
REPETITIEWEEKEND IN HET VERLOREN BOS 

 

Op vrijdag 13 april (muzikanten zijn niet bijgelovig!) trokken we opnieuw richting Lokeren om daar in 

het ‘Verloren Bos’ volop te repeteren voor het naderende lenteconcert . De juiste locatie om onze 24ste 

editie voor te bereiden. Het Koetshuis liep vlotjes vol en om 19.00 uur startte het jeugdorkest, na een 

deugddoende paasvakantie, met de eerste repetitie. Een uur later was het de beurt aan het 

harmonieorkest. Je voelde meteen dat de sfeer goed zat en dat ieder gemotiveerd was om de 

muziekstukken perfect onder de knie te krijgen.  

Na de belegde broodjes volgde de KEVA-relatietest waarin enkele oude, maar ook nieuwe geheimpjes 

aan het licht kwamen. Vrolijke discussies, de kamers verkennen, de kleinste rakkers in bed stoppen, 

kaarten, kickeren, gezelschapsspelletjes spelen… ieder deed zijn ding. 

Voor enkele muzikanten was het heel snel 

zaterdagochtend en na een stevig ontbijt volgden de 

voormiddagrepetities. De jeugdmuzikanten mochten 

zich uitleven met een ‘levensechte’ Stratego in het 

bospark. Intussen legden ze ook de enige overblijvende 

mannelijke ooievaar uit dit park, die twee dagen eerder 

zijn vrouwtje verloor, op beeld vast. De vier eieren in het 

nest zullen dus niet meer uitgebroed worden.  Wedden 

dat het mannetje, na het horen van het prachtige ‘Spring’ 

gecomponeerd door Johan de Meij, toch wat troost 

voelde. Dit muziekstuk, waarin je de lente in Zweden 

hoort ontwaken, deed ons trek krijgen in courgettesoep 

en vis met pommes duchesse.  

We vlogen er weer volop in met Birdland, Jurassic Park en Innuendo en dan wat vrije tijd: een 

fotozoektocht in de stad, fonteintjespret, een verkwikkend slaapje, zonnen (jaja, zonnig weer!), 

voetbal, frisbee, fruitsalade smullen.  

 

 

 

 

 

 

 

Nog een laatste oefenmoment op zaterdag en dan mocht ieder aanschuiven voor het KEVA-buffet. 

Lekker en gezellig. Napraten bij het kampvuur, een dansje placeren, een paar spelletjes wiezen, 

Italiaans studeren (een ijverige student!) en deze drukke repetitiedag zat erop. 

  



Het ontwaken ging vrij vlot. We werden hierbij verrast door onze 

allerjongste spruit die een stevig nummer bracht. Hij mag, binnen 

enkele jaren, onze rangen als slagwerker vervoegen!  

Na een zondags ontbijt met krentenbrood en pistoletjes, wat dacht je, 

opnieuw aan het werk. Intussen waren ook de eerste wandelaars op 

pad en kregen we bezoek van een  geïnteresseerde jazzmuzikant: een 

zekere Guido uit Lokeren. We mochten een dikke pluim op onze hoed 

steken voor het repertoire en de uitvoering en we nodigden onze 

nieuwe supporter dan ook uit op onze volgende optredens.  

De laatste repetitiedag zat er bijna op, maar we gingen niet naar huis met een lege maag:  paprikasoep, 

varkenswangetjes met friet, appelmoes of witlof en een ijsje. Bij de laatste berg afwas en de opkuis 

werd er nog goed gelachen. 

Het weekend was opnieuw dik in orde en dat was niet alleen te danken aan het mooie lenteweer! 

Dankjewel bestuurders, dirigenten, muzikanten, sympathisanten en kookouders voor de organisatie, 

de medewerking, de vriendschap, de leute en de muziek.  

Een mooi concert gewenst op 5 mei!  

 

 




