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Voorwoord
Hallo allemaal!
Hier is hij dan, De Valse Noot, de langverwachte nieuwsbrief om jullie
op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van het koor. Jullie
zullen hier heel wat praktische info vinden, maar ook een glimp van
onze toekomstplannen, en nog zo veel meer. Voor het bestuur was het
in elk geval een heel erg spannende start van het koorjaar, maar in
naam van het hele bestuur kan ik zeggen dat we bijzonder opgelucht
en vooral blij zijn met onze vernieuwde werking.
Week na week leren jullie onze dirigenten beter kennen en ook omgekeerd genieten ook zij
meer en meer van de repetities. Als voorzitter doet het deugd om te zien dat de toekomst
verzekerd is en dat we iedereen, van 5 tot 60 jaar, van Lo tot ver daarbuiten, kunnen laten
blijven genieten van het samen zingen in koor.
Veel leesplezier (en uiteraard ook veel zingplezier ;)
Adriaan
Voorzitter (Jong-)Canteclaer en (Jong-) Con Spirito

De eerste repetities… spannend!

(door Sandy)

Voor de dames van Jong Con Spirito is het die vrijdagavond even wennen: na al die jaren te
mogen zingen onder de vleugels van Babs staat daar plots een nieuwe dirigente voor hen…
Maar het ijs is snel gebroken en Marieke toont meteen dat ze uit het goede hout gesneden is!
De groep is een stuk kleiner geworden omdat een aantal zangeressen overgegaan zijn naar
het volwassenenkoor. Maar het is een héél hechte groep vriendinnen die blijft, en ze hebben
vorig jaar tijdens de concerten bewezen dat ze ruimschoots hun mannetje… eueueh vrouwtje
kunnen staan!
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Om in de sfeer te komen en de stem wat op te warmen wordt de repetitie begonnen met Bim
Bam Bidibidibam …, een vrolijk liedje waar nogal ingewikkelde bewegingen aan te pas komen.
Althans volgens de aanwezige bestuursleden die zich onopvallend op de vlakte houden,
wanneer Marieke hen uitnodigt om mee te doen.
Even later is het de beurt aan het jonge geweld van Canteclaer… en ook hier pakt de nieuwe
dirigente uit met Bim Bam Bidibidibam… maar nu kunnen de bestuurleden er niet meer
onderuit: ze moeten meedoen van Marieke! En wat iedereen al vermoedde komt uit:
Canteclaer heeft het véééél sneller beet dan die oude knarren!
Daarna volgen twee prachtige liedjes voor kinderkoor, Regenboog van Goud en Heijamano
waar Marieke hen fluks doorheen loodst!
Bij Con Spirito blijft Babs met het dirigeerstokje zwaaien en verandert er niet zoveel.
Alhoewel… de repetities zijn nu tweewekelijks en we werken nu nog meer met MP3’s. Hoe het
ook zij, iedereen is blij dat zij er terug bij is na de lange zomervakantie! Nadat we het hondje
Bingo even losgelaten hebben komt Angel van Sarah McLachlan aan de beurt. De sopranen
halen moeiteloos de hoogste noten en de bassen brommen tevreden. De alten wervelen door
de partituren en de tenoren spelen de eerste viool.
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Maar dan vergt Babs toch het uiterste van ons voorstellingsvermogen: Christmas on
Broadway bij een zwoele 30°C! Het begint al heel wat op kerstmis te lijken, zo gaat de tekst…
Ik had niet meteen zo dat gevoel, maar dat het een prachtig nummer is staat buiten kijf!
Op zondagmorgen hebben we dan de eerste repetitie voor Jong Canteclaer, en hier zorgt
Hanne ervoor dat alles in goedklinkende muzikale banen verloopt. Nadat Babs haar
geïntroduceerd heeft, zoals dat heet met een moeilijk woord, toont Hanne ons wat ze in haar
mars heeft. Ze begint met een kennismakingsliedje en in een mum van tijd heeft ze de
aandacht van het jonge grut te pakken!

Ik vermoed dat Babs die zondagmiddag met een opgelucht gevoel terug naar huis gereden
is… Haar koor is in goede handen!

Koorkamp in Watou

(door Jolien)

Wist je dat de ingang van Wonderland zich bevindt in het dorpje Watou? Wij wel! Van 1 tot 4
juli gingen we met de jongste groepen van het koor op kamp. Samen met Alice, het Konijn en
de Hoedenmaker sprongen we in de put op weg naar Wonderland. We hadden 1 missie: Jos
de Draak doden en de Witte Koningin bevrijden. En dat is ons gelukt, of wat had je gedacht?!
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In Wonderland maak je natuurlijk alleen maar heel speciale dingen mee. Zo liepen we een
hele dag rond in onze pyjama en keken we ’s avonds gezellig samen naar het voetbal. We
hebben wel 1000 keer ‘boer en zwien’ gespeeld en toch werden jullie dat maar niet beu 
Toen de zon even kwam piepen, was het tijd voor waterspelletjes en natuurlijk ook voor het
jaarlijkse vuil spel! We hebben nogal mogen schrobben om het zeil weer proper te krijgen 

Van al dat spelen krijg je natuurlijk ook honger, gelukkig was er een fantastische kookploeg
mee om ons te verwennen! We kregen zelfs frietjes de laatste dag, mmm! Na al dat gesmul
genoten we samen van een geweldig kampvuur bij zonsondergang, wat was dat leuk!Het was
een wonderkamp om nooit meer te vergeten!

Ons koor in de pers
De maand september was wat media-aandacht betreft een voltreffer voor ons koor: we
verschenen in het Wekelijks Nieuws met een heel groot artikel en we verschenen in het
Nieuwsblad! En dat is nog niet alles, want binnenkort mogen we nog een artikel in Kerk en
Leven verwachten…
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Even voorstellen?
Een nieuw werkjaar, een nieuw bestuur. We krijgen dit jaar een mix van jong en iets minder
jong, van weinig tot veel bestuurservaring, zowel binnen als buiten het koor, ...

Adriaan Matthys

Barbara –Babs- Vandendriessche

Voorzitter
Een team onder controle houden is niet altijd
even simpel, maar ook dit jaar neemt
Adriaan weer de touwtjes in handen om alles
in goeie banen te leiden...

Artistiek verantwoordelijke
Aan het prille begin stond Babs aan de wieg
van ons koor. Ondertussen heeft ze al 23
jaar ervaring als dirigente en ze blijft dit ook
met veel enthousiasme doen! Het gekste idee
is voor haar vaak nog niet zot genoeg...
Voortaan leidt Babs het volwassenenkoor Con
Spirito.

Hanne Deheegher
Als nieuwste én jongste van de hoop, sluit
Hanne ook aan bij het bestuur. Als nieuwe
dirigente van Jong Canteclaer moet ze
uiteraard van het vele reilen en zeilen binnen
het koor op de hoogte zijn.

Marieke Spenninck
Canteclaer & Jongerenkoor Jong Con Spirito
staan voortaan onder de kundige leiding van
Marieke Spenninck. Ook Marieke zal als
bestuurslid meedraaien in de koorwerking bij
het bedenken van nieuwe projecten.
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Karen Haeve

Jolien Dequidt

Penningmeester
Karen kon vorig jaar reeds proeven van het
penningmeesterschap
en
neemt ook
dit werkjaar deze taak dan ook volledig op
zich. Ons spaarpotje is in veilige handen!

Koorkamp, kooractiviteiten en uniform
Jaarlijks gaan we met koor op koorkamp! Dat
is ook dit jaar niet anders en ook dit jaar
hebben zij en haar leidingteam al heel wat in
petto! Tijdens het jaar wordt ook een kersten/of krokusfeestje georganiseerd.

Sandy Vervaecke

Katrien Boussemaere

Secretaris
Als nieuw bestuurslid zorgt Sandy ervoor dat
iedereen steeds weet wat hij/zij moet doen.
Hij giet alle vergaderingen steeds in een
mooi verslag en zorgt met gepaste
bewoordingen dat ook de leden van alle
activiteiten steeds op de hoogte zijn mbv een
nieuwsbrief. De gepaste man op de juiste
plaats!

Ledenadministratie
Tijdens het begin van het werkjaar, zal
Katrien er voor zorgen dat de inschrijvingen
in het koor zo vlot mogelijk verlopen. Als
voormalig voorzitter kent Katrien bovendien
de werking van het koor als geen ander,
waardoor we steeds voor raad en daad bij
haar terecht kunnen!
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Muzikanten gebruiken hersenen efficiënter

(Bron: Het Laatste Nieuws)

Wetenschappers van de Vanderbilt University
in Nashville organiseerden een experiment
waarbij muzikaal opgeleide proefpersonen en
mensen zonder muzikale training dezelfde
creatieve opdrachten uitvoerden.
De deelnemers aan de test moesten
bijvoorbeeld nieuwe toepassingen bedenken
voor bestaande huishoudelijke artikelen. Ook
speelden ze woordspelletjes waarbij het de
bedoeling was zo veel mogelijk associaties te
leggen tussen woorden.
Al snel werd duidelijk dat de muzikanten met meer en fantasievollere oplossingen kwamen
dan de niet-muzikale proefpersonen. Uit aanvullend hersenonderzoek bleek dat de
muzikanten hun brein ook efficiënter gebruikten tijden de opdrachten. De resultaten van het
experiment zijn gepubliceerd in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Brain and
Cognition.
"De muzikanten waren niet alleen vindingrijker, ze overdachten informatie ook op een
kwalitatief betere manier", zegt hoofdonderzoeker Bradley Folley. "We zagen veel meer
activiteit in zowel hun linker- als hun rechterhersenhelft."
Volgens de onderzoekers werken de hersenen van muzikale mensen mogelijk efficiënter
omdat bij het bespelen van een instrument verschillende delen van het brein worden
getraind.
"Mensen die een instrument bespelen, moeten
bijvoorbeeld vaak met twee handen twee
verschillende melodieën integreren in één
muziekstuk", zegt Folley. "Verder moeten ze
erg goed zijn in het lezen van muzikale
symbolen,
wat
voornamelijk
met
de
linkerhersenhelft gebeurt. Maar tegelijkertijd
geven ze vaak hun eigen interpretatie aan de
muziek, en dat is vooral een taak van de
rechterhersenhelft. Misschien zijn ze door die
training beter in staat om informatie met
beide hersenhelften te verwerken en uit te
wisselen."
Het efficiënte denkproces van muzikanten heeft volgens de wetenschappers ook invloed op
hun intellectuele prestaties. Hun onderzoek wijst namelijk ook uit dat muzikale mensen
gemiddeld een hoger IQ hebben dan personen die geen instrument bespelen.
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Een terugblik… Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt

(door Adriaan)

Voor de kinderen van Canteclaer was de lente van 2016 een druk maar ook een absoluut topkoorjaar. Dertig april staat dan ook bij vele koorleden vanaf nu in het geheugen gegrift als
één van dé hoogtepunten van de geschiedenis van het koor. Een jaar lang hadden ze er naar
toe gewerkt.

Eerst was er het repetitieweekend in Affligem (waar ze verbroederden met koorcollega's van
Ballabille) en dan was het eindelijk zover: het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in
Neerpelt. De zenuwen gierden door de keel, maar al vanaf de eerste noot van het miniconcertje was het duidelijk dat hier iets bijzonders aan het gebeuren was. Dat voelde de jury
meteen aan, want op de plechtige proclamatie werd duidelijk dat we maar liefst een eerste
prijs behaald hadden! Een onbeschrijflijke, fantastische beleving en een herinnering die we
voor altijd zullen koesteren.

Maar het jaar was nog lang niet voorbij! Nog geen 2 maand later stond Canteclaer, deze keer
samen met Jong Canteclaer, Ballabille (Denderhoutem) en Sterling (Antwerpen) op de
planken voor het circusconcert in Denderleeuw. Met een echte goochelaar er bij, werd het
een waar spektakel voor jong en oud. Zo'n grote groep kinderen samen laten zingen, dat
zorgde voor een fantastische sfeer bij zowel het publiek als bij de kinderen. Topconcert!
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Praktische info
Telefoonnummers en e-mailadressen
Deze
nieuwsbrief
werd
je
via
ons
spiksplinternieuwe
e-mailadres
ccevents.loreninge@gmail.com toegestuurd. We zullen in de toekomst alle mailverkeer
met de ouders en leden via dit adres laten verlopen. Alle bestuursleden kunnen de post die
op dit adres toekomt lezen. Het zou dus handig zijn als ook de ouders en leden van dit adres
gebruikmaken.
Maar mocht je toch een bericht willen versturen met een meer privékarakter naar één van de
bestuursleden, dan kun je hieronder de gegevens vinden van de bestuurleden:
Adriaan Matthys

0499 / 46 82 19

adriaan.matthys@hotmail.com

Voorzitter

Barbara –Babs- Vandendriessche 0477 / 23 75 19

babs.vdd@gmail.com

Dirigente Con Spirito

Marieke Spenninck

0473 / 21 53 22

marieke.spenninck@gmail.com

0498 / 67 95 76

hanne.deheegher@hotmail.com

0495 / 73 02 58

karenhaeve@hotmail.com

0499 / 28 34 61

jolien.dequidt@hotmail.com

0479 / 85 20 11

katrienboussemaere@yahoo.com

0472 / 98 36 63

liessandy@scarlet.be

Dirigente Canteclaer en Jong Con Spirito

Hanne Deheegher
Dirigente Jong Canteclaer

Karen Haeve
Penningmeester

Jolien Dequidt
Koorkamp, kooractiviteiten en uniform

Katrien Boussemaere
Ledenadministratie

Sandy Vervaecke
Secretaris

Kooruniformen
Goed nieuws voor de leden die hun kooruniform terug moesten geven omwille van foutief
gedrukte logo’s! We hebben alle uniformen verzameld en terug gebracht naar de firma om te
laten herdrukken. Ondertussen is dat gelukt en zijn alle truien voorzien van een wit in plaats
van een roze logo. Het kost ons echter nog wat moeite om de truien van Gent naar hier te
halen, dus daarmee duurt het allemaal wat lang.
De truien kunnen hier pas 26 november geraken, dus voorzie ik in de eerstvolgende repetitie
een uitwisselingsmoment. Dat is dus op vrijdag 2 december voor Canteclaer, Jong Con
Spirito en Con Spirito, en 4 december voor Jong Canteclaer. Ik zal voor en na elke repetitie
aanwezig zijn met de de truien in het keukentje onder het koorlokaal. Dan kan iedereen
daar zijn juiste trui ophalen. Jullie hoeven uiteraard niets te betalen, aangezien jullie de
truien reeds aankochten.
Wie echter nog een nieuwe trui (of T-shirt) wil kopen, kan dat natuurlijk. We vragen nog
steeds €7 voor een T-shirt en €20 voor een trui.
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Repetitieschema
Dit is het voorlopige repetitieschema voor het najaar van 2016…
Jong Canteclaer
zondag
10 – 10.45 u

V
Z
V
Z
V
Z
V
Z
V
Z
V
Z
V
Z
V
Z
V
Z

9 september
11 september
16 september
18 september
23 september
25 september
30 september
2 oktober
7 oktober
9 oktober
14 oktober
16 oktober
21 oktober
23 oktober
28 oktober
30 oktober
4 november
6 november

V
Z
V
Z
V
Z
V
Z

11 november
13 november
18 november
20 november
25 november
27 november
2 december
4 december

V 9 december
Z 11 december
V 16 december
Z 18 december
Zaterdag 24
december

Canteclaer
vrijdag
19.30-20.30 u

Jong Con Spirito
vrijdag
18.30 – 19.30 u

Con Spirito
vrijdag
21 – 22.30 u

X

X

X

geen repetitie

geen repetitie

geen repetitie

X

X

X

X

X

geen repetitie

X

X

X

X

X

geen repetitie

X

X

X

X

X

X

geen repetitie
herfstvakantie

geen repetitie
herfstvakantie

geen repetitie
herfstvakantie

geen repetitie
wapenstilstand
X

geen repetitie
wapenstilstand
X

geen repetitie
wapenstilstand
X

X

X

geen repetitie

X

X

X

X

X
zon. repetitiedag
11 – 16 u
geen repetitie

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
geen repetitie
herfstvakantie

X
X
X
X

X
X

X
zondag concert
kerstavondviering

Kalender
Noteer de volgende data alvast in je agenda:
•Zondag 4 december (CS): repetitiedag ter voorbereiding van ons kerstconcert: 11
uur tot 16 uur
•Zondag 18 december (CS): benefietconcert voor Havenhuis vzw. Het concert start
om 18 uur.
•Zaterdag 24 december (CS): opluisteren kerstavondviering in Lo
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•Zondag 29 januari (JCC – CC – JCS – CS): muzikale brunch – Concorde Pollinkhove
Een gezellige brunch, op smaak gebracht met hemelse klanken door onze vier koren.
(Jong-) Canteclaer en (Jong-) Con Spirito tonen wat ze in hun mars hebben!
•Zondag 5 februari (CS): Lichtmis om 10 uur in de kerk van Reninge
•Zaterdag 8 juli – zaterdag 15 juli 2017: koorkamp

Canteclaer – Con Spirito
Ooststraat 67 – 8647 Lo
www.ccevents.be
ccevents.loreninge@gmail.com
0499 / 46 82 19

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36 – 2000 Antwerpen
www.koorenstem.be
info@koorenstem.be
(0)3 237 96 43
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