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De Bazuin  

Heb je een bijdrage voor de 
Bazuin?  

Stuur een mail naar: 

ceciliavilvoorde@outlook.com 

 

18 september 2022 
Bezoek ons tijdens de 
autoloze zondag in het 
Duchéhof.  

5 november 2022 
Quiz 

20 november 2022 
Ceciliaconcert 

Woordje van de voorzitter 

Beste muziekliefhebbers, 

Welkom bij onze derde Bazuin.  

De zomervakantie ligt achter ons. Er is weer veel 
gebeurd sedert de vorige editie.  

Na de coronacrisis zijn we, zoals zo vele verenigingen, 
terug gestart met onze activiteiten. We stonden eindelijk 
weer op het podium.  
Begin mei luisterden we de misviering van Vilvoordse 
kermis op in de Onze Lieve Vrouw van Goede Hoop 
kerk. Een eerste concert met onze dirigent Pieter en ook 
al een goede opwarmer naar ons Lenteconcert, slechts 
een paar weken later. 

Op het Lenteconcert in de St. Jozefkerk in Far West heeft 
ons publiek genoten van de muziek, maar zeker ook de 
muzikanten. Krista kon eindelijk de dirigeerstok officieel 
doorgeven aan Pieter. Het was fijn om terug op het 
podium te staan.  

Voor de zomervakantie hebben we van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om open repetities te houden. 
Nieuwsgierige blazers kwamen proeven, en het viel in 
de smaak! We hebben er 9 muzikanten bij!

mailto:ceciliavilvoorde@outlook.com
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Na een welverdiende zomerrust, startten de 
repetities terug op 20 augustus. Zo waren we goed 
voorbereid om op het podium van het Far West 
buurtfeest in het Duchéhof te spelen.  
De voorspellingen gaven regen op die dag. 
Uiteindelijk was het geluk met ons, en hebben we 
voor een zonovergoten publiek gespeeld. 

In augustus werd ook het familiefeest nieuw leven in 
geblazen.  Jos maakte een heerlijke reusachtige 
paella klaar en om af te ronden was er ook ijs. Het 
was een fijne en gezellige avond voor alle 
aanwezigen! 

Op 18 september zullen we ook present zijn op de 
jeugddag/autoloze zondag. Geen optreden deze 
keer, maar om onze kas wat aan te vullen. We zullen 
daar hotdogs, soep en nacho’s verkopen op het 
gedeelte ‘jeugddag’ in het Duchépark.  
Kom zeker eens langs! 

De 5de november komen de quizzers in actie in De 
Kastanjelaar in wijk Faubourg. Er zijn nog plaatsen 
vrij, aarzel niet en stel een ploeg samen. Het wordt 
een spannende én gezellige quiz. 

Op 20 november spelen we de pannen van het dak 
van het Stadhuis met de Ceciliaconcerten. Dit is de 
eerste editie sedert de coronacrisis. Zowel in 2020 
als in 2021 werden de feesten afgelast. Dit jaar 
hebben we er goede hoop op. We verwelkomen je 
graag om 15u in de feestzaal. De toegang is vrij, en 
na het concert biedt de harmonie je graag een 
glaasje aan. 

Je ziet het, we zitten niet stil, de Koninklijke 
harmonie Cecilia bruist van het leven. 

We wensen u alleszins veel plezier met het 
doorbladeren van deze bazuin. 

Koen Simoens 
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Quiz 

  
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 5 november 22 in je agenda en kom naar SBS De Kastanjelaar 125 te Vilvoorde. 
Ook als je wil supporteren ben je méér dan welkom. De prijzentafel is weer mooi gevuld, 
en er zijn deze keer voor het eerst 3 biermanden voor de meest enthousiaste ploegen. 😊  
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Misviering 8 mei 

Op 8 mei speelden we in de 
Onze Lieve Vrouw van Goede 
Hoop kerk in Vilvoorde.  

Tijdens deze jaarlijkse misviering 
herdenken wij onze overleden 
muzikanten. 
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Familiebedrijf Cecilia 

Neen, uiteraard is de harmonie geen familiebedrijf, maar we willen toch een beetje een 
licht laten schijnen over het verleden, om aan te tonen dat  ‘de wereld klein is‘.  

In de vorige Bazuin stond een lijst van de eerdere voorzitters van de harmonie , één naam 
trok onze bijzondere aandacht: Pieter Vandendriessche. Hij was de vierde voorzitter van 
de harmonie, toen dat nog een eretitel was: nu is het eerder het noodlot … (grapje van 
huidig voorzitter Koen).  

Uit de oude doos konden we toch nog enige info over deze man vinden: op de volgende 
foto ziet u de 4e voorzitter als 2e links: volgens de overlevering was hij een begenadigd 
vioolspeler. Het is overigens een foto van de harmonie, ze moet dateren van rond het 
einde van de Eerste Wereldoorlog. Merk op dat er heel wat strijkinstrumenten op de foto 
aanwezig zijn.  
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Toen was het voorzitterschap een eretitel, die toekwam aan iemand met aanzien, 
iemand die ‘het gemaakt had’, niet zelden iemand die nog in andere ‘belangrijke 
verenigingen’ zat, en bij wie je best in de gunst stond om bij de harmonie te MOGEN 
spelen: dat was een eer. Die andere vereniging in dit geval was de kerkfabriek. 

Op deze foto hierboven zie je Pieter Vandendriessche, links naast de pastoor, nog een echte 
zwartrok. Achter de pastoor, rechtstaand was de opvolging: zijn zoon Frans Vandendriessche. 
Pieter Vandendriessche was toen nijveraar, industieel in een groot woord. Hij was de patron 
van de borstelfabriek in de Perksestraat in Vilvoorde (wijk Faubourg), de borstelmakerij heette 
zeer bescheiden ‘The Perfect’.  

Doch, zijn einde is dramatisch, vooral voor zijn kleindochter: 
Elza Vandendriessche. Op 20 januari 1942 moest Pieter op 
zijn kleindochter passen, toen de ouders van het zesjarige 
kind weg moesten. Pieter kreeg een hartstilstand en 
overleed ter plekke, in het bijzijn van het radeloze kind.  
Toen de ouders van Elza langskwamen, konden ze enkel de 
laatste minuten van de man registreren … Het doodsprentje 
konden we nog terugvinden …  
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En waarom is de wereld nu weer klein?  

Wel Elza / Els Vandendriessche is niet alleen de kleindochter van Pieter Vandendriessche:  

• ze is op alle activiteiten van de harmonie aanwezig als sympathisant; 
• ze is de grootmoeder van onze muzikanten Pepijn (fagot) en Freek (klarinet);  
• hetgeen wil zeggen dat ze de moeder is van Koen Simoens, muzikant (basgitaar) maar 

ook onze huidige voorzitter…  

Koen Simoens, onze voorzitter, is dus een achterkleinkind van de vierde voorzitter.  

Misschien heb je ook gemerkt dat schrijver dezes ook Vandendriessche heet? Jawel hoor: 
Pieter Vandendriessche was ook mijn overgrootvader!  

Er was nog één verrassing voor mij: overgrootvader Vandendriessche was net als ik, ook 
rechter op het Arbeidshof, hij verdedigde echter de belangen van de werkgevers. Als 
verdediger van werknemersbelangen … hoe kom ik dat te boven?  

Jos Vandendriessche 
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Lenteconcert 

            

29 mei vond ons Lenteconcert plaats. Het was fijn om eindelijk weer eens een groot concert 
te mogen geven. Het eerste grote concert met onze nieuwe dirigent Pieter Leemans.  

Maar voor dat we begonnen, konden we ‘eindelijk’ ook  
Krista Verelst bedanken, die gedurende 18 jaar onze  
dirigente is geweest. Ze heeft de dirigeerstok die dag officieel  
overgedragen aan Pieter.  

De presentatie was ook deze avond weer in handen van  
Eric Siverans, die op zijn fantastische wijze de stukken  
aankondigde.  

Na de vele positieve reacties mogen we concluderen dat het 
publiek heeft genoten!   
Maar één ding is zeker, de muzikanten ook!

Dank je wel Krista !
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Open repetitie  

            

Op 20 en 27 juni vonden er twee “open repetities” plaats.   

Alle muzikanten die eens wilden uitproberen hoe het is om in een orkest te spelen, wilden 
ontdekken welke muziek gespeeld wordt in onze harmonie, hoe de dirigent is, hoe de sfeer 
is tijdens de repetities, … waren van harte welkom. Ook in september werd er nog van de 
mogelijkheid gebruik gemaakt om eens een repetitie bij te wonen. 

En we kunnen wel zeggen dat het een succes was!! 
We mogen maar liefst 9 nieuwe muzikanten verwelkomen! 

Van harte welkom aan: -  Pieter (klarinet) 
    -  Leslie (cornet) 
    -  Loes (klarinet) 
    -  Jan (althobo) 
    -  Anouchka (klarinet) 
    -  Greta (cornet) 
    -  Joris (klarinet)  
    -  Erika (dwarsfluit)    
En een welkom terug aan  -  Klaas (trompet)  
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Open repetitie  

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 muziek-academie 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).   
  

hottat  uitvaartzorg

lange molensstraat 19-21
1800 vilvoorde

02/251 56 40tel. 
www.hottat.eu

   Ceciliaconcert - 20 november 

Jaarlijks worden door de stad Vilvoorde de 
Ceciliaconcerten georganiseerd.  

Zij ontvangt in de maand november  
verschillende muziekverenigingen en koren, 
in de grote feestzaal van het Stadhuis.  

Ook wij zullen een concert geven en wel op 
zondag 20 november om 15u.  

De toegang is gratis en zoals gebruikelijk 
biedt de harmonie iedereen graag een 
glaasje aan op de aansluitende receptie.  

http://www.trooper.be/khcv
https://my.makro.be/
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Familiefeest 27 augustus 

In augustus hebben we weer een familiefeest gehouden.  Geen barbecue-avond dit jaar, maar 
wel een heuse Paella.  

Na een aperitief konden we genieten van die overheerlijke (home-made) Paella gemaakt door 
Jos! We hebben heerlijk gegeten en het was een hele gezellige avond! 

Een dikke merci aan Jos!  
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Familiefeest 27 augustus 
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Familiefeest 27 augustus 
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Familiefeest 27 augustus 
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Familiefeest 27 augustus 
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Trooper 

Om de harmonie draaiende te houden krijgen wij 
o.a. subsidie van de gemeente, hebben wij 
inkomsten uit lidgelden van muzikanten en leden,  
worden wij gesteund door onze  sponsors en 
krijgen wij een percentage van de inkopen bij de 
Makro via “Leuk Steuntje”. 

Ook Trooper is voor ons een mooie inkomsten-
bron. Het is een ideale manier om onze harmonie 
te steunen zonder dat het je iets kost! 

Het enige wat je moet doen is je aankopen 
plaatsen in webshops via www.trooper.be/khcv! 
Wij krijgen vervolgens een percentage van het 
aankoopbedrag. 

Hieronder een korte uitleg hoe het werkt! 

http://www.trooper.be/khcv
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Far-West buurtfeest 4 september Duchéhof 
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Far-West buurtfeest 4 september Duchéhof 
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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 twee gratis inkomkaarten 
voor ons concert en vier gratis 
consumpties.                                        
Je krijgt meteen ook 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  
Koninklijke 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 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 via 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 
    M. Van Asch 
    M. Grillet  
    E. Vandendriessche     

 Sponsors:  Advocatenkantoor Advas 
    Apotheek Vandeneede 
    Bloemen Andre 
    Chocolatier Reen 
    CoMarkt Humbeek 
    De Far 
    Ford Garage Trading 
    Garage L.D. Motors  
    Grillet en Partners 
    Hottat uitvaartzorg 
    Jennes Machelen 
    ’t Muziekateljeeke 
    Orthoshop 
    Restaurant de Kuiper 
    Taverne N joy Bedankt!!
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Contactgegevens 

Koninklijke harmonie Cecilia Vilvoorde 

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 - 0495/59.68.61 

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 
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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