GEMENGD KOOR MEERGALM
In 1983 werd het gemengd koor "Singhet fro" opgericht onder
impuls van de eerste dirigent Jan Joos en met medewerking van
een aantal enthousiaste mensen die graag zongen.
Naast de basisfunctie, het opluisteren van de belangrijke liturgische diensten in de plaatselijke parochiekerk werd veel aandacht besteed aan het Europese volkslied .
In 1990 veranderde het koor van naam en werd regelmatig samengewerkt in projecten en met andere koren. Het tweejaarlijks kerstconcert , sinds 1999 in samenwerking met het orgelcomité en de Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden, is
een begrip geworden in het Overmeerse culturele leven.
Enkele hoogtepunten, inhuldigingsconcerten van de gerestaureerde orgels in Uitbergen en in Overmere de Daens - cantate,
Aalst groet Europa, en de onvergetelijke Boerenkrijgcantate,
compositie van Steven Prengels in 1998. Meergalm is als lid
van de cultuurraad tevens een vaste waarde op de 11 julivieringen in groot Berlare.
Het koor staat momenteel onder de leiding van Armemie
Vinck.
Elke woensdagavond wordt in "d 'oude kapel " druk geoefend
van 20u tot 21u30.
Contactadres voorzitter Gilbert Wauman: Dendermondse
Steenweg 51 , 9290 Overmere. Telefoon 09 367 62 49.

A Cbristmas Suite
in vier delen over bekende kerstliederen
voor fanfare en koor van Jan De Haan

***

0 kom, o kom Immanuel, verlos Uw volk Uw lsraêl
Herstel het van eUende weer zodat bet looft Uw naam, o Heer
Weest blij, wees blij o Israël, hij is nabij, Immanuel
t'ls geboren het heilig kind, jubel hemel en jubel aarde
t'ls geboren bet heilig kind, dat de mensen met God verbindt
t'Ligt in doeken, het ligt in hooi t' is zo arm in de kleine kribbe
t' Ligt in doeken bet ligt in hooi , t'is zo arm maar zo wondermooi
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Komt verwonderd u bier mensen, zie boe dat U God bemint
Ziet vervult der zielen wensen, ziet dit nieuw geboren kind
Zie die 't woord is zonder spreken, ziet die vorst is zonder pracht
Ziet die t'al is in gebreken, ziet die t' licht is in de nacht
Ziet die t'goed is dat 't zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht
Ere zij God zong t'hemels koor. Het klinkt de hemel door
dat Davids zoon die werd beloofd, voor ieder die in hem gelooft
Ere zij God, in donkre stille nacht, zingt allen de englenzang, Ere zij God

*

Nu zijt wellekome, Jesu Lieve Heer, Gij komt van al zo hoge, van alzo veer
Nu zijt wellekome van den hoge Hemel neer
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer
Kyrie-eleis

*
In het veld van Efrata, beeft God bet licht ontstoken
Zingt de engelen nu na, eer zij God in den Hoge
Gloria, hosanna in den hoge

*
't Was nacht in Betblems dreven, een schone stille nacht
En trouwe herders bleven, bij hunne kudde op wacht
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Komt allen om te horen, dat Jezus werd geboren
Englen kwamen ' t melden, in t' veld van Efrata
En berders in die velden, die zongen d'englen na ,
Eer God in den Hoge, die ons schonk zijn zoon.

***

KERSTCONCERTEN IN ÜVERMERE, EVEN
EEN TERUGBLIK
S i n d s de oprichting van het koor Meergalm werd in 1985 gestart met
het inrichten van tweejaarlijkse kerstconcerten in samenwerking met
jeugdensemble Crescendo en gastkoren. Wij zijn dus 20 jaar aan de gang.
Een goeie reden om even achterom te kijken.
Wij kregen o.a. Cantate domino, het Leuvens Universitair koor, Amice
Cantores uit Lede en het Gymel ensemble op bezoek. Deze samenwerking
liet ons toe een ruimer aanbod en gevarieerd programma van kerstmuziek
aan het trouw Overmeers publiek te presenteren.
In 1996 na de bet!indiging van de orgelrestauratie kreeg het orgel,
gekoesterd door het inmiddels opgericht Orgelcomité , naast de
begeleidende functie ook solistisch zijn plaats in elk concert. Sinds de
aanstelling als titularis organist van Lieve Van de Rostyne wordt het
romantische Vereeckenorgel trouwens op zijn volle capaciteit en met
talent bespeeld .
Na de uitvoering van de onvergetelijke Boerenkrijgcantate van Steven
Prengels naar aanleiding van 200 jaar herdenking van de Boerenkrijg in
1998, werden plannen gesmeed om met de plaatselijke fanfare een
gezamenlijk kerstconcert te organiseren.
Met entoesiasme zetten koor Meergalm en de Koninklijke fanfare de
Verenigde Vrienden zich aan het werk. Gestimuleerd door wijlen Julien
Colman werden met dirigent Steven Prengels in 1999 -2001 en 2003
concerten gepresenteerd met een ruime waaier aan feestelijke blaasmuziek
en sfeervolle Kerstliederen .
Vandaag zijn wij met twee nieuwe dirigenten Els Moeyersoons en en
Annemie Vinck aan de vierde editie toe.Zoals in het verleden wordt ook nu
weer een gezamenlijk werk uitgevoerd . Dit is voor alle medewerkers, na
een intense voorbereiding een dankbaar moment ,
Laten wij er allen samen van genieten en moge dit concert de inleiding zijn
tot een vredevolle kersttijd en een zalig en gelukkig 2006
Jan Joos

KONINKLIJKE FANFARE
"DE VERENIGDE VRIENDEN"
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De in 1864 opgerichte Koninklijke Fanfare "De Verenigde Vrienden"
bestaat uit een fanfareorkest en een drumband, met korpsleden van eigen
bodem.
Het fanfareorkest, gevormd door een 40-tal muzikanten, concerteert vanavond onder de leiding van dirigente Els Moeyersoons. Eerder dit jaar
ontving zij het dirigeerstokje uit handen van ere-dirigent Steven Prengels
die momenteel volop in de musicalwereld actief is.
De drumband, die vorig jaar nog een culturele vennelding in de wacht
sleepte, telt heden een record aantal trommelaars. De 20-koppige drumband werd sedert 1988 geleid door ere-chef van de drumband Wim De
Geest die jongstleden de leiding toevertrouwde aan Geert De Taey.
Ook al beoordeeld men een "fanfare" al gauw als ietwat ouderwets, in
Overmere zien we een gestage groei hoofdzakelijk door jeugdige
muzikanten alsook in de drumband.
Het fanfareorkest werkt continu aan z' n muzikaliteit en kwaliteit, een
belangrijke wekelijkse opdracht voor de muzikanten én niet zonder
resultaat
Intussen heeft het orkest een repertoire opgebouwd waarmee het op
verschillende gelegenheden kan uitpakken. Het jaarlijks nieuwjaarsconcert, alsook diverse buurtconcerten, het opluisteren van plechtigheden en
eucharistievieringen alsook gelegenheidsconcerten en muziektomooien
zorgen jaarlijks voor een goedgevulde agenda.
Samen met alle uitvoerders hebben de muzikanten van ons fanfare-orkest
bijzonder uitgekeken naar het kerstconcert 2005 .
De samenwerking van alle Overmeerse muziekverenigingen maken van
dit kerstconcert een unieke muzikale gebeurtenis.
ZATERDAG 21 JANUARI 2006 om 20u00
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Feestelijk nieuwjaarsconcert
in de gemeentelijke feestzaal van Overmere
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Raffinaderij Baeten & C 0 n.v.
studeerde orgel en harp aan het Lernmensinstituut te
Leuven, waar ze in 1995 het laureaats- en meesterdiploma
behaalde met eerste prijzen harmonie en orgel met grote
onderscheiding (bij dhr. Joris Verdin).

In 1998 behaalde ze het "Diplöme National d'Etudes Supérieures Musicales" aan het Conservatoire National Supérieur
de Musique in Lyon bij prof. Jean Boyer.
Ze is laureate van de wedstrijd Pro Civitate en van de
orgelwedstrijden te Boxtel en Herk-de-Stad. In april1999
won ze de eerste prijs op de begijnhofwedstrijd voor
vrouwelijke organisten te Dendermonde. In 2000 werd ze
halve-finaliste op de Bachwedstrijd van het Festival van
Vlaanderen te Brugge en in november 2001 won ze de
tweede prijs op de eerste internationale orgelwedstrijd van
Battipaglia (Italië).
Momenteel geeft ze les in Arras (F), Lebbeke en StrombeekBever en op zomerstages in België en Frankrijk. Ze concerteert regelmatig in binnen- en buitenland (in Europa en Japan), en dit zowel solistisch als in kamermuziek- en orkestverband. Verder is ze organiste te Berlare en te Overmere en
redactielid van het tijdschrift"Orgelkunst" waarvoor ze onlangs een CD opnam met orgelmuziek van J. Tilborghs.

Uit Sympathie
Overmere

Van Sande Jan Willy

Vercruyssen Luc

Burgemeester

Schepen

Uit Sympathie

Uit sympathie

SpruytJulien

Audenaert Robert

Schepen

Schepen

Uit sympathie

Uit sympathie

Verhofstadt Franky

De Palmenaer Jan

Schepen

Schepen

Uit Sympathie

Uit Sympathie

GEMENGD KOOR MEERGALM
In 1983 werd het gemengd koor "Singhet fro" opgericht onder
impuls van de eerste dirigent Jan Joos en met medewerking van
een aantal enthousiaste mensen die graag zongen.
Naast de basisfunctie, het opluisteren van de belangrijke liturgische diensten in de plaatselijke parochiekerk werd veel aandacht besteed aan het Europese volkslied .
In 1990 veranderde het koor van naam en werd regelmatig samengewerkt in projecten en met andere koren. Het tweejaarlijks kerstconcert , sinds 1999 in samenwerking met het orgelcomité en de Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden, is
een begrip geworden in het Overmeerse culturele leven.
Enkele hoogtepunten, inhuldigingsconcerten van de gerestaureerde orgels in Uitbergen en in Overmere de Daens - cantate,
Aalst groet Europa, en de onvergetelijke Boerenkrijgcantate,
compositie van Steven Prengels in 1998. Meergalm is als lid
van de cultuurraad tevens een vaste waarde op de 11 julivieringen in groot Berlare.
Het koor staat momenteel onder de leiding van Armemie
Vinck.
Elke woensdagavond wordt in "d 'oude kapel " druk geoefend
van 20u tot 21u30.
Contactadres voorzitter Gilbert Wauman: Dendermondse
Steenweg 51 , 9290 Overmere. Telefoon 09 367 62 49.

A Cbristmas Suite
in vier delen over bekende kerstliederen
voor fanfare en koor van Jan De Haan

***

0 kom, o kom Immanuel, verlos Uw volk Uw lsraêl
Herstel het van eUende weer zodat bet looft Uw naam, o Heer
Weest blij, wees blij o Israël, hij is nabij, Immanuel
t'ls geboren het heilig kind, jubel hemel en jubel aarde
t'ls geboren bet heilig kind, dat de mensen met God verbindt
t'Ligt in doeken, het ligt in hooi t' is zo arm in de kleine kribbe
t' Ligt in doeken bet ligt in hooi , t'is zo arm maar zo wondermooi

1

~

Komt verwonderd u bier mensen, zie boe dat U God bemint
Ziet vervult der zielen wensen, ziet dit nieuw geboren kind
Zie die 't woord is zonder spreken, ziet die vorst is zonder pracht
Ziet die t'al is in gebreken, ziet die t' licht is in de nacht
Ziet die t'goed is dat 't zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht
Ere zij God zong t'hemels koor. Het klinkt de hemel door
dat Davids zoon die werd beloofd, voor ieder die in hem gelooft
Ere zij God, in donkre stille nacht, zingt allen de englenzang, Ere zij God

*

Nu zijt wellekome, Jesu Lieve Heer, Gij komt van al zo hoge, van alzo veer
Nu zijt wellekome van den hoge Hemel neer
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer
Kyrie-eleis

*
In het veld van Efrata, beeft God bet licht ontstoken
Zingt de engelen nu na, eer zij God in den Hoge
Gloria, hosanna in den hoge

*
't Was nacht in Betblems dreven, een schone stille nacht
En trouwe herders bleven, bij hunne kudde op wacht
0
ç.

~

...

/5:.

*

v-OO<to.,
<!'~

f'"~"'
,~,

't,.

..

~

MEERGALM
'vY' E C: 6G~rV'V

Komt allen om te horen, dat Jezus werd geboren
Englen kwamen ' t melden, in t' veld van Efrata
En berders in die velden, die zongen d'englen na ,
Eer God in den Hoge, die ons schonk zijn zoon.

***

KERSTCONCERTEN IN ÜVERMERE, EVEN
EEN TERUGBLIK
S i n d s de oprichting van het koor Meergalm werd in 1985 gestart met
het inrichten van tweejaarlijkse kerstconcerten in samenwerking met
jeugdensemble Crescendo en gastkoren. Wij zijn dus 20 jaar aan de gang.
Een goeie reden om even achterom te kijken.
Wij kregen o.a. Cantate domino, het Leuvens Universitair koor, Amice
Cantores uit Lede en het Gymel ensemble op bezoek. Deze samenwerking
liet ons toe een ruimer aanbod en gevarieerd programma van kerstmuziek
aan het trouw Overmeers publiek te presenteren.
In 1996 na de bet!indiging van de orgelrestauratie kreeg het orgel,
gekoesterd door het inmiddels opgericht Orgelcomité , naast de
begeleidende functie ook solistisch zijn plaats in elk concert. Sinds de
aanstelling als titularis organist van Lieve Van de Rostyne wordt het
romantische Vereeckenorgel trouwens op zijn volle capaciteit en met
talent bespeeld .
Na de uitvoering van de onvergetelijke Boerenkrijgcantate van Steven
Prengels naar aanleiding van 200 jaar herdenking van de Boerenkrijg in
1998, werden plannen gesmeed om met de plaatselijke fanfare een
gezamenlijk kerstconcert te organiseren.
Met entoesiasme zetten koor Meergalm en de Koninklijke fanfare de
Verenigde Vrienden zich aan het werk. Gestimuleerd door wijlen Julien
Colman werden met dirigent Steven Prengels in 1999 -2001 en 2003
concerten gepresenteerd met een ruime waaier aan feestelijke blaasmuziek
en sfeervolle Kerstliederen .
Vandaag zijn wij met twee nieuwe dirigenten Els Moeyersoons en en
Annemie Vinck aan de vierde editie toe.Zoals in het verleden wordt ook nu
weer een gezamenlijk werk uitgevoerd . Dit is voor alle medewerkers, na
een intense voorbereiding een dankbaar moment ,
Laten wij er allen samen van genieten en moge dit concert de inleiding zijn
tot een vredevolle kersttijd en een zalig en gelukkig 2006
Jan Joos

KONINKLIJKE FANFARE
"DE VERENIGDE VRIENDEN"

.)
I

I'

,. ./

De in 1864 opgerichte Koninklijke Fanfare "De Verenigde Vrienden"
bestaat uit een fanfareorkest en een drumband, met korpsleden van eigen
bodem.
Het fanfareorkest, gevormd door een 40-tal muzikanten, concerteert vanavond onder de leiding van dirigente Els Moeyersoons. Eerder dit jaar
ontving zij het dirigeerstokje uit handen van ere-dirigent Steven Prengels
die momenteel volop in de musicalwereld actief is.
De drumband, die vorig jaar nog een culturele vennelding in de wacht
sleepte, telt heden een record aantal trommelaars. De 20-koppige drumband werd sedert 1988 geleid door ere-chef van de drumband Wim De
Geest die jongstleden de leiding toevertrouwde aan Geert De Taey.
Ook al beoordeeld men een "fanfare" al gauw als ietwat ouderwets, in
Overmere zien we een gestage groei hoofdzakelijk door jeugdige
muzikanten alsook in de drumband.
Het fanfareorkest werkt continu aan z' n muzikaliteit en kwaliteit, een
belangrijke wekelijkse opdracht voor de muzikanten én niet zonder
resultaat
Intussen heeft het orkest een repertoire opgebouwd waarmee het op
verschillende gelegenheden kan uitpakken. Het jaarlijks nieuwjaarsconcert, alsook diverse buurtconcerten, het opluisteren van plechtigheden en
eucharistievieringen alsook gelegenheidsconcerten en muziektomooien
zorgen jaarlijks voor een goedgevulde agenda.
Samen met alle uitvoerders hebben de muzikanten van ons fanfare-orkest
bijzonder uitgekeken naar het kerstconcert 2005 .
De samenwerking van alle Overmeerse muziekverenigingen maken van
dit kerstconcert een unieke muzikale gebeurtenis.
ZATERDAG 21 JANUARI 2006 om 20u00

<)

Feestelijk nieuwjaarsconcert
in de gemeentelijke feestzaal van Overmere

IMMO DE BRUYNE
Markt 58

LIEVE
VAN DE ROSTYNE

-

""'lll

9240 Zele

Marleen De Bruyne

TEL 052 44 46 58- 0475 92 08 28- FAX 052 45 13 44

I

e - m a il: immodebruyne@ pandora.be

t.:IV 200.216- REK . 293-0392669-68- BTW BE 448.460 . 19:-.J

Raffinaderij Baeten & C 0 n.v.
studeerde orgel en harp aan het Lernmensinstituut te
Leuven, waar ze in 1995 het laureaats- en meesterdiploma
behaalde met eerste prijzen harmonie en orgel met grote
onderscheiding (bij dhr. Joris Verdin).

In 1998 behaalde ze het "Diplöme National d'Etudes Supérieures Musicales" aan het Conservatoire National Supérieur
de Musique in Lyon bij prof. Jean Boyer.
Ze is laureate van de wedstrijd Pro Civitate en van de
orgelwedstrijden te Boxtel en Herk-de-Stad. In april1999
won ze de eerste prijs op de begijnhofwedstrijd voor
vrouwelijke organisten te Dendermonde. In 2000 werd ze
halve-finaliste op de Bachwedstrijd van het Festival van
Vlaanderen te Brugge en in november 2001 won ze de
tweede prijs op de eerste internationale orgelwedstrijd van
Battipaglia (Italië).
Momenteel geeft ze les in Arras (F), Lebbeke en StrombeekBever en op zomerstages in België en Frankrijk. Ze concerteert regelmatig in binnen- en buitenland (in Europa en Japan), en dit zowel solistisch als in kamermuziek- en orkestverband. Verder is ze organiste te Berlare en te Overmere en
redactielid van het tijdschrift"Orgelkunst" waarvoor ze onlangs een CD opnam met orgelmuziek van J. Tilborghs.

Uit Sympathie
Overmere

Van Sande Jan Willy

Vercruyssen Luc

Burgemeester

Schepen

Uit Sympathie

Uit sympathie

SpruytJulien

Audenaert Robert

Schepen

Schepen

Uit sympathie

Uit sympathie

Verhofstadt Franky

De Palmenaer Jan

Schepen

Schepen

Uit Sympathie

Uit Sympathie

Van Malderen Bart

Henderickx lgnace

Voorzitter 0. C.M. W.

Centrale verwarming

Uit sympathie

Heiplasstraat JO , 9340 Lede

VOF Heirwegb - Moens

RASSCHAERT

Dakwerken

Schilder en decoratiewerken

Kasteelstraat 58, 9308 Hofstade

Dendermondse stwg 47-0vermere

De Lausnay-Willems
Tuinaanleg en onderhoud

Scbeldeland~
11

Vanden Abbeele
Ma u rits
Sanitair, verwarming, zink, koper

Verherbr.en
Centrale verwarming, airconditioning

Kordewagenstraat 30, 9270 Kalken

Molenstraat 89A, 9290 Overmere

~:

Verneert Marc
Bouwmaterialen, vloer- en
wandtegels

Veerstraat 55, 9290 Uitbergen

EVERAERT-COOREMAN
Bouwonderneming
Kruisstraat 12, 9290

Uit sympathie voor Els en baar Verenigde Vrienden.

ANNE1'1IE, VJNCJ\
volgde notenleer, piano en zang in de muziekschool te
Lede. In 1981 richtte ze de 'Karekietjes' op, een
meisjeskoor dat later uitgroeide tot een gemengd jeugdkoor 'Shanti'. Met dit koor werden verschillende CD's
opgenomen en diverse concerten georganiseerd in
binnen- en buitenland. Ook werden verschillende
musicals opgevoerd. Sinds november 2004 is ze
dirigente van 'Meergalm'. Ze zingt nog in het
'Fenikskoor' en het 'Gymel ensemble'. Ze volgt piano,
harp en zang aan de muziekacademie van Lebbeke en
werkt mee aan verschillende DVD en CD opnames

ELS MOEYERS()O,N S·
Els (1963) begon haar muzikale studies op 7-jarige leeftijd aan de
muziekakademie 'August De Boeck' te Asse. Daar volgde ze dwarsfluit, cello,
piano en woord. De piano en de cello moesten wijken omdat ze op haar twaalfde
besliste beroepsfluitist te worden. Ze behaalde voor fluit en kamermuziek de
regeringsmedaille met grootste onderscheiding.Vorig jaar (2004) vervolmaakte ze
haar cursus piano en behaalde de gouden stadsmedaille met grote onderscheiding
aan de Academie voor Podiumkunsten te Aalst. Aan het Koninklijk
Conservatorium te Brussel behaalde ze het Hoger Diploma dwarsfluit bij Dhr.
Michel Lefebvre en kamermuziek bij Dhr. Arie Van Lysebeth met grote
onderscheiding.
Het pedadogisch getuigschrift bekwam ze met grootste onderscheiding en
felicitaties van de jury voor het vak didactiek. In Zwitserland volgde ze een
meestercursus dwarsfluit bij de befaamde mu z i e kpe dag oog Trevor Wye. Als
dirigent, kan ELs putten uit de vele instrumenten die haar drie broers en drie
zussen bespeelden onder meer: klarinet, piano, hobo, cello, saxofoon, slagwerk,
viool. Omdat de kopers een zeer belangrijke groep vormen in de HAHABRA,
studeerde Els eenjaartje trompet bij Dhr. Honoré Verstraeten om iets meer feedback te kunnen geven aan haar muzikanten. Naast dirigente van ons eigen
fanfareorkest is Els ook sinds vorigjaar dirigente van het 'showkorps' te
Oordegem. Ze verzorgen voornamelijk shows en straatparades in Nederland en
Frankrijk. Sinds 5 jaar is ze dirigente van de 'speelgroep', de jeugdfanfare te Welle.
Van zodra deze opgeleid zijn kunnen ze dan de 'grote fanfare' vervoegen en wordt
er opnieuw gestart met jeugdmuzikantjes. In 2002 begon ze in Hofstade aan
jeugdrecrutering te werken. Van daaruit ontstond 'Jong Cecilia Hofstade':een
twintigtal muzikanten tussen 10 en 16 jaar. Deze groep musiceert nu ook onder
haar leiding. Als beroep geeft Els fuH-time les dwarsfluit en samenspel aan de
Academie voor Podiumkunsten en is er tevens coordinator en regisseur van het
harmonieorkest.
Naast de muzikale studies volgde ze aan de Open Universiteit te Gent een aantal
cursussen waaronder psychologie,pedagogiek en sociologie.
Momenteel (2005)studeert ELs orgel bij Dhr. Christiaan van lnghelghem en via
Vlamo probeert ze haar dirigeertechnieken bij te schaven bij Dhr.LucVan
Acker.";

Myosotis

Nieuwdonk

Bloemen en planten

Voeding

Burgem. De Lausnaystraat 11 , Ovennere

Burgem. De Lausnaystraat 25, Ovennere

Den Liebaert

RADARALARM

Kaas, fijne charcuterie, delicatessen

Kruisstraat 14, 9290 Overmere

• Betrouwbare & professionele
installaties si nds 19801

•

lnbraakbe ve l l~ing

•
•
Min. Btn . Zaken 20.0057.16 •
Erl<enning INCEAT A-0018 •

Branddetectie
Videoparjofonie
Camerabewaking
Toegangscontrole

DE· LATHOuwaR bvba

B De Lausnaystraat 32 • OVERMERE

TEL. 09 33. 77 900

Fax: 09 33 77 909 • E·malt radaralarmOskynet.be

ELKOVA

WHEEL Y-SHOP

Electra, koeling, vaatwas

De Vriese Marc
Fietsen, moto's
Perfecte service na verkoop

Fortstraat 19, 9290 Overmere
Kruisstraat 5, 9290 Overmere

Taverne "Scheldebries"

De Schrijver A.

Bij Hendrik en Marie-Rose

Lingerie, babykleding

Aard 3, 9260 Schellebelle

Kruisstraat 59, 9290 Overmere

ef'"''UJt%44 _

Eerw. ZUSTERS
Uit sympathie
Fortstraat 18,9290 Overmere

~ ~,

~~~

Dendermo ndsesteenweg 88a
9290 Overmere

VERF- HOUT- TUINARTIKELEN - VERLICHTING • SANITAIR

h~ Ap5EEP
~~..dl ~~~

Palinghuis De Pluim

•i

Familie Van der Sypt-Lateir
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~~

GENTSESTEENWEG 335, ZELE

i::'~

TEL 09/367.57.76 FA.X. 09/367.91.22
e-mail allkeepdhz@hotmai l.com
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Donklaan 185, 9290 Ovennere
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Introduetion et Fuge

~

±

Dwarsfluit en orgel

~
N

~
~

De Vriendt Tom
Apotheker

demstifter

ORGEL

For the beauty of the earth.
J Rutter
Menuet uit "Orfeo"
C.W. Gluck
Tambonrio
F.-J Gossec

Burgem. de Lausnaystraat 38, Overmere

* * * KORTE ONDERBREKING * * *
Hertecant Lutgart

Papershop Mieke

Notaris

Kranten, Lotto

Burgem. De Lausnaystraat 38, Overrnere

Fortstraat 23, 9290 Overmere

KOOR met orgelbegeleiding.
Ave Maria zart
JG. Braun (1675)

Kerstnacht die schone
Armand Preudhomme

..
IJs Peter

--

•

•steeds een beetje beter .. .
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Pe ter Temmerman
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Away in a manger

-

William J Kirlr:patrick (1898-1921)

rJ./ ' - Bert Verherbrugghen
Kwaliteit en service is
onze garantie
Fortstraat 20, 9290 Ovennere

Betbiehem
Jan Van Der Waart

Winter's Snow
J Goss

FANFARE EN KOOR
Luc De Hacker

't Boerken

Beenhouwerij

Groenten en fruit

Burgem. de Lausnaystraat 25 Overrnere

Burgem. De Lausnaystraat 11, Overrnere

A Christmas Suite
Jan de Haan

~.

PRO-GRAMMA

WIE

u

HEEFT HET VQOR
IN 0VERMERe:?

Magda Van Wesemael

KK • • .... &--.oM•I

••....,fib'*'buutl.!ll900veottl09)H7100 · '-"09U17 1 01

Chocoladeartikelen

KIK Vtnekeriftte"
•V4""'W"'-«: I IIttrrnn..
Ot~w..l...,...gll!lblnoD, tliKIGYI1'_,..

tlfi . 09le79J9!1 · t.• 09U708U

<pm o••.n

FANFARE
Friends for Life
Dizzy Sratford

Rouwcentrum De Roos

Cent Mille Chansons
Michel Magne (arr. Larry Foster)

Pascal en Mireille Van Waes-Camerlinckx
Begrafenissen, crematies, fUnerarium

Spiritual Moments
Dizzy Strotford

KOOR met pianobegeleiding.
Als alles duister is
Uit geestelijke gezangen-Taizé
Jezus is geboren
Chr. Feestdagen uit "Met moeder zingen ".

~~nag

Kattebroekstraat, 9290 Overmere
~
~

BANK&

•

VERZEKERINGEN
Megassur bvba

Kruisstraat 40, 9290 Overmere
Tel 09 326 08 40

Burgs. de Lausnaystraatl9,0vermere

Vereecken Rita

JORLYN

Apotheek

Bakkerij, croissanterie

"'

Uit Sympathie
Dendermondse stwg., Overmere

Donklaan 170, 9290 Overmere

Willy D' Hooge

Roelandt Roger

Geneesheer
Uit sympathie

Garage

Kalken

Bontinckstraat, Overmere

A starry night
Joy Webb
Gods Kerstfeest
Tore W. Aas

FANFARE
Alladin 's Theme
Alan Menken I Alan Rice (arr. Roland Kernen)
Latin Dream
LucGistel
Concerto d' Amore
Jacob de Haan

Stefaan Loncke
BVBA VAES

Dendermondsesteenweg 61
9290

Overmere

Orgelstemmer
Het orgel van Overmere wordt
door Stefaan gestemd.
Molenstraat 98, 9290 Overmere
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E.H. Pastoor Van De Winkel.
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Voorzitter en leden van de kerkraad.
Provinciale uitleendienst.
Het gemeentebestuur
Speciale dank voor de personen en
firma's die ons financieel steunden.

Kwam tot stand dank zij de samenwerking
van:

Bloemenzaak Myosotis voor de podiumversiering.

Koninklijke fanfare: "De Verenigde Vrienden"
o.l.v. Els Moeversoons

Alle aanwezigen voor hun sympathie en interesse.

***
Gemengd koor Meergalm
o.l.v. Annemie Vinck

***
Orgelcomité Overmere
organiste Lieve van de Rostyne

***
Na het concert is er nog gelegenheid voor een
gezellige babbel in de Kring.
Iedereen is welkom.

Presentatie
Lieven Van De Sype

