
WIJ DANKEN 
E.H . Pastoor Van De Winkel. 

Voorzitter en leden van de kerkraad . 

Provinciale uitleendienst. 

Het gemeentebestuur. 

Speciale dank voor alle personen en firma's die 
ons financieel steunden. 

Bloemenzaak Myosotis voor de podiumversiering. 

Alle aanwezigen voor hun sympathie en interesse. 

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

16 

I· 

Pa .. ochieke .. k 
OVER,MERE 

ZATERDAG 15 DECEMBER 

ona20u 



KERSTCONCERTEN IN OVERMERE 

EEN TERUGBLIK. 

Sinds de oprichting van het koor Meergalm werd in 1985 gestart 
met het inrichten van tweejaarlijkse kerstconcerten. 

Wij zijn dus ruim 20 jaar aan de gang. Telkens werd 
samengewerkt met andere koren en het jeugdensemble 
Crescendo. Dit liet ons toe een ruim aanbod en gevarieerd 
programma van kerstmuziek aan het trouw Overmeers publiek 
te presenteren. 

In 1996 na de beëindiging van de orgelrestauratie kreeg het 
orgel, zijn plaats in elk concert. Sinds de aanstelling als titularis 
organist van Lieve Van de Rostyne wordt het romantisch 
Vereeckenorgel trouwens op zijn volle capaciteit en met talent 
bespeeld. 

Na de uitvoering van de onvergetelijke Boerenkrijgcantate van 
en met Steven Prengels in 1998, werden plannen gesmeed om 
met de plaatselijke fanfare een gezamenlijk kerstconcert te 
organiseren om de twee jaar. 

Met enthousiasme zetten koor Meergalm ,de Koninklijke fanfare 
de Verenigde Vrienden en het Orgelcomité zich aan het werk . 

Vandaag zijn we reeds aan de vijfde editie toe. 

Laten wij er samen van genieten en moge het gezamenlijke en 
sfeervolle "Stille nacht" als slotzang van · het concert de inleiding 
zijn tot een vredevolle kersttijd en een zalig en gelukkig 2008. 

Jan Joos. 
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KONINKLIJKE FANFARE 
"DE VERENIGDE VRIENDEN" 

De in 1864 opgericht Koninklijke Fanfare "De Verenigde Vrienden" 
bestaat uit een fanfareorkest en een drumband, met korpsleden van 
eigen bodem en daarbuiten. 
Het fanfareorkest, gevormd door een 40-tal muzikanten concerteert 
vanavond onder de leiding van dirigent Dennis Van Broeck. 
Ook al beoordeeld men een "fanfare" al gauw als ietwat ouderwets, in 
Overmere zien we een gestage groei door jeugdige en minder jeugdige 
muzikanten. 

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 
muziektornooien zorgen jaarlijks voor een goedgevulde agenda. 

Samen met alle uitvoerders hebben de muzikanten van ons fanfare
orkest bijzonder uitgekeken naar het kerstconcert 2007. 
De samenwerking van drie Overmeerse muziekverenigingen maken van 
dit kerstconcert een unieke muzikale gebeurtenis. 

ZATERDAG 19 .JANUARI 2008 om 20.00u 
FEESTELI.JK NIEUWJAARSCONCERT 

In de gemeentelijke feestzaal van Overmere 
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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 juli
vieringen in groot Berlare. 
Het koor staat momenteel onder de leiding van Annemie Vinck. 
Elke woensdagavond wordt in "d 'oude kapel " druk geoefend van 20 tot 
21u30. 
Contactadres voorzitter Gilbert Wauman: Dendermondse 
Steenweg 51 9290 Overmere. Telefoon 09 367 62 49. 
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CHRISTINE TRUYENS 

Deze pianiste is opgegroeid in een zeer muzikale familie. 
Reeds op jonge leeftijd trad zij op met een orkest, opgericht 
door haar grootvader Alfons Cleyman. Deze Musica Symfonie 
bestond uit familieleden en vrienden en werd door Alfons 
Cleyman zelf gedirigeerd. 
Christine studeerde na de muziekacademie aan de Koninklijke 
Conservatoria van Antwerpen en Gent. Zij behaalde eerste 
prijzen in Notenleer en Piano. Daarna verwierf zij nog een 
pedagogisch diploma. 
Momenteel begeleidt zij (via de koorfederatie) verschillende 
koren en is lesgeefster en begeleidster aan de Academie voor, 
Muziek, Woord en dans van de gemeente Beveren. 
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Lieve Van de Rostyne. 

Lieve Van de Rostyne studeerde orgel en harp aan het Lemmensinstituut te 
Leuven, waar ze in 1995 hetlaureaats-en meesterdiploma behaalde met 
eerste prijzen harmonie en orgel met grote onderscheiding (bij dhr. Joris 
Verdin). 

In 1998 behaalde ze het "Diplome 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. Een jaar 
later 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 orgel- en harples aan de academies van Lebbeke, 
Gentbrugge, Grimbergen en het muziekatelier van Kalken 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. Daarnaast is ze redactielid van het 
tijdschrift "Orgelkunst", waarvoor ze in 2005 een cd opnam met werk van 
Jozef Tilborg hs. Voor "het Orgel in Vlaanderen" nam ze in 2007 een 
orgelcd op in de O.L.V.-kerk van Dendermonde. 
Verder is ze organiste in vast dienstverband in Berlare en Overmere, waar 
ze tevens lid is van het orgelcomité, en begeleidster van de koren 
Makeblijde uit Zele, en Aura en Freya uit Herentals. 
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ORGELCOMITE OVERMERE 

Het orgelcomité adviesorgaan opgericht in 1990 heeft een belangrijke 
rol gespeeld in de restauratie van het Vereeckenorgel. 

Het inspeelconcert na restauratie in 1996 was de start om de kerkgangers en muziekliefhebbers 
opnieuw de vertrouwde klanken van dit merkwaardige instrument te laten beluisteren in de 
parochiekerk in Overmere. Het orgel herwon zijn rechtmatige plaats. 

Er werd getracht om naast solistische prestaties in concertvorm steeds een vorm van dialoog met 
andere instrumenten tot stand te brengen, zowel vocaal als instrumentaal. 

Het koor Meergalm heeft hierin een niet onbelangrijke rol gespeeld en aan een aantal concerten 
kunnen meewerken. Bij de gezamenlijk kerstconcerten met de koninklijke fanfare en het koor 
was bet orgelcomité eveneens betrokken als mede organisator. 

Inmiddels werd door de kerkfabriek een titularis organist, Lieve Van de Rostyne aangesteld wat 
een opsteker was voor de kerkbezoekers en voor muziekliefhebbers . 

Wij voelen ons als orgelcomité gelukkig dat dit prachtig instrument op artistiek verantwoorde 
wijze nog steeds jonge mensen aantrekt die deze traditie overnemen en willen verder zetten . 

Orgelcomité Overmere 

4)r~lr(lmitt e~rm~~ 
~tC'1:krnor{Cd 

.,~btdtull th?<rm~~ 

Roger Van de Rostyne, Norbert Janssens, Lieve Van de Rostyne, Jan Joos, Gilbert Wauman, 
Zuster Cbristianne, Paul Cooreman, Bob Pieters, Ga brie! Loncke, Pastoor Paul Van De Winkel. 

11 



[ {9~ 6p6n4~ I 

eollefJ~ uan ~Wt- en ScfupetWL 

Karel De Gucht 
Katja Gabriëls 

Anne-Marie De Lausnay 
René Kets 

Julien Wettinck 
Wim Arbijn 

Gunther Cooreman 
Tom Temmerman 

'Uit "V'''Patlire 

V311den Ahbeele 
Maurits & zonen 

Sanitair, verwarming, zin!., lwper. 

Scheldeland~ E. Hertecantlaan 77, Berlare 

~ Vernccrt Marc 

Bouwmaterialen, vloer- en 
wandtegeLç 

Veerstntat 55, 9290 Uitbet·gen 

IMMO OE BRUYNE 
Markt 58 - 9240 Zele 

Marleen De Bruyne 

TEl 052 d 4 46 58- 0475 92 08 28 - FAX 052 45 13 44 
e-maJk immodabruyne@ pandota.tle 

S !V 200.2 -tS- REK 293-039266B·H8 · BT W BE 448 .400 197 

• centrale verw.1rming 
~ ifrconditioning 
"l unitail 
:i~ vtntilatie 

Verherbr.en.be 
Kord~wagc-n3lra.at 30 • 9·9270 Kalk.en 

Tel. 09 367 53 26 - Fax 09 367 86 0 1 
BTW Sf 446.584,634 - E- mai l: in fo@verherbrugghen.be 

VËR;:.· · HO U"Y TUJN:;..;:.mKtLEN · \.,..CHUCdT!NG • SAN!'ft -.ifi !3:. 
----- ----- - . . ---~ ~ 

"- 't .. ~EEP !Y 
lr;;fi6:v A~;;~~, i ~ "'-..::<_~;;?: -~-; ZELE ~ 

ENTSESTEENW~ OOJ"367.91.22 ~~ 
Er 091367.57.7~ F.,.,,;,,"~il.com ,, 

T e:,",.., allkeep "' · ~ 

] 
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Annemie Vinck ( 0 1948) 

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 
'F enikskoor' . Ze volgt piano, harp en zang en werkt mee aan 
verschillende DVD en CD opnames 
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DENNIS VAN BROECK 

Dennis werd geboren op 14 maart te Zele. Op 8-jarige leeftijd kreeg hij van zijn 
vader de eerste trompetlessen. Al vlug volgde hij les aan de muziekacademie te Asse 
en te Lokeren. 
Zo kwam hij terecht bij Willy Van Langenhove, toenmalig trompetsolist in de 
gerenorneerde muziekkapel van de Belgische luchtmacht. 
Via provinciale toernooien wist hij zich steeds te plaatsen voor de nationale 
kampioenschappen. Hij behaalde op 4 deelnames 3 nationale titels ! Op 17-jarige 
leeftijd behaalde hij aan de muziekacademie te Asse de regeringsmedaille. 
Na het kunsthumaniora te Antwerpen waar hij een 1 e prijs notenleer behaalde ging 
hij naar het muziekconservatorium in Gent en Brussel. Hij volgde er les bij onder 
meer Dirk Brossé en François Glorieux, met wie hij ook samenwerkte ter 
gelegenheid van de Oost-Vlaamse viering van 40 jaar Koning Boudewijn. 
Te Brussel volgde hij les bij Manu Mellaerts en Benny Wianne en volgde de Master 
Class met wijlen Theo Mertens, waarna een samenwerking volgde in Nederland, 
alsook met Pierre Thibot (Fr), Bernard Soustrot (Fr) en Edward Ole Anthonsen (Nr). 
Alsjonge trompettist was Dennis lid van het Symfonisch Jeugdorkest o.l.v. Robert 
Groslot en werd hij tot 3 maal toe geselecteerd voor de Jeune Philharmonie. 
Later was hij ook actief in verschillende grote orkesten zoals: Pilharmonie van 
Antwerpen, de Vlaamse Opera, de Koninklijke Muntschouwburg, het Limburgs 
Symfonisch Orkest (NL) en het Symfonisch Orkest van Aken (D). Ook verleende hij 
zijn medewerking aan verschillende gerenorneerde kamerorkesten zoals onder meer 
het Spectra-ensemble, Champs d'action, Prima La Musica en het Prometheus
ensemble. 
De laatste jaren is hij als freelance trompettist vooral betrokken in de musical 
wereld. Dennis speelde mee in Les Miserables, Sneeuwwitje, Pinoccio, Assepoester 
, Robin Hood ... 
Dennis is nu dirigent van 't Meziek van Berlare, dirigent van de fanfare St. Cecilia 
Belsele, en sinds 11 september 2006 heeft hij ook de leiding van het fanfare-orkest 
van onze Koninklijke Fanfare 'De Verenigde Vrienden'. 
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demstitter 
EVERAERT-COOREMAN 

JJouwondernemillg 

Kruisstraat 12, 9290 Overmere 

Roelandt Roger 

Garage 

Kwaliteit en service is onze 
garantie. 

Fortstraat 20. 9290 Overmere 

Rouwcentnun De Roos 

l'ascal en M lreille Van W aes-Camerllnck.\: 

Begrafenissen, crematies, fi-tnerarium. 

Kruisstraat 40, 9290 Ovem1ere 
Tel 09 326 08 40 

Myosotis 

Bloemen en planten 

Bontmekstraat, Overmcre I I Burgem. De Lausnaystmat II.Ovem1ere 

TAVERNE 
't Hoerken 

"Schelde bries" 
Groenten en fruit Bij He1uhik en Marie-Rose 

BUJ·gem. De Lausnaystraat 11, Overm~- Aard 3, 9260 Schellebelle 

ELKOVA 11 Eerw. ZUSTERS 

Electro, koeling, vaatwas Uit sympathie 

Fortstraat 19, 9290 Overmere Fortstmat 18, 9290 Overmer·e 
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RADARALARM 
.. B:::ttwwbare & protesaioneiH 

instnila1ie-s ::;:r:ds 1980 
.. lnbr~akbcveiiiging 
.,. l\r;J.n<~tJet•.:ch~ 
.. \rll:leoparlofoA•C 

M~r1 8i1~. Z:ukun 20001..:-:.: t; .. Gamera;,;.o'!:.,...-ak!rv; 
Erkffirung INCEftfA -(.11.)18 • lbt!g:"vlgscontro;e 

DE LATHO UWER bvba 
B D e Lausnaystraat 32 - OVERMERE 

TEL. 09 33 77 900 
Fax: 09 33 77 909 - E -mnil : radnralarm@skyne t.b~J 

NIEUWDONK 

Voeding 
Burgern. Ue Lausnaystraat 25,0vermere 

Belettering DEGRADO 

DE GRAUWE DONALD 

0475/63 58 58 

RAF F'NADERU RAFFINERE 

B A E T E N & c · Nv-sA ove ...... 

FortsiraiJl Z8 
8-$2900.enrefe 
Belg!! 

1 -.32 (0) 93filffl96 
F -+321'[!)93&'8:353 

el~ee 
PR'OD UCTI ON$ 

Professloocel ruil servlee aud iobedrijf. 
Elbee Productions 

Kleine ommegangstraat 20- 9340 Lede 
info@elbeeproductions.be 

tel· 0032 (474) 530716 
Fax 003:2 (02) 743 84 OI 
www e!bP.epro<i.tdtoll$ be 

~'U/a-44-

~ l!!!t_;:::;.~ 
t/j ' 
.:z::;l~fo:tje 
l)ender:t.uondsest.~~t-:g 88a 

9290 (.)wc:·rtnerf": 

Slagerij 

LUC 
B urgem. De Lausnaystraat 4, Overmere 

DE VRIENDT TOM 
WAUTERS VALERIE 

Apotheek 

Uit sympathie 

Burgem. De Lausnaystraat 14, Ovcrmere 

KAPSALON 

KAR/NE 

BurgenL De Lausnaystraat 3 7, Overmere 

09!367 75 74 

-........ 
1:-''ap e t'sh < •p ;\-'1 ieke 

Lotto-depot 
Schoolgerief- speelgoed- tij dsclrrillen dagbladen
geschcnkartikdal- rookwaren- Fotokopicën- Foto· 

ontwikkel ing-gsm-kaarten 

Fortstraat 23- 0vermerr 
Tel. & F·ax 09 367 79 56 

·.1 
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Orgel 

Koor: 

Fanfare 

Rorate Caeli 
Postl ude-Cantique 

Joy to the World 
In 't nachtelijk duister 
Slumber my darling 
0 du fröhliche 
On a long Papa 

(J. Demessieux) 
(sur Ie Noël A minuit fut fait 

un réveil) (Th. Dubois) 

( G.F Händel) 
( Pools Kerstlied) 
(Stephen Col/ins Foster) 
(Johannes Daniel Falk) 
(Gwen & Bernie Col/ins) 

* * * * * * * 

Kum Ba ya 
A Christmas fantasy 
Christmas Swing 

(arr. James L. Hosay) 
(arr. Alan Robinson) 
(Dizzy Stradford) 

Trompet & piano : Concerto in Eb voor trompet en piano (Deel 1 & 2) 
(J.B.G. Neruda) 

Je t'aime (Lara Fabian) 

Koor: Bethlehem 
Aber Heidshi 

Hoor de eng'len 

Winter's snow 
Will we know Him? 

Allen samen : Stille nacht 

(Jan van de Waart) 
(Volkslied uit Bohemen en Ober 

Osterreich) 
(naar Felix Mendelssohn 

Bartholdy) 
(J. Goss) 
(Don Besig) 
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KERSTCONCERT 

2007 
Kwam tot stand dank zij de samenwerking van : 

Koninklijke fanfare :"De Verenigde Vrienden" 
o.l.v. Dennis Van Braeek 

* * * 
Gemengd koor Meergalm 

o.l.v. Annemie Vinck 

* * * 
Orgelcomité Overmere 

Organiste Lieve Van de Rostyne 

* * * 
Presentatie 

Lieven Van De Sype 

PROGRAMMA 

Trompet en orgel: Trumpet Voluntary (J. Clarke) 

Fanfare : The Call of Christmas 
Broken Vow 

The Joy of Christmas 

(Wim Sta/man) 
(Lara Fabian - arr. Georges 

Moreau) 
(0/iver Mann) 

1t 
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De Lausnay- Willerus RASSCHAERT 
& zonen 

Tuinaanleg en onderhoud 
Sclrilder ett decoratiewerkelf 

Molen straat 89A, Ovcrmerc 
Meerstraat 6 - Overmere 

• 
• .. 

IJs Peter • 
• 

steeds een beetje beter .. . 

• • • 
Peter en Lieve T enunenmm-Bauwr us 

Lmdc::lnial56A-9291 Overme-e 
tel-fax !B Jr5/ '>-1 34 -gçn [)1% ~42 20-

emaJl iJS peter@telenet b~ 

ldsesteenweg St 

OVEIIMERE 

L 

WHEELY-SHOP 
De Vriesc Marc 

F ietsen, moto's 
Perfecte service na verkoop. 

Kruisstraat 5, Overmerc 

Stefaan Loncke 
Orgelstemmer 

Her o1gel van Overmere wolril 
door Siefaan gestemd. 

M~lenstraat 98, 9290 Ovennfr'e 

Jfertecant L utgart 
Notaris 

Uit sympathie 
Burgem. De Lauslla)'Straat, 38, Overmere 

O t-.OOR C 
(! J,f_ 

,;'~ ...... 
tf~\>;., 
MEERGALM 
r·.·f~z;a~r~v 
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