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Nieuwsbrief  

Vandaag sturen we je een 
nieuwsbrief met daarin alle 
informatie van de harmonie, 
onze agenda, de sponsors ….. 

Heb je een bijdrage voor de 
nieuwbrief? Stuur een mail 
naar: 

ceciliavilvoorde@outlook.com 

 

26 maart 

Kaas- en wijnavond 

23 april 

Quiz 

8 mei 

Herdenking overleden 
muzikanten en ereleden 

29 mei 

Lenteconcert 

27 augustus 

Familiefeest

NIEUWSBRIEF 
 nr 1 februari 2022 

Koninklijke harmonie Cecilia Vilvoorde 

Woordje van de voorzitter 

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van de Koninklijke 
harmonie Cecilia Vilvoorde. Het is al langer een idee om 
een nieuwsbrief te schrijven, zodat je, beste sympathisant, 
helemaal op de hoogte bent van ons reilen en zeilen.  

Vandaag is dit nóg meer nodig. In normale tijden zien we 
mekaar op onze evenementen, en soms ook op 
evenementen van andere verenigingen.  

Er is veel niet gebeurd die laatste 2 jaren. Afgezegde 
concerten, een kaas- en wijn afhaal i.p.v een gezellig 
samenzijn, geannuleerde quizzen. Net zoals de meeste 
verenigingen kon ook onze harmonie niet ontsnappen aan 
de gevolgen van corona.  

mailto:ceciliavilvoorde@outlook.com
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Er is anderzijds ook veel wél gebeurd! Deze nieuwsbrief staat er bol van. Onze dirigent is niet 
meer Krista Verelst, maar is nu Pieter Leemans. De bedoeling was om tijdens het lenteconcert 
2020 een spetterend afscheidsconcert van Krista te geven, helaas draaide dat anders uit.  

Onze nieuwe dirigent Pieter Leemans leerden we eerst digitaal kennen. Pas een paar maanden 
later waren de repetities terug toegelaten. Die repetities in 2020… een echt gek zicht. Alle 
stoelen stonden 2m van mekaar. Het spelen klonk niet zoals het hoorde, maar toch hebben alle 
muzikanten geprobeerd geen enkele repetitie te moeten missen. Het toont de samenhorigheid 
van onze harmonie. 

Einde 2020 kwam de tweede golf. Die duurde tot juni 2021. Repeteren kon opnieuw, en deze 
keer was de afstand niet meer nodig. Bijna vreemd in het begin om terug kort naast mekaar te 
spelen. Wel deugddoend! Helaas kwam er nog een golf, en 2 dagen voordat we zouden spelen 
werd het Ceciliaconcert afgezegd. 

Ondertussen hebben we ook onze algemene vergadering gehad, en werd ik als voorzitter 
verkozen, de 13de, als dat maar goed komt. Ons bestuur met Jos Vandendriessche en Rony 
Meysmans mocht ook nog Leonie Post verwelkomen. Dit blijft een klein bestuur, en er is nog 
plaats voor enthousiaste medebestuurders, maar bij onze muzikanten en daarbuiten staat er 
steeds een ploeg klaar om bij te springen en alles rond te krijgen.  

Zoals je kan lezen, er is veel gebeurd in deze 2 jaren. Al konden we niet optreden of gezellige 
evenementen organiseren, toch leeft onze harmonie en gaat het er goed mee. Ik wens jullie 
allen veel plezier met het lezen van onze nieuwsbrief. 

                                                                                                                                                  Koen       
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Hoezo?! Krista is niet meer onze dirigente … 

Je hoorde het misschien al hier of daar, Krista Verelst is niet meer de dirigent van onze 
harmonie. Op de eerste repetitie van 2020 kondigde ze aan dat ze stopte met dirigeren na ons 
lenteconcert 2020. Groot was de teleurstelling bij de muzikanten. We hebben toen 
afgesproken om van dat lenteconcert een pracht van een afscheidsconcert te maken.  

Nieuwjaar 2020, dat lijkt al zover weg, en dat afscheidsconcert is er nog niet. Tja, dat kleine 
beestje zit overal tussen. Het lenteconcert 2020 viel in de lockdown, net zoals alle volgende 
concerten in 2020 en 2021.  Daardoor lijkt het bijna dat Krista met stille trom vertrok. Het 
lenteconcert 2022 zal meer dan waarschijnlijk wel kunnen doorgaan. We hopen er op. Dan 
kunnen we eindelijk Krista in de bloemetjes zetten. Zij verdient dat zeker en vast. 

Krista was immers gedurende 18 jaren onze dirigent, een zeer lange periode voor een 
dirigent. Zij heeft dikwijls tegen de stroom in moeten roeien om de muziekstijl van onze 
harmonie in een nieuwe richting te sturen. We zijn er trots op dat zij dat gedaan heeft. 

Elke repetitie was een feest. We hebben gelachen - en Krista kàn schaterlachen - en hard 
gewerkt. Zij kon steeds dat béétje meer vragen zodat iedereen een stapje hoger ging. Die 
‘onmogelijke’ stukken kwamen steeds tot een goed einde. De concerten waren schitterend. 

Het was dan ook met een bang hart dat we zochten naar een nieuwe dirigent. Een tweede 
Krista bestaat niet, maar toch een beetje? We zijn blij dat we met Pieter Leemans een goede 
opvolging gevonden hebben. Doch, ‘ons’ Krista blijft haar plaatsje in ons hart behouden. 

Dank je wel Krista vanwege alle muzikanten!
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Hij musiceerde met o.a. het strijkersensemble van het “Orchestre Philharmonique de Liège 
et de la Communauté Française” en het “Collegium Instrumentale Brugense” o.l.v. Patrick 
Peire. 

In 1998 behaalde hij het Diplôme Supérieur de Flûte Traversière bij Jean-Michel Tanguy 
aan het Conservatoire Royal de Bruxelles. In 2000 behaalde hij tenslotte het Diplôme 
Supérieur de Musique de Chambre aan datzelfde instituut bij o.a. Dhr. Bausier en 
Derijckere. 

Hij was leraar dwarsfluit aan de stedelijke muziek-academies van Sint-Truiden, Sint-Pieters-
Woluwe, en aan de muziekacademies van het gemeenschapsonderwijs van Etterbeek, 
Schaarbeek en Voeren.  

Sinds 2006 is hij directeur van de gemeentelijke academie voor muziek & woord te 
Tessenderlo.  

Als dirigent was hij actief bij korpsen in Blanden en Herk-de-Stad. 

In augustus 2020 nam hij de dirigeerstok over van Krista Verelst. 

Onze nieuwe dirigent

Pieter Leemans begon zijn muziekstudies aan 
de Sint-Truidense Academie. Op 15-jarige 
leeftijd koos hij definitief voor de muziek en 
stapte hij over naar de Kunsthumaniora te 
Brussel. Aan het Koninklijk Conservatorium 
behaalde hij achtereenvolgens eerste prijzen 
notenleer, dwarsfluit en kamermuziek.  

Hij studeerde er dwarsfluit bij wijlen Michel 
Lefèbvre en Frank Hendrickx. Hij vervolmaakte 
zich op binnen- en buitenlandse masterclasses 
bij o.a. wijlen Emiel Biesen, Gaby Van Riet, 
Marieke Schneemann en Patrick Gallois.  
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Wist je dat … 

Pieter Leemans de 18e dirigent 
van de Harmonie Cecilia  is sinds 
haar oprichting in 1888. 

Alle dirigenten van de harmonie: 

1. Van Eeckhout (1888)   

2. Jadot (1888-1891) 

3. Fr. Sterckx (1891-1918)    

4. E. Dewandeleer (1919-1922) 

5. Jan Strauwen (1922-1929)  

6. Kerremans (1929) 

7. Carlier (1929) 

8. De Wever (1930) 

9. Estévan Dax (1930-1933) 

10. Jan Strauwen (1933-1939) 

11. Jef Jacobs (1939-1959) 

12. Walter Boeykens (1960-1969) 

13.Louis Adriaenssens (1970- 
1986)  

14.Rudi Haemers (1986-1988) 

15.Pierre Weemaels (1988-1992) 

16.Paul Schoovaerts (1992-2001) 

17.Krista Verelst (2002-2020) 

18.Pieter Leemans (sinds 2020) 

Wil je ook meespelen? 

We repeteren elke maandag van 19.45 - 22.00 in de 
Kerk in de Far West Vilvoorde.  

• Speel je een instrument en zou je graag eens in een 
orkest spelen?  

• Heb je al een tijd niet meer gespeeld en wil je weer 
muziek maken? 

• Zoek je een gezellig orkest en wil je leuke muziek 
maken? 

• Of ken je iemand die een instrument bespeelt?  

Iedereen is van harte welkom!   

Wil je eens een repetitie bijwonen? Dat kan!  

Stuur een mailtje naar ceciliavilvoorde@outlook.com 
en wij nemen contact met je op! 

De leerlingen die les volgen aan de muziekacademie 
kunnen deelnemen aan het pARTnerproject. Dat 
betekent dat de repetities bij de harmonie gelden als 
samenspel en zo een onderdeel vormen van de 
muziekopleiding aan de academie. 

 

mailto:ceciliavilvoorde@outlook.com
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Wist je dat … 

je de harmonie kan steunen zonder 
het je een cent kost?  

Doe je aankopen in webshops via 
www.trooper.be/khcv en steun zo onze 
harmonie. 

Voor aankopen bij de Makro: 
ga naar https://my.makro.be/ en steun 
onze harmonie met 'leuk 
steuntje' (Registreer je je liever niet, 
geef dan gewoon je kaartnummer en 
postcode door, en wij doen het nodige). 
  
  

Wedstrijd 

Wie verzint de leukste naam voor deze 
nieuwsbrief ?   

Een nieuwsbrief met de naam nieuwsbrief 
… niet echt origineel. 😉  Heb jij een leuke 

naam voor deze nieuwsbrief?  

Stuur deze vóór 1 maart door naar  
ceciliavilvoorde@outlook.com 

en wie weet win jij  

4 filmtickets voor Kinepolis!!! 

De winnaar zal in de volgende 
nieuwsbrief bekend worden gemaakt en 
de nieuwe naam zal  voortaan bovenaan 
de nieuwbrief prijken!

http://www.trooper.be/khcv
https://my.makro.be/
mailto:ceciliavilvoorde@outlook.com
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Wie graag een avondje leuk entertainment wil, kan zich inschrijven voor de jaarlijkse quiz van 
de harmonie.  Het is zoals steeds een gevarieerde quiz met vragen die in ieders richting gaan. 
Ploegen (max. 4 personen) kunnen zich inschrijven via ceciliavilvoorde@outlook.com 

Per ploeg kost de inschrijving 20 euro, dat bedrag kan je overschrijven op onze rekening met 
vermelding van je ploegnaam. 

rek. nr : BE91 7340 0221 8376  
 harmonie Cecilia Vilvoorde.  
Zet alvast 23/04/22 in je agenda en kom naar SBS Kastanjelaar 125 te Vilvoorde.  

Ook als je wil supporteren ben je meer dan welkom.  

De prijzentafel is weer mooi gevuld, en er zijn deze keer voor het eerst 3 biermanden voor de 
meest enthousiaste ploegen. 😊  

mailto:ceciliavilvoorde@outlook.com
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De parachutistenmars 
door Pieter Leemans 

Iedereen heeft wel iets dat hem of haar achtervolgt door het leven. Een foto als 11-jarige op een 
familiefeest waar je verkleed als Urbanus met een tafellaken rond je op een tafel staat te 
springen of een foto op het ijs. Eerst vrolijk en nadien met een gigantische buil op je voorhoofd, 
we hebben allemaal wel een equivalent van zoiets bij de hand. 

Mijn versie van dit fenomeen is de vraag die me in academie en conservatorium elke keer 
opnieuw achtervolgt: ‘ben je familie van Pieter Leemans’….en dan de obligate ’neen-schudderij’ 
om aan te geven dat ik graag in de welwillendheid van de jury zou verkeren en zeggen dat het 
mijn nonkel is of zoiets maar dat dat jammer genoeg niet het geval is. Enkele jaren nadat die 
vragen begonnen op het zoveelste notenleer-examen had ik een standaardantwoord klaar: 
‘neen, het is geen familie maar ik heb zijn overlijdensbericht wel uit de krant geknipt. Hoeveel 
mensen kunnen zeggen dat ze hun eigen doodsbericht bij de hand hebben?’ Afhankelijk van de 
mate waarin de betreffende vrager van humor gespeend was, volgde dan gegrinnik of iets dat 
daarop leek. 

Pieter Leemans stierf op 10 januari 1980, als je de moeite doet hem even door google te 
zwieren kom je zo via Wikipedia heel wat over hem te weten. Laat me starten met het verhaal 
achter een andere (iets minder) beroemde mars van hem: de mars voor de expo 58. (Makkelijk 
te beluisteren door op youtube volgende zoektermen in te tikken: mars expo 58 Pieter 
Leemans) 

Een heel grote mijnheer binnen de Limburgse muziekscene Willy Franssen heeft me deze 
partituur eens cadeau gedaan. Hij was een vast jurylid in de academie en had deze partituur 
ergens liggen en nog bij de expo zelf gekocht. Toen hij in 2006 een eerste keer van jury was en 
mijn naam hoorde heeft hij me beloofd ze het jaar nadien, als ik hem nog uitnodigde, mee te 
nemen en daar heeft hij zich zowaar aan gehouden. Een kader zoeken en mooi passende passe-
partout in dezelfde kleur was het minste dat ik kon doen. Nu hangt deze mars dus al 15 jaar op 
mijn bureau. 
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Terug naar Pieter Leemans, een andere overeenkomst dan zijn naam is dat hij (en dat wist ik 
eigenlijk niet tot ik hem voor dit artikeltje opzocht) heeft lesgegeven aan de academie Etterbeek. 
Hij in 1927 -het staat niet vermeld maar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was dat 
de Franstalige academie, de Nederlandstalige variant is pas in de jaren 70 opgericht-,  maar ook 
ondergetekende, heeft lesgegeven aan de academie Etterbeek (1994-2006). De Franstalige 
academie heeft trouwens als ondertitel ‘Jean Absil’, nog een Belgische grootheid. 

Hoe komt het nu dat jullie die ‘vervloekte’ parachutistenmars moeten spelen hoor ik u stil of 
luidop denken…? Eerst en vooral is het een supermooie mars. Eén van de mooiste, vraag elke 
beroepsmuzikant die met marsen in aanraking komt en deze staat in zijn top-drie. Het is niet de 
allermoeilijkste, ze wordt nog regelmatig gespeeld en het trio is zo mooi en kan muzikaal zo 
mooi uitgediept worden. Als je ze beluistert zoals ze bedoeld is nl. gespeeld door de Gidsen 
dan kan je echt niet anders dan zeggen dat het een pareltje is. De vorm is een klassieke ABA en 
ook de typische trompetjes die klaroensgewijs een nieuwe stem introduceren zijn superslim 
geschreven. Ook de mooie tweede stem in o.a. de eufonium maakt van deze mars niet de 
dertiende uit een dozijn. 

Het toeval wil, dat ik de eerste maal dat ik een concert met een harmonieorkest dirigeerde deze 
op het programma stond -dat concert is prima verlopen (Haacht)- en als gevolg van het 
bijgeloof van ondergetekende heeft nu elk harmonieorkest dat ik voor het eerst dirigeer het op 
het eerste concert aan ‘hunnen rekker’.  Bijgeloof, het is niet alleen voor wielrenners of 
voetballers die met dezelfde onderbroek een belangrijke match aanvatten...voor u gekke 
beelden in uw hoofd krijgt: mijn bijgeloof gaat niet verder dan het spelen van deze geweldige 
mars ;-) …nu ik dit zo schrijf moet ik bekennen dat dit niet helemaal waar is maar mijn tweede 
‘bijgeloof’ vertel ik u later wel eens. 

Nu ik zo afsluitend zijn bio op Wikipedia nog eens doorlees ben ik eigenlijk benieuwd naar zijn 
hoorspelen. Ik heb geen idee of die dingen nog makkelijk terug te vinden zijn in de archieven 
van de VRT maar de combi van zijn vakmanschap als componist en het feit dat hij blijkbaar 
stomme films van muziek voorzag maken me geweldig nieuwsgierig. 

        Ik maak zelden voornemens aan het  
        begin van het jaar…maar dit wat   
        uitspitten…enfin wordt vervolgd…. 

        Pieter Leemans
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Eerste repetitie en nieuwjaarsreceptie 31januari 

Gelukkig mochten we, met inachtneming van de geldende regels, de repetities weer 
hervatten. Helaas nog niet in volledige bezetting, en op “gepaste” afstand, maar het was zo 
leuk om iedereen weer te zien en weer te mogen spelen!  
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We hebben de repetitie, onder het genot van  
een goed glas, afgesloten met een gezellige  
nieuwjaarsreceptie! 
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Sponsors en ereleden 

Wij proberen de lidgelden van de harmonie zo laag mogelijk te houden.  Dit om iedereen die 
graag muziek wil maken hiertoe ook de kans te geven! Dit is ook de reden dat muzikanten die 
les volgen op de muziekschool en bij ons in het orkest spelen vrijgesteld zijn van het betalen 
van lidgelden. 

Een harmonie “spelende” houden brengt echter wel kosten met zich mee: voor de aankoop 
van muziekstukken en instrumenten,  de huur van de repetitieruimtes, het onderhoud van 
instrumenten eigendom van de harmonie en de kosten van de verzekeringen.  

Wij zijn dan ook heel dankbaar met de financiële steun van onze leden, ereleden en 
sponsors!! Onze vereniging  kan niet zonder jullie bestaan!  

 Ere-voorzitter:  Leo Van Rode 

  Ere-ondervoorzitter: Charles De Ruydts 

 Ere-bestuursleden: Roger Scheerders 
    Marcel De Maeyer 

  Ereleden:  K. Gijselings 
    T. Van Asch 
    Begrafenissen Hottat 
    M. Van Asch 
    M. Grillet 



Harmonie Cecilia Vilvoorde 17

Wist je dat … 

je de harmonie extra kan steunen door lid 
te worden … 

je ook partners, kinderen, familie 
en vrienden lid kunt maken.   

hoe meer leden we hebben, hoe meer 
inkomsten we hebben die bijdragen aan 
een goede werking van de harmonie en 
de opleiding van (nieuwe) gemotiveerde 
muzikanten.  

• Basis lid: vanaf 15 € per jaar:  
je ontvangt twee gratis consumpties 
tijdens ons concert 

• Steunend Lid: vanaf 25 € per jaar: 
 je ontvangt een gratis inkomkaart voor 
ons concert en twee gratis consumpties  

• Erelid: vanaf 65 € per jaar:                       
je ontvangt u twee gratis inkomkaarten 
 voor ons concert en vier gratis 
consumpties.                                        
Je krijgt tevens een vermelding van je 
naam of bedrijfsnaam op evenementen 
van onze Harmonie en een vermelding 
op onze website. 

meer informatie via  
ceciliavilvoorde@outlook.com 

  
rek. nr : BE91 7340 0221 8376  
   harmonie Cecilia Vilvoorde.  

ben je verhuisd? 

heb je een nieuw mailadres? 

heb je een ander telefoonnummer? 

ceciliavilvoorde@outlook.com 

ken je iemand die ook graag op de hoogte 
gehouden wil worden van de activiteiten van 

de harmonie? 

ken je iemand die de  nieuwsbrief ook wel 
graag zou willen ontvangen? 

Stuur de gegevens door naar 
ceciliavilvoorde@outlook.com 

mailto:ceciliavilvoorde@outlook.com
mailto:ceciliavilvoorde@outlook.com
mailto:ceciliavilvoorde@outlook.com
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Sponsors 

Advocatenkantoor Advas 
Apotheek Vandeneede 

Begrafenissen - crematies J. Hottat 
Bloemen Andre 

Chocolatier Reen 
CoMarkt Humbeek 

De Far 
Ford Garage Trading 
Garage L.D. Motors  
Grillet en Partners 
Jennes Machelen 
’t Muziekateljeeke 

Orthoshop 
Restaurant de Kuiper 

Taverne N joy 
Trium Finance 

Wilt je ons ook sponsoren? 
neem dan contact op via  

ceciliavilvoorde@outlook.com 

mailto:ceciliavilvoorde@outlook.com
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Contactgegevens 

Koninklijke Harmonie Cecilia  

Postadres:  Poststraat 25 
       1800 VIlvoorde 

ceciliavilvoorde@outlook.com 

Het bestuur 
Koen Simoens 
Rony Meysmans 
Jos Vandendriessche 
Leonie Post 

Dirigent 
Pieter Leemans 

Corona aanspreekpunt 
Koen Simoens - 0495/596.861 

Website 
https://www.ceciliavilvoorde.be 
webmaster: Nynke Faber 

Facebook 
https://www.facebook.com/groups/
164199168146767/about/  
verantwoordelijke: Emile De Smedt 

Verantwoordelijken 

Advies, praktische ondersteuning en nog 
zoveel meer…. 
Els De Rooms 
Tony Van Asch 

Bibliotheek verantwoordelijke 
Els De Rooms 

Muzikaal verantwoordelijke 
Pieter Leemans 
Katrien Van Asch 
Axel Meysmans 

Publicatie verantwoordelijke 
Julie Van Steenkiste 
Anouchka De Jonge 
Tony Van Asch 
Emile De Smedt 
Leonie Post 

Ontwerper affiches 
Veerle Steurs 

Verantwoordelijke Cultuurraad  
Tony Van Asch 
Dirk Dedoncker (plv) 

Contactpersoon pARTnerproject 
Julie Van Steenkiste 

Aanspreekpunt sponsoring 
Koen Simoens 
Leonie Post 

mailto:ceciliavilvoorde@outlook.com
https://www.ceciliavilvoorde.be
https://www.facebook.com/groups/164199168146767/about/
https://www.facebook.com/groups/164199168146767/about/
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