deze
keer dan ook heel wat artikels over, en geschreven door onze Kopernootjes.

Perronconcert met de stoomtrein
op 15/04/2012 speelden we samen met alle kopernootjes een paar hele mooie maar
soms moeilijke werkjes die Bart ons had geleerd !
Op het perron voelden we ons als in een frigo, zo koud was het. Onze vingers waren
stijf en we konden onze ventielen niet goed meer indrukken .Gelukkig kregen we een
drankbonnetje om even terug warm te krijgen in het stationscafé.
Normaal gezien gingen we nog spelen maar daar was geen tijd meer voor dus kregen
we ons broodje al.
Het waren toffe uurtjes, spijtig van het weer, maar toch geslaagd (Amber Erauw)
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Ondanks het koude weer was het perronconcert nog best leuk. Toen de stoomtrein
voorbij kwam was er wel veel lawaai. Het was best leuk om zo'n oude trein eens van
dichtbij te zien (Fien).

Op het perronconcert was het heel erg koud maar er kwamen toch veel mensen kijken.
Ik had het koud dus heb ik mijn jas aangehouden.
De stoomtrein vond ik echt indrukwekkend, ik had dat nog nooit gezien. Het was juist
een beetje spijtig dat onze muziekbladen wegwaaiden toen de stoomtrein binnen reed
maar we hadden gelukkig wasknijpers. Na het concert kregen we lekkere broodjes en
een drankbonnetje. Aldus een geslaagde dag ! (Helena)

Miniemenplay-in 14 april 2012 Eksaarde, georganiseerd door Vlamo.

Om 08:15 zijn we vertrokken van het muzieklokaal naar Eksaarde.
Het was heel stilletjes in de auto want de meeste waren nog niet uitgeslapen. Toen we
daar toe kwamen stonden de dirigenten, Bart Leys en Stefan Dentant, ons op te
wachten. In totaal waren we met 19 muzikanten waarvan 9 uit Massemen : Emiel De
Vylder, Savanah Van Den Steen, Toon en Seppe Vanoverbeke, Xander Rasschaert,
Jente Kastelein, Helena De Corte, Amber Erauw en ikzelf.
Rond half 10 werden we in 2 groepen verdeeld, de houtblazers bij Bart en de
koperblazers bij Stefan.
We hebben de hele voormiddag geoefend, we mochten wel 2 keer pauzeren en iets
drinken en boterkoeken eten.‘s Middags kregen we lekkere spaghetti en een drankje
naar keuze, zo konden onze lippen een beetje rusten van al dat blazen.
Na de middagpauze zijn we terug begonnen met volle inzet.
Na een tijdje was er terug een pauze met een drankje en boterkoeken.
Dan hebben we terug geoefend tot 4 uur, want tegen 16:30 was het grote moment om
aan familieleden te tonen wat we hadden gepresteerd.
Er zijn toch nog veel mensen komen luisteren en we hebben ons beste beentje
voorgezet en gespeeld wat we die dag hadden geleerd.
Deze werkjes dirigeerde Stefan: Tom Dooley’s song, Looney Tunes, The Roadrunner.
Bart dirigeerde: Rock About en Easy Pop Suite.
Daarna kon iedereen nog iets drinken.
Ik denk dat de dirigenten heel tevreden waren met onze prestatie.
Het was een lange maar toch een plezante dag, en met vermoeide lippen konden we
terug naar huis (Amber Fack)
Het was heel leuk, maar jammer genoeg waren het alleen maar liedjes van het
perronconcert. Die kenden we dus al. Ik kreeg wel vereenvoudigde partituren, want
anders zou het toch wat moeilijk geweest zijn.
Ik had wel gedacht dat er meer kinderen zouden zijn: we waren met 20, en 9 daarvan
waren van Massemen!
De dirigenten Bart en Stefan waren heel tof. Wij kregen bijna heel de tijd les van
Stefan, behalve op het einde, dan deden we alles samen.
Het eten was heel lekker (spaghetti).
De ouders vonden het slotconcertje mooi, en we kregen een daverend applaus. Daarna
was het tijd om terug naar huis te gaan.
Ik vond het een leuke dag, en ik doe volgend jaar zeker terug mee (Toon)

Het was leuk op de miniemen play-in.
Het was de eerste keer met een dirigent voor mij. dus heb niet veel naar de dirigent
gekeken.
bij het liedje Loony Tunes was de eerste notenbalk nog wat moeilijk.
Ik vond het eten lekker.
Soms vond ik Stefaan leuk maar soms ook niet (Jente)

5 mei opendeur / toonmoment Kopernootjes
Elke week komen de kopernootjes naar de les en nu konden ze fier het resultaat van
hun inspanningen laten horen. Sommigen speelden alleen, anderen vormden een duo
of ze speelden mee in het samenspelorkest onder leiding van Bart Leys.

3 juni concert op de zondagsmarkt in Wetteren
Stilaan wordt het een jaarlijks terugkerend optreden. Ons kopernootjes lieten het beste
horen aan de bezoekers van de markt. Hun optreden werd zeer gewaardeerd en de
luisteraars stonden verbaasd van zoveel jong talent.

Kopernootjes 7
Op het einde van het schooljaar konden opnieuw heel wat leerlingen van Wetteren /
Massemen kennismaken met het muziek. 13 leerlingen gaven zich uiteindelijk op om in
september met de nieuwe lichting koperinitiatie te starten.

De grote stap naar het orkest
En ja … jong begonnen is half gewonnen. Heel wat dapperen starten met het leren van
een instrument. Volhouden vergt echter heel wat energie. Deze inspanning werd voor
Savannah, Seppe en Klaas beloond. Sinds augustus spelen zij nu mee in het Koninklijk
Fanfare Orkest.
Op hetzelfde moment mochten we Florian Keymeulen verwelkomen en we zijn blij dat
Astrid Tison ook opnieuw komt meespelen.
Naast de vele activiteiten van de Kopernootjes stond ook KFO Volksopbeuring
niet stil.

6 mei concert zondagsmarkt Wetteren
30 juni zomeravondconcert in Massemen
De zomer begon in mineur en dat mochten wij ondervinden. Donkere wolken dreven
over Massemen en het zomeravondconcert moest noodgedwongen in ons muzieklokaal
doorgaan. De luisteraars stonden gezellig op elkaar geperst, maar genoten toch van
het optreden van De Kopernootjes en KFO Volksopbeuring.
Schepen Herman De Wulf organiseerde een paëllafestijn ten voordele van enkele
jeugdwerkingen in Wetteren. Tijdens het zomeravondconcert schonk hij een bugel aan
de Kopernootjes. Nog eens …. Bedankt!

28 juli trouw Petra en Benjamin
Ongelooflijk maar waar. KFO Volksopbeuring was de opener van het grote
muziekfestival “trouwrock 2012”
Petra Keppens en Benjamin beloofden elkaar trouw in feestzaal Skala in Kalken. Deze
feestelijke avond stond volledig in het thema van hun grote hobby namelijk het
bijwonen
van
muziekfestivals.
KFO
Volksopbeuring,
de
muziekvereniging
Scheldewindeke en een gelegenheidsorkest / koor van familieleden en vrienden
zorgden voor het muzikale luik. We brachten volgende nummers : Nothing Else Matters
/ Eternal Flame / I was made for loving you.
Petra en Benjamin, we wensen jullie nog eens een fantastische toekomst toe en geniet
nog lang na van jullie feestelijke dag.

Nog meer familienieuws
De voorbije maanden werd heel wat gefeest. Heel wat kopernootjes, muzikanten of
familieleden van muzikanten (zoon, dochter, broer, zus …) vierden hun eerste
communie, lentefeest,vormsel of een jubileum. Proficiat aan Savanah, Sara, Maud,
Seppe, Simon, Atinna, Klaas, Emma, Arthur en Jan.
Mathis en Ewaut zijn blij want ze hebben er een broertje bij. Samen met Joris Bossaer
en Els verwelkomden ze op 5 juni 2012 Timon.
In mama’s buik was het warm en zacht, lag hij te trappen dag en nacht. Nu kan hij
zich laten horen en ook papa’s dromen verstoren.
Op 17 juli werd Robbe geboren, zoon van Dimitri en Kathleen Hugo-Matthys.
Enkele muzikanten zijn / waren een poosje afwezig wegens een operatie. We wensen
hen een spoedig herstel.

5 augustus oogststoet
Zoals elk jaar mochten we ook nu weer de oogstoet van de wijk Kortenbos opluisteren
“Van de akker tot de bakker !”. Het was de 54e editie. Elk jaar nemen steeds meer
groepen deel en is er meer publiek. Ook al was de opkomst van muzikanten dit jaar
iets lager, we lieten ons nog zo goed horen.

Vernieuwde website
Misschien is het u al opgevallen, misschien nog niet gezien ….. wel ga zeker eens
kijken. Niels zat de voorbije maanden niet stil en heeft de website van KFO
Volksopbeuring vernieuwd (www.volksopbeuring.be).
Op de website kan je oa terecht om nog meer foto’s van alle voorbije activiteiten te
zien.

Komende activiteiten

Donderdag 1 november: 81 jaar KFO Volksopbeuring
Vrijdag 9 en zaterdag 10 november: Tripartite concert in zaal Nova
Zaterdag 1 december: Ceciliafeest in vernieuwde stijl

Aan deze nieuwsbrief werkten mee:
Amber, Fien, Helena, Toon, Jente, Francine en Regina.
Foto’s : Heidi Portael, dhr. Verbaere, dhr. Erauw, Francine Van Alboom

