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Beste lezer,
Het feit dat het meest in het oog sprong gedurende het voorbije kwartaal was
ongetwijfeld de brand in café De Zwaan op dinsdag 7 februari. Het café werd
hierdoor volledig vernield. Binnenin vindt u enkele foto’s ervan terug. Laat ons
hopen dat het café zo vlug mogelijk heropgebouwd wordt.
Er wordt teruggeblikt op een zeer geslaagde versie van Cafétheater dat gelukkig
wel kon doorgaan.
Daarnaast willen wij u warm maken voor ons komende voorjaarsconcert en voor
de infodag voor de jonge muzikant.
In het najaar staan dan weer enkele belangrijke wedstrijden op het programma.
De fanfare neemt deel aan het provinciaal Vlamokampioenschap, onze
dansgroep neemt met haar pomponteams eveneens deel aan het provinciaal
Vlamokampioenschap en Ferventis, tenslotte, neemt deel aan de provinciale
evaluatiewedstrijd voor jeugdorkesten.
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ACTIVITEITENKALENDER
28 april

Voorjaarsconcert in OC Lichtenhove

28 april

Fuif Scoutsmeisjes in Zaal De Zwaan

6 mei

Infodag voor de jonge muzikant

13 mei

Voorjaarsuitstap Fanfare & Ferventis

3 juni

Orgel- en Fanfareconcert in de kerk

8 juli

Uitstap naar De Haan en Wenduine

16 juli

Fanfare naar Zotte Maandag

21 juli

Margrietefuif Ferventis

19 augustus

Deelname aan Gouden Boomstoet

26 augustus

Deelname aan Gouden Boomstoet

24-26 augustus

Ferventis op weekend

2 september

Folklorestoet in Lichtervelde

9 september

Ferventis op Open Monumentendag

16 september

Fanfare naar Fanfaretreffen in Izegem

23 september

Kermisuitstap trommelkorps

30 september

Eetfestijn met try-outconcert Fanfare en tryoutoptreden Pomponteam

7 oktober

Deelname dansgroep aan Pomponwedstrijd

21 oktober

Deelname Fanfare aan Vlamowedstrijd

3 november

Sint-Ceciliafeest

11 november

Opluisteren Wapenstilstand

24 november

Start toneelopvoeringen (tot 22/12)
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VREUGDE EN VERDRIET
Overlijdens
Noella Denys, weduwe van Julien Maes, gewezen muzikant van de
fanfare. De heer Daniël Bogaert. Ons oprecht medeleven.
Geboorten
Emiel Declerck, zoon van Wouter Declerck en Tinneke Debaeke. Wouter is
de verantwoordelijke voor de uitbating van Den Trap. Tinneke is gewezen
majorette.
Huwelijken
Rafael Vandewiele en Monique Casier waren 50 jaar gehuwd.
proficiat vanwege ’t Zwaantje.

Van harte

LIDGELD
Reeds heel wat leden hebben hun lidgeld voor 2012 overgeschreven. U kunt dat nog altijd
doen op rekening 833-4232615-84 van vzw De Zwaan. He t gewone lidgeld bedraagt 10
euro, steunend lidmaatschap is 20,00 euro en erelidmaatschap kan vanaf 40 euro.
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BRAND IN CAFE DE ZWAAN
Dinsdag 7 feburari 2012 zal ongetwijfeld blijvend herinnerd worden in de
geschiedenis van onze vereniging. Café De Zwaan brandde immers volledig
uit. De brandweer zal algauw dat het café niet meer te redden viel en spitste
haar aandacht toe op het vrijwaren van de nabijgelegen panden, onze zaal en
het huis Colpaert. Dankzij hun krachtdadig optreden is dat ook daadwerkelijk
gelukt. Er moest bovendien gewerkt worden in zeer extreme temperaturen.
Naburige korpsen werden opgeroepen om voor bluswater te zorgen.
Er is aanzienlijke schade aan onze zaal, voornamelijk waterschade, maar toch
konden onze activiteiten verder gezet worden en kwam cafétheater niet in het
gedrang. In mei en juni zullen de nodige herstellingswerken uitgevoerd worden.
Laten we allen hopen dat café De Zwaan zo vlug mogelijk kan heropgebouwd
worden en zodat de eeuwenoude zaak opnieuw de Markt mag sieren. Na de
brand werd de familie Vanderhaeghe volledig eigenaar van het gebouw nadat
Daniël Labens uit Brussel zijn aandeel verkocht heeft.
Belangrijk voor onze zaal is dat degemeenschappelijke toiletten zo vlug mogelijk
kunnen opnieuw gebruikt worden . Nu moet immers iedere keer een toiletwagen
gehuurd worden. Dat heeft gewerkt met Cafétheater maar is natuurlijk maar
een noodoplossing.
Het Zwaantje leeft mee met de getroffen personen, eigenaars de familie
Vanderhaeghe, huurder Geert Bevernagie, en de uitbaters Pascal Moyaert en
Sander Haeghebaert. Hopelijk kunnen ze binnenkort op de één of andere manier
de draad terug opnemen.
Hieronder enkele foto’s die Marleen Vanoverschelde genomen heeft.

Dé dansact van café theater was
‘Deliver us’ (uit ‘The prince of
Egypt’) een pracht van een
nummer, je waande je in een
echte musical (misschien een
ideetje voor in de toekomst).
Het verhaal van Mozes werd
ten tonele gebracht.
Een speciale vermelding is
toch het nummer ‘Dueling
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INHALING NIEUWE PASTOOR
Op zondag 26 februari werd Marc Vantyghem ingehaald als nieuwe pastoor
van Lichtervelde. Voor de gelegenheid hebben De Zwaan en De Burgersgilde
de handen in elkaar geslagen en werd er een gezamenlijk korps gevormd om
de mensen vanuit de kerk naar de
gemeenteschool te begeleiden. Er
waren maar liefst zo’n 50 muzikanten
aanwezig, gevolgd door een massa
die bijna reikte van de school tot
aan de kerk. Hierbij enkele foto’s die

toen gemaakt werden. Het
Zwaantje wenst de nieuwe
pastoor van harte welkom
in zijn nieuwe parochie.

Cafe Theater
7 Februari 2012; je vraagt je waarschijnlijk af wat heeft dat te maken met
cafétheater, op het eerste zicht niks maar die dag zal voor altijd bij velen in
het geheugen gegrifd blijven. Iedereen weet intussen dat op die befaamde dag
Cafe De Zwaan in de vlammen is opgegaan, en dit een maand voor cafétheater.
Eén van de vragen was ook: “ zal cafétheater 2012 kunnen doorgaan?” Nu het
werd al snel duidelijk dat de zaal en het huis naast de café zouden gered
worden. De zaal had schade opgelopen maar die was niet van die aard dat
de geplande activiteiten niet konden doorgaan.
Mits een sanitair blok te
huren kon dat geen probleem worden. De eerste dagen nadien was het niet
aangenaam vertoeven in de zaal, nl de rookgeur die de brand ontwikkeld had
was niet te harden binnenin zodat er zwaar getwijfeld werd om cafétheater
af te lassen. Maar ook dit euvel werd opgelost door een kuisfirma.
Vicky was opgelucht dat het evenement kon doorgaan, want stel je voor al die
maanden voorbereiding voor niks, dat zou een kleine ramp zijn.
Maar zover is het gelukkig niet gekomen.
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Dit jaar was het thema” Bij Sinte Pieter in de hemel”. Je kon al raden er
zal veel engel en duivelgedoe aanwezig zijn, en zo was het ook. Iedereen
waande hem aan de hemelpoort waar Sinte Pieter hen opwachtte samen
met Slina die daar toevallig ook op een of ander manier geraakt was. Ze
moesten ervoor zorgen dat de mensen op een aangename manier moesten
bezig gehouden worden terwijl de supercomputer aan het uitrekenen was

wie naar de hemel,vagevuur en de hel moest. De mensen op een aangename
manier bezighouden was zeker geen probleem want onze hoofdengel Vicky
had met haar engeltjes weer een paar prachtige dansen in elkaar gestoken.
Om een paar persoonlijke toppers op te noemen waren Black Out van Melk
Inc (“waar zijn die handjes?”), Wild Dances van Ruslana, filmster van K3, Give
me everything tonight van Pitbull, Set fire to the rain van Adele en nog zoveel
meer werden met de nodige flair en show ten beelde gebracht.Proficiat aan
Vicky en heel de dansgroep.
Verder stond ook nog op het programma de Zwaneduvels die enkele nummertjes
ten gepaste tijde speelden op hun hemelse instrumenten.
Ook van de partij was het jeugdig trommelkorps o.l.v Sam Maertens. Zij
brachten een sambanummer ‘Conco’ genaamd en bewezen dat er in de hemel
soms ook wel eens deftig kan gefeest worden op zijn Braziliaans.
Trouw op post dit jaar was Martientje en haar hond Rico. Zij brachten een
prachtig nummer van Ma Baker, de uitbeelding van een bankoverval en dit
leidde tot hele mooie acties van zowel hond als baasje.
Dit jaar was er ook een speciaal nummer van het slagwerk, Paul,Lisa, en Dieter
toonden hoe creatief je kan zijn met afvoerbuizen, dit werd zeer gesmaakt
door het publiek. Benieuwd wat ze volgend jaar in petto zullen hebben.
Toneelkring Willen is Kunnen bracht dit jaar terug een stukje musical die
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aantoonde hoe het in het dagelijks leven in de
hemel er aan toe gaat, speciale dank aan Wout
VDB die zijn debuut maakte in de acteerwereld.
Het stukje werd eveneens zeer ferm gesmaakt
door het publiek. Regie en senario was dit jaar
terug in handen van Christa Levecque.
Na een geslaagd optreden vorig jaar kregen we
dit jaar terug een telefoontje van Nicole en Hugo
om te vragen of ze alstublieft weer mochten
komen optreden. Na lang beraad werd het licht
uiteindelijk op groen gezet, dit omdat ze toch
al heel dicht op de lijst stonden bij Sint Pieter,
merci aan Franky en Martien.
Ook dit jaar was er tevens ook een publieksact
voorzien, de hemel zat zonder klokkenluiders
en die werden door Jeffrey gezocht in het
publiek, wat je met een pollepel en een pan
niet allemaal kan doen, hilarische taferelen.
Wie er was zal dat beamen.
Dit alles was een geslaagde coctail om van
cafétheater weer een groot succes te maken,
want de reacties waren uitermate positief. Zo
zeiden er veel “we hebben ons geen minuut
verveeld”,das toch geestig om dat te horen
nietwaar.
Om dit alles te verwezenlijken staat achter dit
evenement een enorm prachtige groep, zonder hen zou dit nooit lukken. Ze
allemaal opnoemen is onbegonnen werk, maar toch wil ik een knipoog smijten

naar de werkgroep van café theater ;). Hopelijk kunnen we in de toekomst
verder beroep doen op al die mensen. Ook een speciale dank u wel

9

zwaantje april 2012

Dansgroep De Zwaantjes anno 2012

voor ons trouw publiek die er ieder jaar terug staat, vijf voorstellingen, vijf
uitverkocht kan dus niet beter, hopelijk zien we jullie allemaal terug op de
volgende editie.
En by the way aan de mensen die erbij waren, Sint Pieter laat je allemaal
terugkeren naar de aarde, jullie tijd is belange nog niet aangebroken.
Vele groetjes Bart Alliet of moet ik nu zeggen Sinte Pieter.
Ps: nog even dit
Wist je dat vrouwelijke duivelstaarten soms nat komen op de wc.
Wist je dat de trottoir buiten veel pinkelde en het vroor niet eens, laat staan
dat het glad was.
Wist je dat er bij de afterparty’s gelukkig geen camera’s waren.
Wist je dat er langer is opgekuist is geweest als gewoonlijk na de laatste
voorstelling.
Wist je dat blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla niet in het senario
stond bij de presentatie!
Wist je dat er al enkele leuke ideeën zijn voor een volgende editie van
Cafétheater 2013.
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INFODAG VOOR DE JONGE MUZIKANT
Op zondag 6 mei organiseert ons jeugdensemble de jaarlijkse infodag voor
de jonge muzikant. Deze dag staat open voor iedereen en in het bijzonder
voor wie geïnteresseerd is in de instrumenten van een blaasorkest en de
werking van onze vereniging. De dag begint om 10.30 u. Ferventis zal er
een aperitiefconcert verzorgen waar de verschillende instrumenten zullen
voorgesteld worden. Er is voor iedere aanwezige aperitief voorzien.
Achteraf kunt u aan diverse deskundigen vragen stellen.

VOORJAARSCONCERT
We nodigen graag al onze sympathisanten uit op het komende Voorjaarsconcert in O.C. Lichtenhove op zaterdag 28 april. Het is het eerste concert
van Ferventis o.l.v. Valerie Vereecke Voor de fanfare is het een eerste try-out
van de wedstrijd-werken die op 21 oktober dienen uitgevoerd te worden op
de Vlamo-wedstrijd.

lichtervelde

Kaarten zijn te bekomen bij alle muzikanten en kosten 8 euro in voorverkoop.
De presentatie wordt verzorgd door Jeroen Vercruysse, journalist bij WTV en
broer van onze dirigent.
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20. 00 u. Jeugdensemble Ferventis o.l.v. Valerie Vereecke
Virginia
Jacob De Haan
A Forghitters’ Fantasy
Bart Picquer
Call of the Clans
Kevin Houben
Memories of Cheb
Sven van Calster
Irish Dances
Rita Defoort
21. 15 u. K.F. Sint-Cecilia De Zwaan o.l.v. Wouter Vercruysse
Pastime with good Company
HenryVIII
Band of Brothers
Michael. Kamen
Fjoer en Fidusje
Carl Wittrock
Scadawerth
Jan Bosveld
All Night long
Lionel Richie

AANWEZIGHEDEN EERSTE KWARTAAL
In het eerste kwartaal van 2012 waren er 12 repetities
Het meest muzikanten waren er op 24 februari (41) en het minst op 3
februari (25). Gemiddeld waren er 30,3 muzikanten aanwezig. Het aantal
ingeschreven muzikanten bedraagt 62.
12 aanwezigheden:

Luc Haeghebaert, Magda Verpoort

11 aanwezigheden

Francky Vens, Cindy Mahieu, Roel Vandecappelle,
Alex Vandecappelle

10 aanwezigheden

Willy Delodder, Karlo Vandewalle, Arne Vens,
Jan Tytgat, Sibren Vercruysse, Marc Landsheere

9 aanwezigheden

Inge Debusschere, Jaron Goeminne

8 aanwezigheden

Klaas Vandenbussche, Delfine Snaet, Eva Dumon,
Marleen Vanoverschelde, Delphy Denoo, Silke Denoo,
Dirck Demeyer, Ivan Vandenbussche

7 aanwezigheden

Cathy Vandewalle, Margo Delecluyse,
Wout Vandenbussche, Vicky Denoo

6 aanwezigheden

Bart Devoldere, Inge Vanhoutte, Kimberly Vandepoele,
Anne Debusschere, Stephanie Verhaeghe,
Ludwig Delecluyse
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VERKOOP PAASEITJES
Onze dansgroep neemt op de eerste zondag van oktober deel aan het
Vlamokampioenschap voor pomponteams. Aangezien daar extra-kosten
aan verbonden zijn voor het aanschaffen van ponpoms en kledij, houden De
Zwaantjes een paaseieren-verkoop. Eén doos kost 5 euro en kan je bekomen
bij alle meisjes van de dansgroep of bij instructrice Vicky Denoo.

HISTORISCH HOEKJE
Vorige keer deden we een oproep naar de identiteit van de drummer
die op de foto van de blaaskapel stond. Het ging om Norbert Beydts uit
Diksmuide. Hij speelde daar in de fanfare en zal via Roger Muylle bij ons
terecht gekomen zijn. Het toeval wil nu dat er op vrijdag 30 maart in de
Weekbode een overlijdensbericht van die persoon stond. Hij werd 63 jaar.
varist Vandermeersch, Victor Vanzieleghem.

TONEEL OP DAGUITSTAP
Hier (volgende pagina) zien we een foto van de toneelkring op uitstap ergens
op het einde van de jaren ’30. We moeten de foto wellicht situeren ergens
in Noord-Frankrijk. Net zoals nu het geval is, ging de toneelkring er toen
jaarlijks op uit om de vriendschapsbanden te versterken. Hier zien we
Rachel Vandekerkchove, Alfons Maeseele, Angèle Vanzieleghem, ?, Désiré
Delefortrie, Michel Vanzieleghem, Maria Lefever, Alice Depreytere, Henri
Mattan en Georges Vanwalleghem.

Teksten voor het volgende Zwaantje graag binnen tegen 30 juni a.u.b;
Mailen kan naar vzw.dezwaan@skynet.be
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Aan- en afvoeren van grond
Aanleggen van parkings
Nivelleringswerken
Leveren en plaatsen van
septische putten
Graven van funderingen

Yvan Vancraeyenest
Molenlaan 21
8810 LICHTERVELDE
tel. 051/72.49.31
GSM 0475/42.13.65

e-mail: yvan.vancraeyenest1@skynet.be

computer defect ?
problemen met internet ?
netwerk functioneert niet ? printer drukt niet af ?
virus op de pc ?
windows loopt vast ?
harde schijf gecrasht ?
computer verouderd ?

bel naar: 051 / 72 43 50
zwevezeelestraat 15, 8810 lichtervelde
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