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Percussie Team Koolskamp
behaalt brons op Vlamo-wedstrijd
Het Percussie Team
Koolskamp (PTK) van de
Harmonie St.-Cecilia behaalde in Wevelgem
brons op een Vlamo-wedstrijd voor percussieteams. “Naar mijn oordeel zijn we het team dat
het ‘meest’ won als we
het over ervaring, groepsgevoel en evolutie in de
laatste jaren hebben”,
zegt dirigent Guillaume
Noppe.

den lag de focus volledig op de
wedstrijdwerken. Voor de wedstrijd was zeker een gezonde nervositeit in de groep. We voelden
ons ook wel een beetje geïntimideerd door de andere teams, omdat die allemaal al dikwijls aan
wedstrijden hadden deelgenomen
en wij ook wisten dat ze al een
behoorlijk niveau hadden. Maar
toen we ter plaatse waren en de
werken nog eens doornamen,
voelde iedereen wel dat het goed
zat.”
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PERCUSSIE XPO
Het Percussie Team Koolskamp (PTK) van de Harmonie St.-Cecilia onder leiding van dirigent Guillaume Noppe.
Trots op het brons dat ze behaalden tijdens een Vlamowedstrijd. (GF)

ke punten zijn. We zijn de laatste
jaren trouwens muzikaal sterk gegroeid en om nog verder te groeien is de feedback die we op die
wedstrijd kregen zeker nuttig!”
In Wevelgem deed PTK mee in de
categorie concert percussie-ensembles, binnen de afdeling Uitmuntendheid (de derde hoogste
afdeling). Er waren 16 deelnemers
uit vooral West-Vlaanderen, maar
ook uit Retie, Scheldewindeke en
Brussegem.
“Aan de twee wedstrijdwerken repeteerden we regelmatig gedurende 2 jaar, maar de laatste maan-

“Er werden natuurlijk wel enkele
kleine foutjes gemaakt door de zenuwen, maar daar heeft de jury
ons niet op afgestraft. Iedereen is
heel tevreden. 85,2% is niet weinig en een mooie beloning voor al
het werk dat we er hebben ingestopt. Over twee jaar wordt de
wedstrijd opnieuw georganiseerd
in Wevelgem en doen we misschien nog eens mee.”
Wie PTK aan het werk wil zien
kan op zondag 2 april 2017 afzakken naar De Ark in Ardooie. Dan
organiseert Vlamo in samenwerking met onze harmonie een Percussie Xpo (slagwerkbeurs voor
en door West-Vlaamse slagwerkgroepen). Later meer daarover.
(IB)

Dirigent en Koolskampenaar
Guillaume Noppe (25) speelt al 18
jaar in percussie-ensemble PTK.
“Door mijn studies in de muziekschriftuur aan het Koninklijk
Conservatorium in Brussel ben ik
constant met muziek bezig”, aldus Guillaume. “Een half jaar terug nam ik tijdelijk de rol van instructeur (of dirigent) van het
PTK op mij, omdat onze vorige
instructeur moest afhaken omwille van zijn te drukke job. Ondertussen is er al een nieuwe instructeur gevonden die mijn taak zal
overnemen. Ik speel ook nog in

de harmonie zelf en ben ook al 7
jaar bestuurslid.”

Femmanieuwtjes

Platina voor Remi en Godelieve

KOOLSKAMP G Op vrijdag 4
november vindt het jaarfeest
plaats in zaal ‘t Zonneke. Aanvang om 19.30 uur. Met een
knabbel, een babbel en ontspanning. Femmapashouders en hun
partner betalen 22 euro, anderen
betalen 32 euro. Inschrijving en
betaling voor 31 oktober bij een
kernlid of bij Annie Wybo, Ardooisestraat, 50.
Op dinsdag 22 november om 19
uur bijeenkomst in ’t Zonneke.
Lesgeefster Rita Gesquière
brengt proevertjes mee en met
haar advies worden producten
gemaakt om mee te doen naar
huis. Voor iedereen is er ook een
pakketje met verpakkingen, ingrediënten en een korte samenvatting. Deelnemingsprijs is 10
euro voor leden en 15 euro voor
niet leden. Inschrijving en betaling voor 15 november. (JD)

Sober maal
ARDOOIE G In wzc Sint-Vincentius aan de Kortrijksestraat 58,
wordt elke eerste vrijdag van de
maand een sober maal georganiseerd door de parochiale werken
met medewerking van het woonen zorgcentrum. Op het menu
staat soep of koffie en brood met
beleg. Het volgend sober maal
op vrijdag 4 november om 11.45
uur is ten voordele van Rwanda.

AMERIKAANSE DRUMBAND
De Koninklijke Harmonie St.-Cecilia uit Koolskamp bestaat 70
jaar, PTK in z'n huidige bezetting
nog maar een 3-tal jaar. “Waarschijnlijk is men eind de jaren ’70
gestart met een trommelkorps.
De harmonie heeft ook een jeugdwerking waar we jongeren klaarstomen voor het percussieteam.
Ons ensemble PTK is sinds 2013
geëvolueerd vanuit een traditioneel Europees trommelkorps naar

een ensemble met xylofonen, marimba's, vibrafonen ..., wat meer
aansluit bij de Amerikaanse
drumbandstijl. Een stijl die bij
ons ensemble past als je ziet dat
we nu derde werden in Wevelgem. Momenteel hebben we 22
spelende leden.
Het PTK deed mee aan de Vlamowedstrijd omdat het wedstrijdervaring wilde opdoen. “En om een
keer iets totaal nieuw mee te maken. Een wedstrijd is meestal ook
een soort barometer om te zien of
je als groep muzikaal goed bezig
bent, wat je sterke en minder ster-

KOOLSKAMP q Een veertigtal jaar geleden werd in de huidige Walstraat een seniorenwijk aangelegd. Daar
staan nu 15 woningen. De bewoners vormen een hechte gemeenschap. Maandag 17 oktober genoten ze van
een primeur. Remi Vandenhende en Godelieve Baert mochten er immers hun platina huwelijksjubileum vieren. Dat gebeurde met alle buren samen tijdens een gezellig samenzijn in het plaatselijke ontmoetingszaaltje.
Remi werd in Ardooie geboren op
8 september 1920. Godelieve zag
er het levenslicht op 8 september
1925. Na hun huwelijk in Ardooie
op 11 oktober 1946 bleven ze 35
jaar in de gemeente wonen.
Remi was vooral aan de slag als
schoenbewerker, hij sloot zijn beroepsloopbaan af in het tennisrakettenbedrijf Snauwaert&Depla
in Beveren. Godelieve was vooral
huisvrouw als moeder van twee
zonen en een dochter. Ze had ook
een tijdje een platenzaak in de
Stationsstraat in Ardooie.
Vanuit de Berlingmolenstraat verhuisden Remi en Godelieve naar
de Distelstraat in Koolskamp.
Sinds een tiental jaar wonen ze
nu in de Walstraat waar ze goed
ingeburgerd zijn. Ze zijn er het
eerste koppel dat een platina huwelijksverjaardag mag vieren. In
Koolskamp zijn ze het tweede
echtpaar dat 70 jaar lang getrouwd is, ook het echtpaar Borra
– Declerck, toen wonende in de
Lichterveldsestraat, mocht samen
70 kaarsjes uitblazen. (JD)

Remi Vandenhende en Godelieve Baert mochten hun platina huwelijksjubileum vieren. Ze deden dat samen met
alle buren uit de Walstraat in het plaatselijke ontmoetingszaaltje. (Foto EH)

