
 1 

 
 

 

april 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

VOORWOORD 

 
 
Groeipijnen.  

Beste  DEK’ers,  

2017 lijkt maar net begonnen en toch er is al een kwart van het jaar voorbij.  We leven nu 

éénmaal in snelle tijden, waarin tijd, haast en drukte een aparte dimensie krijgen.  Als je 

tegenwoordig de vraag stelt  “hoe is het ermee?“, veel kans dat je als antwoord krijgt “druk 

druk druk”.  

Een avondje muziek maken onder vrienden muzikanten zou dan ook een welgekomen 

ontspanning moeten zijn.  Toch lukt dat blijkbaar niet voor iedereen.  Stress is niet aan tijd 

gebonden, je kan inderdaad niet vragen om op vrijdagavond om 20u te stoppen en om 

22u30 terug te komen.  Spijtig, want vrijdagavond zou pure ontspanning moeten zijn, maar 

ook wel uitdagend om tijdens concerten een mooie en sterke prestatie neer te zetten.  

We hebben besloten om dit jaar deel te nemen aan het Provinciaal orkesttornooi.  Het siert 

onze jonge dirigent dat hij er voor wil gaan.  Beter een ambitieuze dirigent met een doel, dan 

iemand die gelaten elke week zijn repetities komt afhaspelen.  Er is echter geen  enkele druk 

van het bestuur.  Niet naar Simon en niet naar de muzikanten.  Maar dit wil niet zeggen dat 

we niet ons stinkende best gaan doen en Simon niet op onze inzet mag rekenen om ons vel 

duur te verkopen.  Het resultaat?  We zien wel waar het schip strandt.  Maar dit is zeker 

geen item om ons druk over te maken.     

Simon staat nu ondertussen al 1 jaar aan het roer van ons korps.  Wekelijks groeit hij in zijn 

rol als jonge dirigent.  De commentaren na ons jaarconcert waren zowel lovend voor zijn 

prestatie als voor deze van de muzikanten en het korps in het geheel.  Veel mensen (publiek,  

collega dirigenten) zien voor den DEK een nieuwe toekomst.  Een toekomst die zich vertaalt  

naar een groeiend aantal muzikanten, naar ons repertoire dat een andere invalshoek krijgt 

naast film en popmuziek.  Voor dit laatste is er nu een muziekcommissie aangesteld die bij 

repertoirekeuze niet over één nacht ijs gaat en tracht rekening  te houden met  ieder zijn 

voorkeur van muziekstijl.  

Verder zien we dat den DEK terug veel gevraagd wordt door korpsen waarmee de 

samenwerking al jaren gestopt was.  Een bewijs dat we zowel  op muzikaal vlak en als groep  

een graag geziene gast zijn op tal van festivals.  

Op bestuursvlak werken we aan de omvorming naar een VZW, proberen we te 

experimenteren met nieuwe inkomstenbronnen want de DEK-a-Musica formule staat onder 

druk.  Inkomsten uit tombola’s, steunende leden enz. zijn immers niet meer van deze tijd.  
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Ik ben de eerste om toe te geven dat dit gepaard gaat met groeipijnen.   Maar zoals het 
Engels spreekwoord zegt:  “The proof of the pudding is in the eating."  Het resultaat ken je 
maar pas op het einde.    

Dus beste vrienden, zonder stress en met vertrouwen 2018 tegemoet, het jaar van ons 85 
jarig jubileum.  Achter de schermen wordt er hard gewerkt door zowel bestuursleden als 
losse medewerkers om hier een succes van te maken.  Na 84 jaar is de pint van DEK niet half 
leeg maar al half vol om de kaap van de 100 jaar te halen, met een groeiend muzikaal niveau 
en een prachtige groep en vrienden-muzikanten.  

Laten we samen blijven werken aan dat unieke DEK gevoel waar veel korpsen met grote 
ogen staan naar te kijken, en dit met respect voor elke muzikant zijn/haar capaciteiten.  

 

Muzikale groetjes van geen naïeve, maar een gedreven, geduldige en toekomstgerichte 
voorzitter en zijn  bestuursploeg. 

 

Paul De Cuyper  

 
 
 
 

ACTIVITEITENKALENDER 

 
 

Datum Activiteit 

  

Zondag 9/04/2017 - 15u Drieske DEK 

Vrijdag 14/04/2017 Geen repetitie 

Vrijdag 28/04/2017 - 20u Free Podium 

Zondag 21/05/2017 - 15u Martinusfeesten Hallo (Zaal Elite, Lotelinglaan 42) 

Juli Vakantie (1e repetitie terug 4/08/17) 

Zaterdag 5/08/2017  Bosconcerten VVV Schilde 

Zaterdag 27/08/2017 - 15u30 Cultuurmarkt Antwerpen 

Zaterdag 16/09/2017 Zandvliet (19 of 20u, meer info volgt) 

Zondag 17/09/2017 - 14u Familiedag 

Zaterdag 7/10/2017 DEK-a-Musica - evaluatieconcerten 

Zondag 8/10/2017 DEK-a-Musica 

Okt/nov Provinciale Orkestwedstrijd 

  

Zaterdag 3/02/2018 Jaarconcert (85 jaar DEK) 

 
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!" 
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VERSLAGEN 

 
 
Zaterdag 04/02/17 : Crossroads and New Horizons 
 
Ons eerste jaarconcert met Simon, toch wel spannend.  Simon was de kalmte zelve en zijn 
enthousiasme straalde uit naar de muzikanten, toffe sfeer en iedereen was klaar om er in te 
vliegen. 
Door de commentaren aan de toog en de e-mails die het bestuur achteraf gekregen heeft 
denk ik toch wel dat we mogen zeggen dat het een geslaagd concert was.   
Op naar de volgende concerten en een muzikaal jaar! 
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ACTIVITEITEN 

 
Zondag 09/04/17 : Drieske DEK 

 
 
 
 
 
 
Samenwerking met volksdansgroep Den Dries.  
Inkom is gratis en om onze kassa te spijzen zal 
er ook gelegenheid zijn om paaseitjes te 
(ver)kopen. 
 
Je kan ook reclame maken door mensen uit te 
nodigen via het Facebook evenement 
https://www.facebook.com/events/15777573

4722438/ (iedereen met gekend 
Facebookprofiel heeft hier een uitnodiging 
voor gekregen) 
 
 
 
 
 

 
Vrijdag 28/04/17 : Free Podium 

 
 
 
 
Ken jij iemand die muziek speelt en wel eens 
op een podium wil staan?  Of iemand die 
interesse heeft om in een groep te spelen en 
eens wil zien wat voor een toffe (en soms wel 
gekke) bende wij zijn?   
Iedereen kan zich inschrijven door een mailtje 
te sturen naar dooreigenkracht@skynet.be. 
 
Je kan ook reclame maken door mensen uit te 
nodigen via het Facebook evenement 
https://www.facebook.com/events/3363670

06715748/ (iedereen met gekend 
Facebookprofiel heeft hier een uitnodiging 
voor gekregen) 
 

https://www.facebook.com/events/157775734722438/
https://www.facebook.com/events/157775734722438/
mailto:dooreigenkracht@skynet.be
https://www.facebook.com/events/336367006715748/
https://www.facebook.com/events/336367006715748/
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Zondag 17/09/17 : Familiedag - spoorwegfietsen 
 
Je kan je nog steeds inschrijven door iemand van het bestuur aan te spreken.   
Een deel fietsen zijn al gereserveerd en er kunnen er nog bijbesteld worden. 

 
Kan je niet fietsen, bv door gezondheidsproblemen, geen nood, er zijn ook enige zitplaatsen 
voorzien en laat de anderen dan maar lekker trappen. 
We sluiten af voor de zomerstop, dus als je je nog niet hebt ingeschreven wees er dan snel 
bij. 
 
 
 

DITJES EN DATJES 

 
 Op 20/1 mochten er weer 3 personen een fles in ontvangst nemen.  Chris en Fred als 

nieuwe muzikant en Roland als voordrager Fred. 
 Op 10/2 mochten we wederom een nieuwe muzikant verwelkomen, Luc Proost 

(trompet) 
 Op 31/03 viel omstreeks 21u de hele wijk zonder electriciteit.  Gevolg: alle GSM’s etc 

werden boven gehaald zodat we toch nog onze partituren een beetje konden lezen 
en de repetitie werd vervroegd stopgezet. 
 

Toekomstige activiteiten van leden, buiten den DEK : 
 

 Op 11/06 neemt Miranda deel aan de Kunstroute met haar kledinglijn “History & 
Fantasy”.  Ben je in de buurt van het Rivierenhof, of weet je niet wat te doen, spring 
even bij haar binnen. 

 Op 5 en 6/08 is iedereen welkom op de bosconcerten van onze collega’s van de Vrije 
Verenigde Vrienden in Schilde (Lokaal Notengalm, Rozenhoek 8, 2970 Schilde) 
 

Neem jij deel aan een activiteit in de komende maanden en maak je hier graag reclame 
voor in de nieuwsbrief van juli, stuur dan een mailtje en wij maken hier graag een 
vermelding van. 
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VERJAARDAGSKALENDER 

 
 

Mei 
 7 Bob Van Dael 

19 Stan Cauwenbergh 
22 Lutgart Simkens 

  Juni 
 3 Anne Laura Van Sanden 

10 Sanne Cuypers 
18 Miranda Janssens 
18 Dirk Stroobants 

  Juli 
 18 Monique Braem 

25 René de Hoog 
28 Mike Grielens 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Valt jouw verjaardag in deze periode en staat je naam er niet tussen, laat ons dit dan aub 
weten zodat we onze gegevens kunnen aanpassen. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Contact: Sandra Wagemakers 
Email: dooreigenkracht@skynet.be 


