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April 2016 
 
 
 

Muziek 
 

Muziek hoort in ons leven. 
Muziek waar emoties in worden weergegeven. 

Muziek wat heerlijk klinkt in onze oren. 
Muziek dat we elke dag horen. 

Muziek wat we bij ons binnen laten komen. 
Muziek waar we heerlijk in weg kunnen dromen. 

Muziek waar je heerlijk op mag bewegen. 
Muziek die je bewegingen creativiteit zullen geven. 

Muziek wat we elke dag nodig hebben om te ontladen. 
Muziek zet het niet te hard, het zal je oren schaden. 

Muziek waar je herinneringen in kunt bewaren. 
Muziek zo ontspannend, het is niet te verklaren. 
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VOORWOORD 

 

 

“Het is een kwestie van geduld eer........... “ 

 

Belofte maakt schuld.  Begin van het jaar werd ons nieuw initiatief, een 3 maandelijkse 

nieuwsbrief gelanceerd en hier is inderdaad versie nummer 2.  Mama Sandra bewaakt de 

timing zeer strikt, en dus moest ik weer in de pen kruipen.  

Bij het eerste nummer wisten we dat we op zoek dienden te gaan naar een nieuwe dirigent.   

En waar in eerste instantie een kundig vervanger snel kon worden vastgelegd, bleek dit toch 

geen simpele opdracht te zijn want na 3 weken konden we weer op zoek gaan naar een 

vervanger.  Het gaat hier immers niet alleen om een bekwaam dirigent binnen te halen.     

Ambitie van de dirigent, interactie en aanvoelen van de groep,  hoe uw idee overbrengen,  

verschil tussen empathie en sympathie, tijd geven en gunnen, zich openstellen voor iets  

nieuws,  enz…..   Zaken die blijkbaar allemaal een rol spelen maar de zoektocht niet simpel 

maken.  We leven nu éénmaal in een hectische tijd, waarin alles snel moet gaan.  Als we 

binnen het uur geen antwoord krijgen op een mail, dan bellen we al met de vraag of je de 

mail al gelezen hebt.  Mensen die nog actief zijn in de arbeidsmarkt zullen dit zeker 

herkennen.  Per toeval zag ik een interview met John Cleese  (o.a  Monty Python, Fawlty  

Towers) die dit fenomeen omschreef als nefast voor creativiteit.  Door de drukte en  

snelheid, informatie die nu 24 op 24 via onze smartphone binnen komt, zijn we constant in 

een fase van alertheid.  Alertheid wil ook zeggen dat we op al die prikkels steeds reageren.    

Te veel prikkels levert geprikkelde mensen.  Daarom even onthaasten, en eens afstand 

nemen van bepaalde zaken kan veel opleveren.  Is het niet een oude wijsheid die beweert 

dat een nachtje over iets slapen dikwijls een oplossing biedt voor iets dat onoplosbaar leek  

de avond ervoor?  Creativiteit en wennen aan iets nieuws heeft dus tijd nodig, geduld  en 

een  goede nachtrust.  (Dit laatste ontbreekt de voorzitter al eens van vrijdag op zaterdag 

☺).  

 

Maar de klip van keuze van dirigent is nu gerond.  Met fierheid kunnen we Simon De Paepe 

voorstellen als onze nieuwe dirigent.  Simon is jong maar aan zijn talent, goodwill en drive 

zal het zeker niet liggen.  Hij is gebeten door muziek. Werken  met mensen is ook een 

kwestie van interactie.  En ik doe dan ook een oproep om met Simon de communicatie te 

blijven aangaan.  Laat er ons voor zorgen dat bij zijn eerste concert in Zandvliet hij fier op 

ons kan zijn en wij fier dat hij onze dirigent is.  

Voor het overige langs deze weg nog eens een dikke merci voor de verkoop van de 

paaseitjes.  200 zakjes werden verkocht en zorgen voor een bijdrage aan de kas.  De 

leerpunten van deze actie werden al in het bestuur besproken en we zullen daar bij een 

volgende actie rekening mee houden.  

Nog even terugkomen op creativiteit.   Ik wil langs deze weg  toch mijn bestuursploeg  

bedanken voor het harde werk de voorbije maanden.  Door die 5 mensen is de laatste 

maanden keihard gewerkt, contacten aangesproken, bemiddelingen enz.   Bob is ondanks 

zijn immobiliteit met 1 vinger blijven correspondentie intikken.   Die zakjes paaseitjes 

dienden gevuld  te worden.  De nieuwsbrief.  De ludieke bingo avond.  De zoektocht naar 

een nieuwe dirigent. We zijn momenteel hard aan het werk om den Dek om te vormen naar 

een VZW, dit in het belang  van al onze leden.  De formule Dek-a-Musica staat ook voor een 

verandering, want de korpsen die bereid zijn om nog verbroederingsfeesten te bezoeken 
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krimpt enorm.    We zijn bewust bezig om goede oplossingen uit te werken om de toekomst 

van den Dek vorm te geven.   

En nog enkele positieve signalen .  We verwelkomen 2 nieuwe muzikanten nl.  Roland 

Huygen op bastrombone en Chris van Immerseel  op tenor sax.   Spijtig genoeg vertrokken er 

ook 3 muzikanten nl  Noortje , Annemie en Guy.   Maar zo houden we ons aantal toch min of 

meer op peil.  Ook tof hoe we onze slagwerk- en ritmesectie week na week zien groeien in 

hun mogelijkheden.  Ze zorgen voor een stevige basis.  

 

Het is dus een kwestie van geduld eer den Dek weer brult en de neus van de voorzitter van 

fierheid op zijn korps en zijn mensen weer krult.  

 

Paul  De Cuyper  

Voorzitter  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER 

 

 

Datum Activiteit 

  

Vrijdag 29/04/2016 - 20u Free Podium 

Zondag 29/05/2016 - 15u30 Zandvliet (Armenstraatje) 

Ov 19/06/2016 Merksems Muziekfestival 

Zondag 18/09/2016 Evaluatieconcert Aartselaar (uur volgt) 

Ov 24-25/09/2016 Zandvliet 

Zaterdag 1/10/2016 DEK-a-Musica 

Zondag 2/10/2016 DEK-a-Musica 

  

Zaterdag 4/02/2017 Jaarconcert (cc Deurne) 

 

 

Laatste versie vind je steeds op onze website : http://www.dooreigenkracht.be/agenda.html 

 

Vergeet nooit de leuze van iedere muzikant "De afwezigen hebben altijd ongelijk!" 

PS vergeet aub de aanwezigheidslijst niet aan te vullen.  Deze is volledig afgeschermd en is 

enkel toegankelijk voor muzikanten, dirigent en bestuur. 

 

 

 

 

 

 



 4 

VERSLAGEN 

 

 

Vrijdag 29/01/16 

 

Proefrepetitie met kandidaat-dirigent Gilles De Meester en onder het mom van "het ijzer 

smeden terwijl het heet is" werd er unaniem beslist om met Gilles verder te gaan. 

 

Spijtig genoeg heeft het niet mogen zijn.  3 weken later beslist Gilles om zijn ontslag in te 

dienen en scheiden onze wegen op vriendschappelijke wijze. 

Terug naar af, we doen ons best om een snelle oplossing te vinden. 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 26/02/16 

 

Proefrepetitie met Simon De Paepe, bij velen 

van ons reeds gekend als muzikant.  Het was 

een aangenaam zicht om een zo jong persoon 

met zoveel passie vooraan te zien staan. 

We wensen Simon veel succes en nemen hem 

graag in de DEK familie op. 

 

Zijn CV staat op onze website, maar we zetten 

hem hier ook nog eens graag in de kijker. 
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CV Simon De Paepe 

 

 

Simon De Paepe, geboren op 6 

oktober 1996 te Antwerpen, 

startte zijn muzikale carrière op 

9-jarige leeftijd met notenleer olv 

Kris De Jean. Een jaar later koos 

hij voor piano. Leraar Roeland 

Daems leerde hem de kneepjes 

van het vak. 

Vanaf 2011 volgde hij gedurende 

2 jaar altviool bij Katrin Smedts 

en Eva Van de Ven. 

 

In 2013 liep Simon stage bij 

Levente Kende. Hierna volgde hij 

tijdens het schooljaar 2013-2014 

in de doorstroomklas van Ma’Go 

bij Heide Hendrickx. 

 

 

Na zijn middelbare studie Economie-Wiskunde afgerond te hebben, werd hij toegelaten 

als student aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Vanaf 2014 volgt hij lessen 

piano bij Heidi Hendrickx, Levente Kende en Nikolaas Kende. 

Vanaf het eerste opleidingsjaar volgt hij een bijkomende opleiding orkest directie bij Ivo 

Venkov. Als muzikale duizendpoot legt hij zich ook toe op koordirectie; olv Luc Anthonis. 

 

Aan het einde van zijn eerste jaar aan het conservatorium richtte hij voor zijn examen 

orkestdirectie een gelegenheidsorkest – Con Spirito – op. Vermits de orkestleden zeer 

enthousiast waren, werd beslist om met dit orkest verder te gaan. 

 

Aan het begin van 2016 werd in het kader van een projectweek van het conservatorium 

KCA pops opgericht door Simon De Paepe, Jasper Charlet en Lars Corijn. Dit orkest telde 

meer dan 100 muzikanten. Hij creëerde reeds werken van Nick Van Elsen, Lucas Robert 

Van Vlierberge en Jasper Charlet. 

 

Sinds maart 2016 is Simon De Paepe dirigent van harmonie Door Eigen Kracht (DEK). 
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Paaseitjesactie - maart 2016 

 

Op 4 februari zijn we met een paar paashazen bijeen gekomen om de voorbereidingen te 

doen en al een deel zakjes klaar te maken.   

 

Resultaat : een gezellige avond en 

164 zakjes die klaarstaan voor 

verkoop. 

 

Wegens mooi resultaat zijn er 

later nog enkele zakjes 

bijgemaakt. 

 

Bij afsluiten van de actie hebben 

we welgeteld 201 zakjes 

verkocht. 

Bedankt aan alle muzikanten die 

hun best gedaan hebben om zo 

onze kas een beetje te spijzen. 

 

 

 

 

Free Podium - 29/04/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kan je nog steeds inschrijven door een email te sturen naar dooreigenkracht@skynet.be 

Ken je iemand die interesse zou kunnen hebben, stuur de uitnodiging door die je via 

Facebook en onze website kan vinden. 

Dit is de eerste editie, laten we er een gezellige, succesvolle avond van maken. 
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DITJES EN DATJES 

 

 

 3/02 : Christel Van Sanden werd voor enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis.   

 5/02 : Gerda biedt aan om de taken van Annemie over te nemen.  Alvast bedankt. 

 19/02 :   

 - Thomas Van Hoof is er weer na afwezigheid door Erasmus project en   

  vervoegt onze rangen terug.  Welkom terug Thomas. 

 - We mochten vandaag een nieuw lid verwelkomen, welkom in de DEK familie 

Roland Huygen.  

 - We vernamen dat Bob terug opgenomen was in het ziekenhuis.  Gelukkig is hij 

ondertussen aan de beterhand en zien we hem terug zonder draagverband 

rondlopen. 

 Op 27/02 was een delegatie van ons bestuur aanwezig op de jubileumviering van 

Volksdansgroep Den Dries.  Een vereniging waar den DEK een goede 

verstandhouding mee heeft.  Het was een aangename muzikale dansavond met 

optredens van de Red Hackle Pipe band, volkszanger Ed Kooyman en volksdansgroep 

De Kegelaer uit Wilrijk.  De zaal was al volledig opgekuist toen ons bestuur huiswaarts 

keerde.  Tradities zijn er om te respecteren, nietwaar. 

 18/03 : We mochten een nieuw lid welkom heten, Chris Van Immerseel (tenor sax) 

en spijtig genoeg moesten we ook afscheid nemen van Noortje Segers, die besloten 

heeft de DEK familie te verlaten wegens drukte gezin en toekomstige verhuis naar 

Oost-Vlaanderen. 

 20/03 : wegens teveel in het buitenland heeft Guy Mampaey besloten den DEK te 

verlaten. 

 1/04 : altijd leuk om de dirigent even te grazen te nemen.  Minder leuk nieuws: 

Georgina moest vandaag aan haar schouder geopereerd worden.  Veel beterschap! 

 Op 18/04 vernamen we het overlijden van de broer van René de Hoog.  Wij wensen 

René en zijn ganse familie veel sterkte. 

 

 

Activiteiten van leden, buiten den DEK : 

 Op 29/04 en 1/05 geeft Rudi Versweyeld een concert met Harmonie de 

Verbroedering Zandvliet. 

 Op 27-28-29/05 geeft Marleen Hugo met de Cobra conceptband een themaconcert in 

theater Hemelhoeve te Brasschaat. 

 Op 29/05 geven Michael en Tanja Grielens een concert met de Politiekapel in zaal de 

Roma. 

 Op 4/06 vindt in Schilde een cultuurhappening plaats, met o.a. Lydia, Chris V., 

Marleen en Sandra.  (19u Kerk Sint Guibertus, Kerkplein 1)    

 6 en 7/08 : bosconcerten VVV Schilde 

 Op 18-19-20-25-26/11 staat Paul De Cuyper 5 avonden op de planken met het KBC 

Torenteater.  Zij brengen een komedie "De laatste kans" van Jeroen Maes.  Een 

aanval op uw lachspieren. 

 

 
  



 8 

VERJAARDAGSKALENDER 

 

 
Mei : 
 
7 - Bob Van Dael 
19 - Stan Cauwenbergh 
 
Juni : 
 
3 -  Anne Laura Van Sanden 
10 - Sanne Cuypers 
18 - Miranda Janssens 
 
Juli : 
 
18 - Monique Braem 
 
 

 
 
 
Staat je verjaardag er niet tussen, laat ons dit dan aub weten. 

 
 
 
 

 


