
 

 

 
 

  



 

Beste,  
 
 
Vooreerst en opnieuw onze dank voor uw aanwezigheid op dit 
Kapelconcert ten voordele van het onderhoud van de Kapel Groot 
Hagelkruis-Steenstraat te Ekeren. 
 
De mooi en functioneel gerestaureerde kapel wordt gebruikt als 
repetitieruimte, als locatie voor diverse culturele activiteiten, en 
uiteraard als kapel. 
 
Wij zijn uitermate tevreden met de bestemming van deze unieke 
ruimte. 
 
Graag nodigen we u ter gelegener tijd uit een bezoekje te brengen naar 
aanleiding van een activiteit. 
 
Het concert van vandaag biedt (alweer) een smaakvol programma met 
de nodige afwisseling van bemanning én inhoud én vorm. 
Oordeelt u zelf maar. 
 
Wij danken van ganser harte alle medewerkers. 
En wensen eenieder een aangename avond toe. 
 
Geniet met volle teugen ! 
 
Parochie St.-Lambertus en C-Koren Ekeren  
Ekeren, 17 april 2016  
 
 
Heb je vragen … 

� i.v.m. C-Koren   Peter Somers 
     pe.somers@gmail.com  
     http://c-koren.be 
 

� i.v.m. Kapel      Kath De Keyser  
     de_kapel@hotmail.com 
     http://www.ekerseparochies.be 

 

  



 
 

 

 

Parochie Sint-Lambertus  
 

Eucharistieviering 
� In de week op woensdag en vrijdag in de kapel te 08.30u. 
� Elke zaterdag in de kerk te 17.30u. 
� Elke zondag in de kerk te 10.30u.  

      en derde zondag gezinsviering 
 

Pastoor Paul Verhulst 
Contact & secretariaat :  
Frans Lenaertsstraat 6, 2180 Ekeren 
Tel. 03/542.67.68 
paul.verhulst4@telenet.be 
 
 

 

Federatie Ekeren 
Federatie-coördinator : André Claessens 
andre.claessens@telenet.be 
http://www.ekerseparochies.be/ 
  



 

Carmina De meeste zangers en zangeressen van Carmina hebben in hun jongere jaren bij 

De Lambertijntjes en De Lambertijnen hoofdzakelijk eenstemmige liederen gezongen, maar bij 
Carmina ligt de nadruk op de meerstemmige muziek in allerlei stijlen en uit allerlei 
stijlperiodes. Het doel van het jeugdkoor is om jongeren in contact te brengen met een breed 
scala aan vocale werken in een sfeer die hen aanmoedigt om als groep te musiceren. Het koor 
staat dan ook open voor iedereen die enthousiast mee wil zingen. Er is geen andere selectie dan 
een stemproef om de stemmen bij de juiste groep in te delen. Het repertoire bevat werken die 
een flinke uitdaging betekenen, maar ook werken waar de nadruk enkel ligt op het plezier van 
het musiceren. 
Dirigent: Tom Johnson. 
Begeleider : Kris De Jean. 
Repetitie : Zaterdag van 14u00 tot 16u15 in de kapel 

 

Cantilene :Op hun vrije zaterdagavond komen een 50-tal jongeren tussen 17 en 25 jaar 

samen om te zingen. Aanvankelijk opgericht om de doorstroming van het jeugdkoor “Carmina” 
naar het gemengd koor “Con Amore” te vergemakkelijken, kreeg Cantilene van meet af aan een 
eigen plaats binnen de C-korenfamilie. Zes maanden na de oprichting behaalde Cantilene in 
1978 onder leiding van Jozef Cleymans een Eerste Prijs Summa Cum Laude (97 %) op het 
Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt 
De jury schrijft in de beoordeling: “een koor met ongekende mogelijkheden”. Dit was een 
perfecte start voor een koor met vele mogelijkheden, en dit heeft Cantilene ondertussen 
bewezen. Drie jaar na de oprichting gaf Jozef Cleymans de leiding over aan Luc Anthonis die als 
19-jarige deze uitdaging aannam en sindsdien onafgebroken dirigent is van Cantilene. Cantilene 
behaalde in zijn lange geschiedenis tal van prima resultaten op koorwedstrijden en festivals en 
het koor heeft zowat gans Europa aangedaan tijdens zijn veelvuldige concertreizen 
Door de afbakening in leeftijd heeft het koor een aanhoudende vernieuwing van leden, wat de 
frisheid van stemmen bewaart. Met deze jonge stemmen zingen ze alle soorten koormuziek, van 
oud tot hedendaags en in vele gevallen aangepast aan het jeugdige karakter van het koor. 
Dirigent : Luc Anthonis. 
Begeleider : Tine Rabijns. 
Repetitie : Zaterdag van 18u30 tot 20u30 in de kapel 

 

Caljenté is geboren als resultaat van een vakantieliefde.  Het jeugdkoor Cantilene was op 

koorreis in Boedapest; we schrijven zomer 2005.Enkele oudgedienden mijmerden over hoe 
spijtig het toch wel was dat ze omwille van hun leeftijd uit de C-koren weg “moesten”/waren 
en over het feit dat dat toch wel een leegte was binnen de C-Koren.Waarom zouden ze zelf eens 
niet proberen om een ‘vervolgkoor’ op te richten ? Na veel overleg en veel vergaderingen werd 
het nieuwe koor, Caljenté, op 21 april 2006 boven de doopvont gehouden. Caljenté lijkt echt 
een schot in de roos te zijn.  Wekelijks repeteren ruim vijftig enthousiaste koorleden elke 
vrijdagavond onder de passionele en zeer kundige leiding van An Meeusen gedurende 8 jaar, en 
na haar afscheid, onder de nieuwe leiding van Tine Rabijns. Het repertoire begint ook behoorlijk 
uitgebreid te worden : profane en religieuze, oude en moderne muziek, kortom alles behalve 
Duitse Schlagers. 
Dirigent : Tine Rabijns. 
Begeleider : Govaart Haché. 
Repetitie : Vrijdag van 20u15 tot 22u15 in de kapel  

  



 

 

 

 

 
Thuis in thuiszorg 

Pastorijveld 25 

2180 Ekeren 

Tel. 03 542 15 69 

 

THUISZORGWINKEL 
 

 

www.thuiszorgthuis.be 

 

  



 
Kapelconcert  

 

 

Caljenté o.l.v. Tine Rabijns   

Piano: Govaart Haché 
Viool: Tom Johnson 
 
 
If ye love me      Thomas Tallis 
Sing we and chant it    John Dowland  
Little birds      Eric Whitacre 
Let my love be heard    Jake Runestad  
 
Festival Sanctus     John Leavitt 
Five Hebrew love songs deel 1 en 2 Eric Whitacre 
The battle of Jericho    Moses Hogan   
 

 

 

Carmina o.l.v. Tom Johnson   

Piano en slagwerk: Kris De Jean 

 

 

Szellı zúg      Lajos Bardos 
Las Amarillas      Stephen Hatfield 
Ik ben van nergens en overal   volkslied 
La Najtingalo      Kristiaan Van Ingelgem 
Miniatuur       Kurt Bikkembergs 
The Joiku       Jukka Linkola 
Le bébé       Maarten van Ingelgem 
Someone new      Escobar 
Sesere Eeye      Torres Strait Islands Traditional 

  



 

17 april 2016 
 

 

Carmina, Cantilene & Caljenté o.l.v. Tom Johnson 

 
All praise to Thee     Thomas Tallis 

 

 

 

 

 

Cantilene o.l.v. Luc Anthonis 

Piano: Tine Rabijns 

Liedjes voor de slapelozen   Vic Nees 

(Tekst: Mieke Martens) 

 

Suite        Kurt Bikkembergs 

op teksten van Paul van Ostaijen   

 1. Boere-Charleston 

 2. Onbeduidende Polka 

 3. Wals van kwart voor Middernacht 

 4. Polonaise 

 5. Oppervlakkige Charleston   

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 



 

 

EKERS HOF 

 

 

 

Een ruimte met veel mogelijkheden. 
Veel mogelijkheden met ruimte! 

 

Gelijkvloers  

� Akerzaal bijzonder geschikt voor concerten, toneelopvoeringen, 

recepties, tentoonstellingen, bals, personeelsfeesten allerhande. 

Tot max. 250 personen. 

Mogelijkheid modern ingerichte keuken 

� Gele zaal voor 50 personen  

Mogelijkheid modern ingerichte keuken 

1ste verdiep  

� Blauwe en Rode zaal voor 35 personen 

 

 

 
 

Ekers Hof, Groot Hagelkruis 6 – 2180 – Ekeren 

Voor info & reservatie: 0498/33.00.56 

Ekershof@hotmail.be 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


