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Uw Vox Veroni koorkrantje 

Vox Veroni & Hubert Damen 
 

In 
 

Een kerstvertelling 
 

Olv Anja Dierickx 

Piano: Dirk Herten 

 

Op zekere dag, die heugelijkste van alle 
dagen des jaars, 

Op kerstavond, was de oude Scrooge 
druk bezig op zijn kantoor é 

 

Zo begint Charles Dickensô meest bekende kerstverhaal dat zich af-

speelt in de 19de eeuw. Hoe dit verhaal verder verloopt, kan u op 
zaterdag 20 december om 20u00 zelf komen mee volgen in de 

Sint -Veroonskerk te Lembeek tijdens het kerstconcert van uw 
koor Vox Veroni.   

Sfeervolle kerstliederen uit binnen- en buitenland worden afgewis-
seld met extracten uit deze mooie kerstvertelling van Charles Dic-

kens. Als verteller heeft Vox Veroni een beroep gedaan op niemand 

minder dan Hubert Damen . Geen commissaris Witse die avond op 
zoek naar lijken of ander bezwarend materiaal maar wel dé stem die 

de oude Scrooge, Marley en Bob Cratchit tot leven doet komen. 
Deze kerstvertelling inspireerde ook Anton Pieck tot het maken van 

prachtige aquarellen en houtsnedes, die tevens zullen gebruikt wor-

den als decoratie voor de kerk zodat u als luisteraar zich heel even 
in de 19de eeuw waant. 

Redenen genoeg om deze datum in uw agenda te blokkeren. 
 

Anja. 

http://www.voxveroni.be/
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I  n onze editie van maart 2007 deden we een interview met ons oud-

ste lid, Henri Debraekeleer. 
Sinds onze nieuwe start dit jaar in augustus heeft hij in een mooi ge-

schreven brief medegedeeld dat hij niet meer komt meezingen (zie vol-

gende pagina). 
We hebben dikwijls gezegd, wie doet hem dit na, om op zoôn mooie leef-

tijd nog mee te kunnen gaan naar optredens en daar soms twee uren 
recht te staan!  

  
Wel, lieve Ritje, we begrijpen dit uiteraard, alhoewel we je nu al missen.  

  

Je montere opmerkingen achter ons, je bariton stem (je was de enige 
bariton!), je lach, je aanwezigheid om de andere basstemmen te onder-

steunen, je wijze raad, je geduld, je warme vriendschapé. 
  

Echt afscheid nemen moeten we gelukkig niet doen, want we zijn ervan 

overtuigd dat we je elke keer zullen zien, op onze optredens en concer-
ten, tijdens de missen die we zingen. 

We zien je lippen al meezingen, want in je hart zul je nooit stoppen met 
zingen, daarvan zijn we overtuigd, na 58 jaar zit dit in je hart en nie-

rené.. 
  

In elk geval willen we je ALLEN van HARTE DANKEN voor al je inzet, je 

aanmoedigingen, moesten we een instrument bespelen, we zouden je een trompet vol lof willen toeblazen,é 
  

We eindigen met Ritjeôs woorden:  
  

ñVerbondenheidò is het toverwoord en de remedie die de oplossing moet brengen tegen eenzaamheid, depressie en al-
les wat misgaat in onze maatschappij.  
Welnu, ik meen dat ñeen koorò het middel bij uitstek is om mensen aan mekaar te binden. 

  
Zie je Ritje, die verbondenheid met jou blijft er, zelfs nu je er niet meer fysisch bij bent!  

  

We wensen je nog vele, gelukkige en rustige jaren met je vrouw, Stefanie, en je kinderen en kleinkinderen.  
  

 En we willen je de volgende serenade toezingen: ñauf wiedersehen, auf wiedersehenò 
  

de redactie. 

AFSCHEID NEMEN VAN EEN SUPER-KOOR-ZANGER! 
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monsieur & madame ñMONSIEURò 

Toen ik bij Rita en Ludo thuis aanbelde, overviel er mij een 

vreemd gevoel. 
38 jaar geleden kwam ik hier ook, maar dan was dit de 

dokterspraktijk en plots moest ik terugdenken aan het mo-
ment dat mijn dokter me vertelde dat ik zwanger was van 

ons eerste kindje! 

  
Amaai, zeg wat is dit huis veranderd, het was het ouder-

huis van Ritaôs echtgenoot en zij veranderden het helemaal 
toen ze er zijn komen wonené 

  
Huguette was me voor en zat al te genieten in een club -vormige zetel in het mooie salon.é een grote doorlopende 

leefruimte, met mooie meubels en heel smaakvol ingericht!  

Boven de sierschoorsteen hangt er een schilderij met een tafereel uit 1899! Het werd opgefrist omdat het van zijn 
kleuren wat verloren had door de jaren heen, maar nog blijft het een sprekend en mooi beeld van twee dames, ge-

kleed uit die tijd, in een veranda, dit was nog een erfstuk van de nicht van Rita, heel mooi.  
Rita vertelde ons dat ze in een emotionele periode zit, omdat Ludo gaat verhuizen en ze dus alleen zal achterblijven in 

dit mooie, maar veel te grote huis.  

Ze toonde ons de keuken met achteraan een mooie levendige tuin, voorzien van heel veel bloempotten. De overdekte 
veranda dient om er te genieten van de zon en in de gezellige tuin wordt er wel eens een boek gelezen of dromen ze 

weg van de dagelijkse beslommeringen. Ja Rita, je hebt groene vingers! 
  

We werden getrakteerd op een fris wit wijntje, en Rita had zelfs 
toastjes gemaakt die heel verrassend en vooral lekker smaakten, 

njamé (wat worden wij toch verwend, h® Huguette). 

Na ons eerste slokje trokken we onze registers open en begonnen 
met het interview:  

 
  

Wat is jullie beroep ?  
 
Ludo is ambtenaar, maar geniet vooral van zijn hobbyôs, en ®®n 

daarvan is dansen. 
Dat hebben we zelf al ondervonden op de onderonsjes. Als er ie-

mand een groep kan doen dansen dan is het Ludo welétango, klas-

sieke dansen, salsa,é Ondanks zijn blessure die hij opgelopen heeft 
aan de achillespees, en 6 maand herstellingsverlof, heeft hij de 

draad terug opgepakt en danst weer volop.  Ik vroeg hem of hij het niet zag zitten om mee te doen aan ñSterren op 
de dansvloerò, maar dat ziet hij niet zitten. Het is hem alleen maar te doen als amusement. 

  
Ludo is bij het koor sinds 1996 nadat Ritje Debraekeleer (hij komt toch altijd weer terug hé!) hem aangesproken had 

en vroeg om ook bij het koor te komen. Ludo heeft ook notenleer en gitaarlessen gevolgd, dus als bas stem is hij een 

van de steunpilaren. 
  

Rita is al twee jaar gepensioneerd, maar had vroeger een halftime job, ze was verpleegkundige in de geriatrie en had 
geen vaste dagen, zodat ze te veel repetities zou moeten missen. Vandaar dat ze er maar rond 2004 bij gekomen is. 

Rita is vroeg weduwe geworden en stond alleen in voor haar drie jongens, en intussen is ze ook al drie keer groot-

moeder van drie jongens, ze blijven in de mannenwereld.  
 

Welke muziek horen jullie graag ?  
 

Tijdens ons interview speelde er op de achtergrond mooie muziek, en inderdaad, Ludo houdt eigenlijk van alle genres 
muziek. Door de danslessen komen alle muziekgenres aan bod, en als hij iets hoort dat samenvalt met aangeleerde 

dansen, geniet hij.  

Rita houdt meestal van klassieke muziek, vooral Beethoven krijgt haar voorkeur en ook het licht klassiek. 
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Wat zijn de fijnste momenten in het koor ?  
 
Voor Ludo zijn het vooral de gospelliederen. Bij Rita is het variërend. Dit gaat soms over de simpele liedjes die we bren-

gen, tijdens een misviering, zoals de orthodoxe versie van ñOnze Vaderò.  Daar krijgen er trouwens veel kippenvelmo-

menten van, of worden onze kelen toegeknepen. Bij iedereen zal dit wel verschillend zijn.  
 

 
Welke Liedjes zingen jullie niet graag ?  
 
Ludo: de liedjes van tom..tom..tom, zoals ñsur le pontò, waar de bassen enkel grondnoten zingen, maar Ludo vindt dat 
niet echt zingen. 

Rita: eigenlijk zingt ze alles graag, alleen de liedjes in een taal die we moeilijk kunnen uitspreken (daar heeft iedereen 
het wel moeilijk meeé) 

  
 

Welke zijn jullie hobbyôs of vrijetijdsbezigheden? 
 
Ludo heeft ons al verteld over zijn danshobby. 

Rita is sinds enkele jaren natuurgids en maakt deel uit van de groep van ZW.Brabant. 
Ze wandelt veel, en als gids leidt ze groepen langs verschillende soorten paden, zo gaat ze met scholen langs het 

zwammenpad, vooral in het Hallerbos. Ook volgt ze nog bloemschikken en plantenteelt. Eigenlijk zouden we hierover 
nog meer kunnen uitwijden, maar onze Altebasso staat al te vol met andere leuke weetjes, en mensen die hiervoor inte-

resse hebben, één adres: RITA! Dat ze alleszins een bezige bij is horen we aan het feit dat ze vaak vrijwilligerswerk 

doet in het ziekenhuis of in de bibliotheek van het Rood -Kruis. 
Wat ze ook graag doet is reizen, vooral dan met de groep van de natuurgidsen. Zo heeft ze Zuid-Afrika gezien en vorig 

jaar Ijsland!  
Zoals alle vijftig- en zestigplussers heeft ze ook tijd te kort, dit is eigenlijk een pluspunt, zo blijft je leven boeiend, hé 

Rita. 

 
 

Ludo, je hebt de liefde ontdekt, hoe voelt dit ?  
 

Ludoôs glimlach vertelde meer dan woorden. Ze leerden mekaar kennen op een vakantie van ziekenzorg, allebei als me-

dewerker en vrijwilliger. Voor Ingrid was het de eerste keer, maar zij is ook een zorgzame vrouw, en zoals het spreek-
woord zegt, ñop elke potje past er een dekseltjeò, wel ge ziet dat het lukt! Ludo is jarenlang de gezel geweest van zijn 

mama, en nu heeft hij zijn zielsgenoot gevonden.  
Ook zijn mama is blij voor hem, want dit is de gang van het leven.  

Rita leeft met het gevoel van afscheid nemen sinds het overlijden van haar lieve man Rob. Eigenlijk maakt dit ook deel 
uit van het leven, hoe pijnlijk dit soms ook is.  

 

Huguette moest nog naar de uitreiking van de prijs aan de wedstrijdwinnaar, 
en verliet ons dan ook voor we gedaan hadden met het interview. Dus heb ik 

me maar opgeofferd, hm!mhm!, om verder te genieten van de hapjes en de 
lekkere wijn. We keuvelden nog wat verder, genoten van de mooie muziek, 

en spijtig genoeg moesten we naar de repetitieé 

Ik voelde me lichtjes in het hoofd en vond dat de koorleden allemaal zo goed-
geluimd warené het zingen vlotte vanzelf, zelfs de Chinese tekst, of was het 

toch Engels, kwam vlot uit onze kelen gerold. 
Anja had er ook plezier in, (vond ik toch!). Wat een glaasje of twee of drie 

wel kan teweegbrengen h®é 
Spijtig genoeg was het weer véél te vlug voorbij, zowel het interview als de 

repetitie. Lieve Rita en Ludo, nog eens van harte bedankt voor de ontvangst 

en het boeiende gesprek, het was héél gezellig, maar veel te kort.  
  

Greet. 
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Zondag 11 juni j.l. was het weer zover.  

De Halse Servaisacademie zette zijn deuren open voor 
ons koorconcert, ditmaal met als thema: ñDe Jaar-

gangò anders gezegd ñDe 4 jaargetijdenò ofte op zôn 
Vivaldiôs: ñDe 4 seizoenenò. 

Een stijlvolle affiche werd ontworpen  door ons koorlid 

Els Monsieur en zij zorgde ook voor de gepaste deco-
ratie in de zaal. 

  
De 4 jaargetijden dus; ja mensen geloof het of niet, 

er zijn er nog 4.  

Ik weet het, van een deugddoende heerlijke zomer 
kunnen we nog alleen maar dromené 3 maanden 

hemelsblauwe lucht met een stralende zon van ôs 
morgens tot ôs avonds zonder cumulus of ander wol-

kengedoe. En dan in een zetel ploffen in de schaduw 
van een kerselaar, met een glaasje Sangria en een 

leuk boeké zaaaalig!!!!! maaré 

En dan die 
winters die 

geen win-
ters meer 

zijn; met 

veel geluk 
krijgen we 

uitzonderlijk 
een beetje 

sneeuw uit 

de solden, 
die dan ôs 

anderdaags 
al versleten 

is. Blubber 
en nattig-

heid zijn al 

wat er over-
s c h i e t . 

Bah!!! Nochtans kunnen de verschillende seizoenen 
elk op zich mooi zijn, als ze maar samenvallen met de 

tijd van het jaar.  

  
En over die schoonheid hebben we in ons concert 

gezongen en gemusiceerd. 
We hadden het over: ñWandelen door Gods seizoe-

nenò, ñDoor de sneeuw naar mijn lief gaanò, ñLieve 
Magnoliaò, ñDer Wassermanò en nog meeré 

Leuk waren de ñAnimal Crackersò met ñThe Panterò 

en ñThe Fireflyò, die als een stormwind voorbij raas-
den. 

De mannen zongen een leuke bewerking op ñDes win-
ters als het regentò en de dames alleen brachten 

Vaughan Williamsô ñJohn Barleycornò. 

De pianobegeleiding werd uiteraard verzorgd door 
onze absoluut favoriete begeleider Dirk Herten, en 

Stijn Hanssens onze steeds-bereid-zijnde-
misgezangen-begeleider mocht zich voor een paar 

werkjes uitleven op zijn geliefd orgel.  

Om het concert nog wat meer kleur te geven werd 

ook een beroep gedaan op het ñArabella Ensembleò, 
een driekoppige groep, bestaande uit een pianiste, 

een klarinettiste en een zangeres.  
Op hun eigen manier brachten zij ons in de sfeer van 

herfst, winter en lente. Voor de zomer mocht ons koor 

samen met de zangeres uitpakken met het bekende 
ñSummertimeò uit Porgy and Bess van George Gersh-

win. Het is dus niet te verwonderen dat dit nummer 
heel erg in de smaak viel bij het publiek.  

Afsluiter van het concert en uitdaging voor ons koor 

was het themawerk: ñDe Jaargangò van de Vlaamse 
componist Jan Van der roost. 

Wie onze dirigente Anja kent, zal weten dat ze er al-
tijd naar streeft de lat een beetje hoger te leggen. 

Met deze jaargang zat ze niet veel lager dan de 
2,05m van Tia. Ik kan U verzekeren dat we onze 

ñpeereò gezien hebben. Dit 4-delige werk is echt geen 

lachertje, zeker niet voor een amateurkoor, waarvan 
de meeste leden niet zomaar van het blad zingen, laat 

staan moeilijke akkoorden en ritmes zomaar uit hun 
mouw schudden. Toen we dit werk pas op onze bo-

terham kregen heeft menig koorlid gezucht en gebla-

zen, maar week na week kregen we er meer goesting 
in en begon het stilaan kleur te krijgen. Gelukkig 

heeft Anja een engelengeduld en kan ze ons steeds 
weer met grappige opmerkingen en woordspelingen 

motiveren om met veel moed verder te doen.  

Het is immers eenvoudiger met volleerde, geschoolde 
muzikanten resultaat te boeken, dan met Jan de bak-

ker en Fien de huisvrouw (bij wijze van vergelijking), 
bij wie je van nul vertrekt en die het zuiver voor hun 

plezier doen. Maar de voldoening achteraf is natuurlijk 
dubbel zo groot. 

Nu, volgens mensen die het kunnen weten, leverden 

wij een zeer behoorlijke prestatie.  
 Het mooiste compliment kwam van een dame uit het 

publiek die zei: ñToen het concert gedaan was keek ik 
op mijn klok en was verbaasd dat het al zo laat was. 

Ik heb me geen seconde verveeld en 100 procent 

genotenò. 
Kan het nog mooier?  

Ook wij, koorleden, hebben er plezier aan beleefd en 
zijn weer met een gelukzalige glimlach op onze lippen 

huiswaarts gekeerd. 
Op nu naar een vol-

gende grote presta-

tie, en dat belooft 
weer iets bijzonders 

te worden.  
Wat kan het leven 

toch mooi zijn als je 

bij Vox Veroni hoort.  
  

Huguette. 

VOX VERONI IN CONCERT. 


