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De Bazuin  

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

ceciliavilvoorde@outlook.com 

 

8 mei 

Herdenking overleden 
muzikanten en ereleden 

29 mei 

Lenteconcert 

27 augustus 

Familiefeest 

Wil je ons ook sponsoren?
Neem dan contact op via  

ceciliavilvoorde@outlook.com 

Woordje van de voorzitter 

Enkele maanden geleden viel de eerste nieuwsbrief van 
onze harmonie in jouw mailbox. We hopen oprecht dat je 
er veel leesgenot aan beleefde! De reacties die we kregen 
waren alleszins positief. 

Het zal echter bij enkel dat eerste exemplaar met die 
naam blijven. In die nieuwsbrief zat er immers een 
wedstrijd, om een beter klinkende naam te vinden. Er 
kwamen mooie voorstellen binnen, zoals bijvoorbeeld 
“De Cecilia”, “In C” en “De Kiosk”. Na wikken en wegen 
kiezen we voor De Bazuin; een naam die het meest 
aansluit bij wat we willen bereiken met onze nieuwsbrief. 
Verder in deze Bazuin kan je er meer over te weten 
komen. 

Onze jaarlijkse kaas- en wijnavond ligt ondertussen ook 
achter ons. Ook van dit evenement vind je verderop een 
verslag. Naar mijn mening was het een geslaagde en 
gezellige avond! Was het omdat de zon scheen? Omdat 
er weer opnieuw lekkere kaas en wijn was? Zeker wel, 
maar vooral omdat we weer samen mochten zijn. Een 
dankjewel aan alle aanwezigen voor deze geslaagde 
avond. 

De quiz, dat is helaas een ander verhaal. Die stond 
volledig in de startblokken. Door Corona werden we 
genoodzaakt deze uit te stellen in november. De datum 
23 april leek ons wel ok, maar helaas viel het  samen  met  
heel veel andere activiteiten, waardoor er te weinig 
inschrijvingen waren om het door te laten gaan. De quiz is 
uitgesteld naar het najaar, eind november. Praktische 
details volgen nog. Toch bedankt aan de ploegen die wel 
inschreven! Uitgesteld is niet verloren. 

mailto:ceciliavilvoorde@outlook.com
mailto:ceciliavilvoorde@outlook.com
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Nieuwe naam en 
nieuw logo 

In de vorige nieuwsbrief 
vroegen we jullie mee te 
denken over een nieuwe 
naam en het is De Bazuin 
geworden 

en de winnaar is ……. Jos 
Vandendriessche.  

Het nieuwe logo is gemaakt 
door Veerle Steurs.  

Jos Vandendriessche:  

“De Bazuin is het geworden, 
alhoewel ik ook nog een 
goede tweede in petto had, 
een beetje uit dezelfde 
winkel; klaroengeschal.  

Waarom deze naam: je wil 
iets uitschreeuwen, naar 
iedereen toe verkondigen. 
Dat zoiets dan toevallig ook 
de naam is van een 
instrument, is dan eigenlijk 
een dubbele bodem die 
zichzelf aandient… 

De Bazuin heeft ook iets 
feestelijks, iets bombastisch: 
het hoort eerder in de  
feestzaal van de koning dan 
in een achterstraatje van een 
tweederangsstadje. 
Zo willen we ons dan ook 
tonen: als een harmonie die 
met veel toeters mag 
aangekondigd worden ….” 
 

Ondertussen gaan de repetities nog steeds volop door. 
Het is fijn dat we in de kerk kunnen blijven repeteren. Al is 
dit een extra kost door de verwarming, het is zeker een 
pak beter voor de gezondheid van ieders oren.  

Die repetities werden ook gezelliger, want we mochten 
eindelijk weer bij mekaar schuiven. Een ganse 
verademing. Spelen met 2 meter afstand van mekaar 
heeft toch wel invloed op de klank. Ook spelen we samen, 
en is het luisteren naar mekaar daar een belangrijk 
onderdeel van. Het grootste verschil is niet alleen de 
klank; zonder die grote afstanden spelen is eenvoudig-
weg pakken gezelliger, en dat zal zelfs onze dirigent 
Pieter beamen. 

De muziekstukken nemen stilaan de vorm aan die ze 
moeten hebben. Er staan immers 2 optredens op til in 
mei. Op 8 mei spelen we in de O-L-V van Goede Hoop 
kerk (de grote kerk) van Vilvoorde. In deze viering 
herdenken we onze overleden muzikanten. 

Enkele weken later spelen we ons lenteconcert. Op 
zondag 29 mei kan je komen genieten in de St Jozefkerk. 
Dit is de eerste maal dat we het lenteconcert op 
zondagnamiddag organiseren. We rekenen op mooi 
weer, en zeker ook op jullie aanwezigheid! 

Tot slot wens ik je veel leesplezier doorheen deze Bazuin. 

      Koen Simoens     
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         Even voorstellen 

Eric Silverans

             
       De man die ons altijd voorstelt ….  

Eric Silverans, Vilvoordser dan Vilvoordenaar Eric Silverans kan je bijna niet zijn.  Geboren 
in 1959, gehuwd met Lieve  en vader van twee (volwassen) kinderen. Eric is altijd 
leerkracht geweest, eerst in St Jozef in Vilvoorde, een korte doortocht in Molenbeek en nu 
zowat 30 jaar in Schaarbeek. Hij is er lang leerkracht van het vijfde leerjaar geweest, nu is 
hij zorgleerkracht.  
  

 We kennen je al jaren als persoon die de Ceciliaconcerten en het Lenteconcert aan  
 mekaar praat, maar: hoe ben je eigenlijk bij ons terecht gekomen?  

Veel Vlaamse geschiedenis begint op cafe: ik kwam al eens in het   cafe ’het dertiende 
gebod’   en dronk geregeld een pint met andere vaste klanten. Eén van hen was Pierre 
Hoedemakers, hij speelde toen sax bij de harmonie, en heeft het me op een keer 
gevraagd. Hij kende me via een andere stamgast, Leo Dewals, die toch een naam was in 
de theaterwereld. Pierre wist dat ik toneel speelde onder regie van Leo en van het één 
kwam het ander…  

 Die Stalstudio, daar is het allemaal begonnen voor je toneelkunsten ?  

Het begon eigenlijk bij ‘Faract’, het toneelgezelschap van jeugdhuis‘ Far’ en bij de jeugd-
afdeling van toneelkring ‘Ulenspieghel’, beiden in de schaduw van de kerk van ’t Far-West. 
Op een dag, ergens in 1983 hoorde ik van de Stalstudio, de toneelschool van Leo Dewals 
en het duurde niet lang of ik zat in zijn klas. Na vier jaar toneelles studeerde ik af maar 
bleef, zoals zovelen,  graag plakken in ‘de Stal’. Daar ben ik, bijna 40 jaar, nog steeds met 
veel graagte actief als speler, decorbouwer, tapper, gezelschapsdier, … 

 Dat je acteur was wist ik, wist je dat er een Imdb- account over jou bestaat ?  

Euh ? Imdb ?  

 Dat is een soort Wikipedia van iedereen die in de film en theaterwereld iets   
 gedaan heeft . Voor jou vond ik rollen in ‘Thuis’ , ‘De inwijding’ en ‘De 5er, de film’.  

Oei, dat is dan helemaal verkeerd …. In ‘Thuis’ heb ik inderdaad enkele gastrolletjes 
gespeeld, de andere 2 zullen waarschijnlijk over een naamgenoot gaan. Wel heb ik ook 
-zeer kleine– rollen gespeeld in Becks & Blanche en in Alfa papa tango .  
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 Op welke manier pak je het presenteren voor de evenementen van de harmonie   
 aan ?  

Voor mij is het heel belangrijk dat ik er iets van kan maken: ik bedoel maar; ik zou uit de 
Wikipedia een lijst van wetenswaardigheden over een componist kunnen gaan opzoeken, 
maar dat vind ik maar niets. Ik wil graag een ‘setting’ creëren: een gevoel over hoe het stuk is 
ontstaan, over de tijd wanneer het gemaakt is. Ik wil een beeld maken dat past bij het 
muziekstuk, meer dan alleen het geven van informatie. Ik wil de gast die komt luisteren doen 
dromen over de tijd en het onderwerp waarover de muziek gaat.  

 In het begin van het gesprek zei je dat je geboren werd in 1959: wil dit zeggen dat   
 je pensioen er stilaan aankomt ? Heb je dan nog plannen?  

Ah! Het pensioen. Ja, dit is inderdaad mijn laatste schooljaar, maar dat wil niet zeggen dat ik 
niet meer met de fiets naar Schaarbeek zal gaan. Ik heb nogal plannen, ik verbeter: nogal 
veel plannen, maar niets dat direct spectaculair is: geen wereldreizen, maar me toeleggen 
op een aantal zaken waarvoor ik tijdens mijn actieve carrière te weinig tijd had. Ik denk dan 
vooral aan het volgen van een aantal cursussen: ik zou graag zelf mijn fiets kunnen 
herstellen, ook wil ik graag meer kunnen van houtbewerking. Maar goed: ik wil me ook nog 
engageren naar mijn vroegere werk: af een toe een handje toesteken bij de organisatie van 
de school, een stuk zorgleerkracht blijven, maar dan niet meer elke dag.  

 Bedankt voor het gesprek, en vooral voor wat je al deed voor de harmonie.  

          

         

        Interview: Jos Vandendriessche 
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Concerten 

8 mei spelen we in de Onze Lieve 
Vrouw van Goede Hoop kerk (de grote 
kerk) in Vilvoorde.  

In deze viering herdenken we onze 
overleden muzikanten.  

aanvang: 11.00  

29 mei vindt ons Lenteconcert plaats 
in de Sint-Jozef kerk in de Far West 

Aanvang:  15 uur 
Deuren:  14.30 uur 

Kaarten kun je aankopen via de 
muzikanten of via 
ceciliavilvoorde@outlook.com 

of via onze muzikanten.  

van harte welkom!!

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).   
  

http://www.trooper.be/khcv
https://my.makro.be/
mailto:ceciliavilvoorde@outlook.com
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Star Wars 

De Star Wars Saga; indien je er nog niet over had gehoord, het is een episch verhaal dat al 
eventjes mee gaat. De eerste film of episode, geschreven door George Lucas, dateert van 
1977 en ondertussen wordt het verhaal na 9 episodes (een trilogie van trilogieën) tot op 
vandaag nog steeds verder uitgebreid met allerlei boeken, strips, tekenfilms, computer 
games, losstaande films en TV-series. Met alle mogelijke bijhorende merchandise, natuurlijk. 

Het verhaal speelt zich af "A long time ago" en de setting bevindt zich ergens in "a galaxy far, 
far away....". In essentie gaat het over de balans en de strijd tussen het goede en het kwade, 
lopend over vele millennia. De trilogie van trilogieën zoomt in op een stukje ervan en wordt 
ook wel de "Skywalker Saga" genoemd. 

Naast die strijd tussen het goede en het kwade komen nog heel veel andere thema's aan bod, 
waardoor het niet enkel is weggelegd voor fans van het science-fiction genre. Er is namelijk 
de moeilijke en tragische jeugd van Anakin, waarbij hij opgroeit als slaaf, niet weet wie zijn 
vader is en zijn moeder op jonge leeftijd verliest; de verschillende romances (Anakin en 
Padmé, Han en Leia en eigenlijk ook de wat complexere relatie tussen Rey en Kylo).  
Er is ook wat filosofie en religie (The Force en het scheppingsverhaal van Anakin) aanwezig.  

Het is naast de inhoud van het verhaal ook interessant om de evolutie van de humor en de 
manier van acteren doorheen de verschillende films over de vele jaren heen te volgen. In de 
recentste series en films is het ook niet altijd zo duidelijk meer wie nu juist aan de goede kant 
is en wie aan de slechte. Boba Fett, een premiejager, die vrede en orde probeert te brengen 
in het stadje Mos Espa, dat voordien door de schurk Jabba werd geterroriseerd, terwijl hij in 
eerdere films door Darth Vader werd ingehuurd om jacht te maken op Han Solo en de 
rebellen; De zandmensen op Tatooine, die in de eerste episodes werden afgeschilderd als 
een bende "wilden" die Anakin's moeder hadden vermoord, die nu als slachtoffer worden 
aanzien van de vele terroristische invasies op hun planeet.
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Maar we wijken af en komen in het gebied van de spoilers…  
Wat ons interesseert is natuurlijk de muziek. 

Het verhaal in de episodes werd ingekleurd door de muziek van de hand van een goede 
vriend van George Lucas, Johan Williams, die zonder overdrijven één van de grootste 
componisten van onze tijd mag genoemd worden. Bekende films waar hij de muziek voor 
schreef zijn: Star Wars, Superman, Indiana Jones, Jaws, Jurassic Park, E.T., Schindler's List, 
Home Alone en de Harry Potter-films. John Williams werd indertijd aan George Lucas 
aangeraden door Steven Spielberg. De muziek van Star Wars is de geschiedenis ingegaan als 
één van de belangrijkste symfonische oeuvres uit de 20ste eeuw. Na de muziek die hij een 
paar jaar ervoor schreef voor Jaws betekende dit de doorbraak voor hem. Williams vierde 
onlangs trouwens zijn 90ste verjaardag.  

Het werk dat wij u brengen is getiteld "Star Wars Saga", in een bewerking van Stephen Bulla. 
Bulla is een Amerikaans componist en bewerker van muziekstukken. Hij studeerde af aan het 
Berklee College of Music in Boston, waar John Williams ook woont. In zijn carrière was hij een 
30-tal jaar "Staff Arranger" voor "The President's Own" US Marine Band en het White House 
Orchestra. Hierin was hij verantwoordelijk voor de productie van muziek in verschillende 
stijlen en met vele instrumentale combinaties. Gedurende 15 jaar was hij ook de dirigent van 
de Washington DC National Capitol Band, waarmee hij de wereld is rondgetrokken. Zijn 
concertwerken omvatten instrumentale composities die internationaal gespeeld en 
opgenomen worden. Verscheidene organisaties van brass band kampioenschappen hebben 
proefstukken door hem laten maken. Bulla's composities voor blaasorkesten worden 
uitgegeven door De Haske Music en Curnow Music Press. John Williams had volgende 
lovende woorden over Bulla: "One of the most accomplished musicians of his generation. 
When I met him, I immediately felt that I was greeting a respected colleague, valued fellow 
worker, and a strong musical friend". 

Stephen Bulla en John Williams 
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In "Star Wars Saga" brengt Bulla vier decennia aan 
iconische thema's samen uit de laatste twee Star 
Wars trilogieën (Voor de "Warries" onder ons: 
Episodes IV en V uit de middelste trilogie en 
Episode VII uit de laatste trilogie). Uiteraard komt 
de bekende "Main Theme" aan bod, samen met 
de mars van Darth Vader, maar ook het thema van 
Han Solo en Princess Leia. Vanuit dit lyrische 
thema gaat het naadloos, via de trappen van de 
Jedi, over naar de recentere Episode VII, met 
daarnaast nog Rey's theme, de dramatische 
aankomst van Kylo Ren en de resolute mars van 
het verzet. Aangekomen op hyperspeed, 
belanden we als heuse rebel bij de medaille 
uitreiking in de Throne Room van Episode IV, waar 
we afsluiten met een grootse finale. 

Joeri De Schepper

Nieuwsgierig  geworden naar de muziek? Op 29 mei spelen wij voor u de Star Wars saga: 

- Star Wars (main theme) 
- The Imperial March 
- Han Solo and the Princess 
- The Jedi Steps 
- Reys Theme 
- Kylo Ren drives at the battle 
- March of the Resistance (and end title) 
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Kaas- en wijnavond 

De jaarlijkse kaas & wijn van de harmonie zit er weer op, en we kijken blij terug op een 
geslaagd evenement: een kleine honderd mensen kwamen eten en we waren zeer verheugd 
zowat alle muzikanten te mogen ontmoeten. We moeten je niet vertellen dat dit evenement 
vooral dient om onze kas te spekken. Het assortiment kazen dat ons toegeleverd werd door 
de groothandel kon – denk ik – iedereen bekoren. 
Er was voor iedereen keuze te over, mij konden de Comte en zeker de Cremeux de 
Bourgogne meer dan overtuigen, al is die laatste zeker geen dieetkaas ;-). 
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Kaas- en wijnavond 

Ik wil iedereen die zijn benen onder tafel kwam steken bedanken om langs te komen, dankzij 
jullie werd dit een zeer ‘gesmaakte’ versie van de kaas & wijn. Een bijkomende bedanking 
gaat uit naar alle helpende handen, voor, tijdens en na het eten. De opkuis was dankzij 
helpende handen geen corvee. 
		
          Jos Vandendriessche 
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Kaas- en wijnavond 
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Wist je dat … 

Koen Simoens de 13e voorzitter van de harmonie  is sinds haar oprichting in 1888? 

Alle voorzitters van de harmonie:    

1. Hr. Petre - Legrand  (gekozen maar bedankt voor de eer)  

2. Jos Denayer- Leemans (1888-1907)  

3. Bemard Jacobs (1907- 1929)  

4. Pierre Vandendriessche (1929-1933)  

5. Phil. De Messemaeker (1933-1958) 

6. J.P. De Ruydts (1958-1961)  

7. John Demuynck (1961-1968)  

8. Edw. Van Riet (1968-1988) 

9. Leo Van Rode (1988–2004) 

10. Tom Janssens (2004–2011) 

11. Thomas Van Laerhoven (2012- 2014) 

12. Geert Verstrepen (2014-2018) 

13. Koen Simoens (sinds 2018) 
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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. 

 

hottat  uitvaartzorg

lange molensstraat 19-21
1800 vilvoorde

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

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 
    Begrafenissen Hottat 
    M. Van Asch 
    M. Grillet       

 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 
    Hottat uitvaartzorg 
    Jennes Machelen 
    ’t Muziekateljeeke 
    Orthoshop 
    Restaurant de Kuiper 
    Taverne N joy 
    Trium Finance  Bedankt!!
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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 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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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 
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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