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Chiro NELE heet u welkomChiro NELE heet u welkom
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Chiro 1969Chiro 1969

�� Proost: E.H. Proost: E.H. 
Hubert Hubert 
LEMARCQ LEMARCQ 
tijdens een tijdens een 
erediensteredienst

33

Foto: Geert Demeyer
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Pastoor 

Van Overbeke

Onderpastoor 

&  Chiroproost

H. Lemarcq
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Tijdens een chiro-activiteit

Foto: Rita Noyez-Vermont
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BanjoBanjo--orkest orkest 
van Vlaamse studentenvan Vlaamse studenten

40 jaar later…
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“Aperitief”“Aperitief”

“Dit muzikaal aperitief ontsluit voor je de wereld van “Dit muzikaal aperitief ontsluit voor je de wereld van 
klank en ritme. De overrompelende blijheid van het klank en ritme. De overrompelende blijheid van het 
leven lacht zich voor je ogen. Op zo’n ritme gaat de leven lacht zich voor je ogen. Op zo’n ritme gaat de 
jeugd een zonnige toekomst tegemoet.”jeugd een zonnige toekomst tegemoet.”

A. A. BouckaertBouckaert op de achterkant van de tweede single “Pelgrim”op de achterkant van de tweede single “Pelgrim”
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Zo zag een partituur eruitZo zag een partituur eruit
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Weideblomke Tekst: naar Guido Gezelle

’t Groeit daar een blomke in de weide
langs de voren, onder ’t riet,
in den landen, op de heide,
waar geen mensenoog, geen oog het ziet.

’t Groeit een blomke in de weide
waar geen mens, geen mens het ziet.

’t Is wel het liefste van de blommen
wier in ’t zand staat, wier in d’rots.
Weet ge wie en hoe ze ’t nommen?
’t Is en ’t blijft en ’t nomt de liefde Gods.

’t Groeit een blomke in de weide
waar geen mens, geen mens het ziet.
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We spelen voor u de B - kant van de derde 
single uit 1965…
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Ballade  Ballade  -- Tekst en muziek: Tekst en muziek: AlfonsAlfons BouckaertBouckaert

�� Twee mannen gingen vissen, een blanke en een neger traden aan.Twee mannen gingen vissen, een blanke en een neger traden aan.
�� Hun snoer tussen de lissen, ze gingen Hun snoer tussen de lissen, ze gingen schouschou-- aan schouder daar nu staan.aan schouder daar nu staan.
�� De vis wilde niet bijten, zoals dat met de vis soms wel eens gaat.De vis wilde niet bijten, zoals dat met de vis soms wel eens gaat.
�� Men kan dat niet verwijten, al is dat nu ook weer voor eigen baat.Men kan dat niet verwijten, al is dat nu ook weer voor eigen baat.
�� Ze stonden vele uren te vissen met een eindeloos geduld.Ze stonden vele uren te vissen met een eindeloos geduld.
�� Twee toegenegen buren die hebben weer hun wake wel vervuld.Twee toegenegen buren die hebben weer hun wake wel vervuld.
�� Twee vissers traden aan.Twee vissers traden aan.
�� ’t Was een blanke en een neger Amerikaan.’t Was een blanke en een neger Amerikaan.

�� Het ras werd niet besproken, er werd niet eens daarover nagedacht.Het ras werd niet besproken, er werd niet eens daarover nagedacht.
�� De stilte De stilte onverbrokenonverbroken, ze stonden daar nu samen op de wacht., ze stonden daar nu samen op de wacht.
�� Een meer ver in het Noorden, Een meer ver in het Noorden, WaukeganWaukegan ligt hier niet zo heel dicht bij.ligt hier niet zo heel dicht bij.
�� Ze stonden aan de boorden zoals twee broeders samen, zij aan zij.Ze stonden aan de boorden zoals twee broeders samen, zij aan zij.
�� Jim en Jim en JoeJoe, twee kleuren, het spectrum waarin mensheid breekt., twee kleuren, het spectrum waarin mensheid breekt.
�� Twee vissers voor de deuren waar Twee vissers voor de deuren waar JerichoJericho zijn torens hoog opsteekt.zijn torens hoog opsteekt.
�� Twee vissers traden aan.Twee vissers traden aan.
�� ’t Was een blanke en een neger Amerikaan.’t Was een blanke en een neger Amerikaan.
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Costa DoradaCosta Dorada

�� Ooit een uitnodiging ontvangen voor een reis naar Ooit een uitnodiging ontvangen voor een reis naar 
Spanje. Tijdens de voorbereidingen ontdekte E.H. Spanje. Tijdens de voorbereidingen ontdekte E.H. 
BouckaertBouckaert ter plekke een aantal “praktische ter plekke een aantal “praktische 
bezwaren” … bezwaren” … 

�� De inspiratie voor het instrumentaaltje “De inspiratie voor het instrumentaaltje “CostaCosta
DoradaDorada” werd behouden …. De reis werd echter ” werd behouden …. De reis werd echter 
afgeblazen.afgeblazen.

1717

Aan de stromen van BabelAan de stromen van Babel
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Aan de stromen van BabelAan de stromen van Babel

�� Aan de stromen van Babel die avondAan de stromen van Babel die avond
�� dromend van het verre Sion…dromend van het verre Sion…
�� Onze harpen aan de wilgenOnze harpen aan de wilgen
�� vroeg men dat ik vroeg men dat ik lied’renlied’ren zong.zong.

�� Cantate, cantate,Cantate, cantate,
�� o zing nog eens jouw avondliedo zing nog eens jouw avondlied
�� Cantate, cantateCantate, cantate
�� o zing nog een maal jouw lied.o zing nog een maal jouw lied.

1919

Aan de stromen van BabelAan de stromen van Babel

�� Op de Op de puinenpuinen van dromen die avond,van dromen die avond,
�� eenzaam in het ballingenland,eenzaam in het ballingenland,
�� schor onze keel, mat onze ogen,schor onze keel, mat onze ogen,
�� Sion blijft ons hart verpand.Sion blijft ons hart verpand.

�� Cantate, cantate,Cantate, cantate,
�� o zing nog eens jouw avondliedo zing nog eens jouw avondlied
�� Cantate, cantate,Cantate, cantate,
�� o zing nog een maal jouw lied.o zing nog een maal jouw lied.
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Aan de stromen van BabelAan de stromen van Babel

�� Aan de stromen van Babel…Aan de stromen van Babel…

�� Aan de stromen, die avond…Aan de stromen, die avond…

�� Aan de stromen, die avond…Aan de stromen, die avond…

�� Cantate!Cantate!
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TrompetsongTrompetsong
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Zo kunt u beter mee volgenZo kunt u beter mee volgen……
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A letter to my heart
Jim Reeves

Dear heart, there is something I must tell you
Something sad and so hard for me to say
For I know how much you always loved her
And how you always hoped that she'd come back someday

But day after day my hopes grow dimmer
As I watched life and love passing me by
And the life I live is empty and so lonely
But you just lived for her and slowly let me die

You know she left me for another
so give her up, let her go, let it be
Dear heart, if you won't stop beating for her 
Then dear heart stop beating for me.

2525

But day after day my hopes grow dimmer
As I watched life and love passing me by
And the life I live is empty and so lonely
But you just lived for her and slowly let me die

You know she left me for another
so give her up, let her go, let it be
Dear heart, if you won't stop beating for her 
Then dear heart stop beating for me.

2626
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1963: Eerste single1963: Eerste single

�� FonoplaatFonoplaat
�� Deze avond: heruitgave in Deze avond: heruitgave in 

première première 

Herkent u deze muzikant?

Speelt nu banjo…

2727

CiaoCiao o bel o bel paesepaese

La La stupendastupenda sintesisintesi
didi colericoleri, , solesole e e ritmoritmo..

maravigliamaraviglia noinoi tuttitutti
finofino dal primo dal primo momentomomento

PaesePaese incantevoleincantevole
didi gioiagioia e e musicamusica

guardaremoguardaremo nel nel cuorecuore
si, si, si si, si, si memoriamemoria

2828
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Gele Anjers
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�� ‘‘k Heb aan menig ziekbed,k Heb aan menig ziekbed,
�� in een glas opgezet,in een glas opgezet,
�� mimosamimosa
�� Wit in zijn gewaad,Wit in zijn gewaad,
�� lief op zijn gelaatlief op zijn gelaat
�� O, wat kwam ’t gij zo groen ,O, wat kwam ’t gij zo groen ,
�� blond van hoofde hier doenblond van hoofde hier doen
�� mimosamimosa
�� In ’t land van de zon In ’t land van de zon zijtzijt gij geboren.gij geboren.
�� Winden die u sneden,Winden die u sneden,
�� blommestafblommestaf van heden,van heden,
�� Mimosa.Mimosa.
�� Voor twee halve dagen,Voor twee halve dagen,
�� en dan weggedragen,en dan weggedragen,
�� Mimosa.Mimosa.
�� Uwe armen Uwe armen wierptwierpt g’ uit,g’ uit,
�� laatste keer laatste keer spraaktspraakt ge luid,ge luid,
�� Mimosa?Mimosa?
�� Min die ik min, en mee dan levenMin die ik min, en mee dan leven
�� Min die ik minMin die ik min
�� mimosamimosa
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“Avond aan de berg”“Avond aan de berg”
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SnarenpoeemSnarenpoeem
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NobodyNobody knowsknows -- NegroNegro spiritualspiritual

�� NobodyNobody knowsknows the the troubletrouble I'veI've seenseen..
�� NobodyNobody knowsknows butbut JesusJesus..

�� NobodyNobody knowsknows the the troubletrouble I'veI've seenseen..

�� GloryGlory HallelujahHallelujah!!
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NobodyNobody KnowsKnows -- NegroNegro spiritualspiritual

�� SometimesSometimes I'mI'm up, up, sometimessometimes I'mI'm downdown
�� Oh, Oh, yesyes, Lord., Lord.

�� SometimesSometimes I'mI'm almostalmost to the to the groundground

�� Oh, Oh, yesyes, Lord., Lord.

�� AlthoughAlthough youyou seesee me me goinggoing long long soso

�� Oh, Oh, yesyes, Lord,, Lord,
�� I have I have mymy trials trials herehere below,below,

�� Oh, Oh, yesyes, Lord, Lord
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Pizzicato BoogiePizzicato Boogie
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Vaarwel…Vaarwel…
Fluiten nu spelen ’t afscheidslied.
Bloemen die neigen in hun stil verdriet.
Huiv’rend voor jou een laatste zang.
Vaarwel, vaarwel.

Wenkt weer het land van ons verlangen.
Eens zien we toch elkander weer.

Dank voor hetgeen het leven biedt.
Vaarwel,vaarwel.
Vaarwel, vaarwel.

Levet scone, vaarwel.
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Het BanjoHet Banjo--OrkestOrkest

dankt u voor uw aandacht!
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