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Beste Drongenaar,
De mooie dagen zijn in zicht, er is meer leven op straat, we zijn stilaan aan een
nieuwe editie van Drongen Kermis toe….
In deze gazette kan je lezen over ons volgend evenement, het scampoesterfestijn,
wat het programma van onze Kermis biedt, een oproep voor Kunst doorDrongen
maar ook opnieuw de nieuwe rubrieken: Wist-je-dat… in Drongen en het
interview met een Drongenaar: ditmaal is Ann Pareyn aan het woord.
We wensen je veel leesplezier en hopelijk tot gauw op onze evenementen.
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Scampoester op Paasmaandag
Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de Dekenij u uit op hun SCAMPOESTER- festijn
op Paasmaandag 13 april. De scampi zijn à volonté en worden eventueel
voorafgegaan door oesters. Verleden jaar zijn we verhuisd naar Baarle in de school
van Don Bosco (ingang parking Kloosterstraat) en we behouden deze locatie.
Bereidingswijzen en prijzen
Er is keuze tussen scampi of een koude schotel.
Eventueel zijn er ook oesters als aperitief.
Bereidingswijzen:
lookroom,
lookboter,
bleusaus, maison, diabolique, curryroom. Het
buffet is eveneens voorzien van brood, pasta,
frietjes, sla en tomaat.
Gelieve in te schrijven vóór 06 april want het
aantal plaatsen is beperkt. Dit doet u bij juwelier
Moens, Oude Abdijstraat 24 te Drongen of via mail: sabine.tollenaere1@gmail.com.
Afhalen is ook mogelijk (te vermelden bij overschrijving).
€ 12.00
€ 24.00
€ 12.00

Oesters (6 stuks):
Scampi volwassenen:
Scampi kinderen:

Koude schotel (volwassenen):
Koude schotel kinderen:

€ 14.00
€ 7.00

Uw inschrijving is pas bevestigd na overschrijving op reknr. BE56 0682 4450 4388.
Gelieve duidelijk uw naam, het aantal personen en de keuze van menu te vermelden.
Naar aanleiding van de maatregelen getroffen door de overheid, houden we er rekening mee dat het event
Scampoester eventueel kan/moet afgelast worden. Inschrijvingen en betalingen worden dan uiteraard
teruggestort. Voorlopig blijft het event behouden op 13/04 tenzij er van de overheid nieuwe maatregelen komen.
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Wist-je-dat… in Drongen?
Wist-je dat… in Drongen brengt je nieuws en weetjes uit Drongen: gebeurtenissen uit ons dorpsleven, maar
ook feiten die al eens leuk zijn om te lezen. Indien je ons iets willen laten weten om in onze volgende editie op
te nemen, stuur dan gerust een berichtje naar ons mailadres.
Wist-je-dat:

•

•

•

•

je iedere tweede vrijdag van de maand, behalve tijdens de zomervakantie, welkom bent in het
ARKAFFEE. Dit is een evenement van de ARK, momenteel nog gevestigd op het Drongenplein
26. Door hier een glaasje te komen drinken, ondersteun je deze gemeenschap en maak je kennis
met wie ze zijn en wat ze doen.
Je komt meer te weten over de Ark via hun website: de Ark Gent
de antennewerking Drongen-Baarle-Luchteren maandelijkse buurtmaaltijden organiseert in
Drongen-Centrum en in Drongen-Luchteren. Senioren uit Drongen die moeite hebben om zelf
te koken of die alleen zijn en die graag eens in gezelschap eten zijn daarbij welkom. De laatste
woensdag van de maand om 12u kan je terecht in het Open Huis aan de Leie. De derde woensdag
vindt dit plaats in de Parochiezaal in Luchteren. De maaltijd bestaat uit een tas soep, een
hoofdgerecht en een dessert voor 5,50 euro.
Meer info vind je op https://www.ocmwgent.be/Antenne-Drongen.html.
de toeristische dienst van Zwitserland het fraaie dorpsgezicht van Drongen heeft gebruikt in een
opvallende Facebookcampagne om zijn alpentoppen te promoten. “Ik ben klaar met vlak”, staat
te lezen op een foto van de vernieuwde Pontbrug en de Abdij van onze mooie gemeente.
Daaronder een foto van een Zwitsers berglandschap met het zinnetje “Ik ben toe aan
Zwitserland”.
je kan ontdekken wat er te doen is in Drongen op ‘Uit in Drongen’ Hier vindt u een overzicht
van alle activiteiten en evenementen: https://stad.gent/nl/drongen

Interview met een Drongenaar
In Drongen leven heel wat mensen die een spannend verhaal te vertellen hebben. Zo hebben we
kunstenaars, topsporters, bekende Vlamingen, … die in Drongen geboren zijn of die nu in Drongen
wonen. We willen graag een blik achter de schermen werpen, een relaas horen dat we niet in de kranten
zullen lezen en dit verhaal willen we met onze lezers delen.
Voor deze editie zijn we gaan praten met Ann Pareyn. Zij werd aangeduid door Gab Benoot tijdens ons
vorig interview. Ann woont al 26 jaar in Drongen, is getrouwd en heeft 3 dochters. Zij is een bevestigde
violiste en dirigente maar ook muziekpedagoog en concertorganisator. Wij stelden 10 vragen aan Ann
waarbij ze vertelt over haar passie voor de muziek, over haar loopbaan, over haar leven….
Als je in één woord kon zeggen wat je naar Drongen bracht.
Liefde. Toen ik indertijd mijn lief en latere echtgenoot leerde kennen, woonde ik langs de kanten van
Ieper en hij in het Antwerpse. En dus hebben wij de afstand in twee gedeeld en kwamen wij in het
Gentse terecht. Eerst een tijdje in Gentbrugge maar al vrij vroeg verhuisden wij naar Drongen omdat
het hier zo mooi wonen is in een prachtig natuurkader. Ondertussen verblijven wij hier al een kwarteeuw.
In 2006 heb ik in Drongen het kamerorkest ‘Cordae Lysis’ opgericht. En wij zijn van begin af aan
dankbaar geweest dat wij in de Oude Abdij mochten repeteren en hier een repertoire konden uitbouwen.
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Is de muziek voor jou een noodzaak?
Ik leef graag voor, door en met muziek. Toen ik pas in Drongen woonde, had ik een fulltime job:
lesgeven en concerten spelen, een gezin met drie kinderen en een echtgenoot die door zijn werk niet zo
vaak thuis was. Niet evident: concerten zijn vooral 's avonds en in het weekend, vaak ver. Net die
momenten dat je ook thuis het meeste nodig bent. Je moet vaak ’s middags thuis vertrekken, vanaf 18
uur in de zaal repeteren, om 20u concert spelen, tot 22.30u. Dan wil je als muzikant stilaan ook richting
thuis. Bisnummers gevraagd worden, geeft voldoening, maar het publiek realiseert zich niet altijd dat
een artiest ook moe is ‘s avonds en graag op tijd in bed zit. Want als je thuiskomt, zit je nog volop onder
de adrenaline en moet je ontstressen. En geen zes uur later hoor je alweer de wekker en is het alle hens
aan dek. Zo ben ik een paar keer gecrasht. Het werd allemaal te veel en het werd tijd voor rust en
bezinning. Het gezin kwam op de eerste plaats en de muziek verdween wat naar de achtergrond.
Wat is het vervelendste wat je ooit gedaan hebt?
Daar moet ik niet lang over nadenken: fulltime lesgeven: halftijds in Ieper, halftijds in Gent. Dat was
voor mij artistieke zelfmoord. Ik geef graag les, maar niet voltijds en zeker in combinatie met dingen
waarin ik meer creativiteit kwijt kan. In 2010 heb ik een sabbatjaar genomen. In heb dan een jaar een
totaal andere opleiding gevolgd, een jaar waarin ik uiteindelijk ontdekte dat ik niet zonder muziek kon
en wou leven.

Noem een minder goede eigenschap van jezelf
Perfectionisme: Als musicus moét je perfectionistisch zijn. Een beroepsmusicus is als een topsporter. Je
moet er ongelofelijk veel voor over hebben: studeren, studeren en nog eens studeren. Op tijd naar bed,
gezonde voeding, regelmatig sporten, kortom ervoor zorgen dat je in topvorm bent en blijft. Wanneer je
als violiste in een orkest komt, kun je je niet permitteren om fouten te maken. Er staan namelijk veel
anderen klaar om onmiddellijk je plaats in te nemen! Daarnaast wil ik nog wel eens graag de eerste viool
spelen, zelf de maat slaan en kan ik moeilijk stil zitten. Drie ‘slechte’ karaktereigenschappen die maken
dat een orkest managen en dirigeren mij op het lijf geschreven is! (lacht)
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Je hebt recent samengewerkt met Johan Op de Beeck?
Ja. Ik ben een grote lezer en had in 2016 de biografieën over Napoleon door Johan Op de Beeck gelezen.
Vanaf de eerste pagina’s in de ban van zowel Napoleon als van de manier waarop Johan over hem
schreef ̶ namelijk een mens van vlees en bloed ̶ groeide bij mij het verlangen om een concert in te
richten met muziek uit de tijd van Napoleon. In de aanloop naar de 250ste verjaardag van Napoleon in
2019, heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en Johan in 2017 gemaild. Hij zag een artistieke
samenwerking direct zitten, wat resulteerde in de multimediale muziektheatervoorstelling:
“Napoleon Ongehoord”. We hebben deze voorstelling in een aantal grote Vlaamse Culturele Centra
kunnen brengen. Het leuke was dat die Culturele Centra mij zelf belden ‘omdat ze de productie zo
interessant vonden’. Er kwam echter ook veel administratief werk, verkoop-techniek,
orkestmanagement, theatertechniek en logistiek bij kijken. Een hele klus! Maar het was een succesvolle
productie waar we met de 70-koppige crew dankbaar op terug kijken!
Eén van de sponsors van deze Napoleon-productie heeft mij nu uitgenodigd om een dergelijk project
voor zijn organisatie te creëren. Neen, ik mag daar nu nog niets over zeggen, sorry! (lacht)
Maar ik heb nu wel de handen vrij voor het louter artistieke, zij regelen ditmaal al de rest, wat uiteraard
geweldig is! Ook met Johan ben ik intussen bezig aan een nieuw project: surprise!
Zat muziek bij jou in de genen en speelde je van kinds af viool?
Mijn beide grootvaders speelden respectievelijk accordeon en klarinet. Mijn mama speelde piano. Toen
ik een jaar of zeven was, nam mijn vader mij mee naar het dorpskoor in Zillebeke, waar ik vooral onder
de indruk was van de jonge, knappe orgelist (lacht), maar zeker ook van zijn geweldige orgeltechniek!
Zelf begon ik pas op mijn twaalfde viool te spelen. Ik was er wel direct door gebeten en drie jaar later
slaagde ik, tot mijn verbazing, voor het ingangsexamen aan de kunsthumaniora van het
Lemmensinstituut. Toen ik daar binnenkwam was ik verrukt als een kind in een snoepwinkel en wist ik:
dit is de wereld waarin ik wil leven!
Je speelde ooit zelfs in het orkest van Ennio Morricone?
Ja, al was de man toen al 80
jaar en was het even wachten,
want voor de repetities werd hij
vervangen door zijn assistent.
Pas vanaf de generale repetitie
nam hij zelf de dirigeerstok in
de hand.
Het is ongelooflijk wat een
charisma die man had!
Het leuke was dat één van de
persfotografen, een vriend van
mij, toevallig op het concert
aanwezig was en zonder dat hij
er erg in had, een close-up nam
van mij en Morricone!
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Wat zijn je favoriete componisten?
Mozart en Stravinsky. Mozart omwille van zijn evenwichtige maar speelse karakter, geen noot teveel
schrijft die man; Stravinsky eerder door zijn onvoorspelbare, vernieuwende en gedurfde stijl en zijn
ingewikkelde, maar ook speelse ritmes.
Was je ook hier in het Gentse op grote podia actief?
Zeker. Als violiste en als dirigent werkte ik in de Opera Gent, Capitool, NTGent, de Bijloke,
Handelsbeurs (o.a. première van Napoleon Ongehoord), Vooruit, Minardschouwburg, Groenzaal,
Parnassus, St Pietersabdij, St Baafskathedraal, en zowat alle Gentse kerken. Cordae Lysis werd door het
Festival van Vlaanderen uitgenodigd voor een concert onder de Gentse stadshal en naar aanleiding van
de Warmste Week speelden we recent een concert ten voordele van vzw De Ark in de neogotische kapel
van de Oude Abdij.
Hoe zie je de muzikale toekomst?
Eigenlijk komt dit interview op een heel gelukkig moment: ik kan eindelijk ten volle met muziek bezig
zijn op de manier waarop ik dat het liefste doe: een beetje als pedagoog, maar vooral als violiste, dirigent,
en projectmanager. Of zoals men het steeds in de programmabrochures zet:
Zelf viool spelen en dirigeren: het blijven twee grote, elkaar bevruchtende passies van Ann, waarbij ze
altijd vooropstelt de authenticiteit van de muziek an sich én haar musiceervreugde met het publiek te
delen.
Meer info op: Ann Pareyn Wikisage en www.annpareyn.com
Met dank aan Ann Pareyn & Johan Anthonis.

Après-Ski 14 december 2019, een terugblik
Natuurlijk vergeten we onze eigen evenementen en activiteiten niet en het is ook wel eens leuk om terug
te blikken naar voorbije edities…
De 5e editie van de Après-Ski vond plaats op 14 december bij het monument aan het Drongenplein. Het
was sfeervol met een Après-ski tent, een winter DJ, drankgelegenheid, gratis pannenkoeken, spitburgers
en de gratis kindermolen. Natuurlijk ontbrak de Dekenij-Kerstman vergezeld van zijn Kerstvrouwtje
ook ditmaal niet.
De kinderen die een tekening met een winters thema gemaakt hadden, kregen allen een eland-diadeem.
Hieronder enkele sfeerfoto’s.
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Drongen Kermis 2020: 5, 6 & 7 juni
Drongen Kermis 2019 was een jaar om niet te vergeten. De eerste maal rond het nieuwe plein, de
tweede maal zonder tent, de eerste maal met een groot buitenpodium…
Vanuit de uitgebreide terrassen van de cafés kon u genieten van de sfeer. Het middelpunt was een
intiemere foor op het Drongenplein.
Omdat het zo’n geslaagde editie was, gaan we dit concept behouden en we verwachten u opnieuw aan
het monument vanaf vrijdagavond 5 juni.
Vrijdagavond vindt de officiële opening plaats met een gratis receptie voor de Drongenaars en de
bezoekers en daarna is er een optreden op het grote buitenpodium. Zaterdag is er de hele dag
rommelmarkt en ’s avonds zijn er opnieuw optredens.
Op zondag verwachten we jullie op de ‘Horen-Zien en Proeven’ markt met straattheater en animatie.
Tot slot zijn er optredens op het podium tot ’s avonds laat.

Programma Kermisweekend
Groot podium aan het monument…
Vrijdag 5/6:
20u00 – 20u45: Officiële opening van de Drongen Kermis met aansluitend receptie en optreden
20u30 - 22u30: IMAGINE No Lennon (met o.a. Jean Bosco Safari & Ben Crabbé)

Zaterdag 6/6:
19u30 - 21u00: Kurt Burgelman
21u00 - 22u30: Amy Winehouse Tribute
23u00 - 00u30: DJ Dirk Stoops

Zondag 7/6:
10u00 - 11u30: Raf Violi kinder discoshow
12u00 - 13u30: Aperitiefconcert met Dirk Devriendt, liedjeszanger die zichzelf begeleidt op de gitaar
14u00 - 15u30: Ketnet Wrapp band
16u00 - 17u30: Oiterpe, Drongense turn- en dansclub
17u30 - 18u30: Pegasus, Drongense turnclub
18u30 - 19u30: Impact Dance, Drongense dansschool
19u30 - 20u45: The Starlings: Tom Dice & Kato Callebaut brengen samen alternatieve rock
21u30 - 22u30: Mydonna, muziek- en dansshow met de grootste hits uit Madonna’s carrière
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Op het parcours…

Zaterdag 6/6:
10u00-18u00: Rommelmarkt met straatanimatie
Locatie: Oude Abdijstraat, A. Catriestraat, Abdijmolenstraat, A. Petitstraat
info & inschrijvingen: dekenijverenigddrongen@gmail.com

Zondag 7/6:
12u00 – 18u00: Horen, Zien en Proeven markt
Locatie: Oude Abdijstraat, A. Catriestraat, Oude Abdij
12u00 - 18u00: Guapa – Savooimadammen – Famba – OINK – Bleau klimmuur –
Die Verdammte Spielerei – Steltenlopers parade – Zeepbellenblazen –
Klei Atelier – Prinsesje vertelt… ovb
15u00 - 18u00: Mystieke Dreef (Abdij)
11u00 - 18u00: Kunstenaars stellen tentoon in de Oude Abdijstraat & aan de boerderij in de Abdij
11u00 - 18u00: Foodtrucks & Drongense verenigingen langs het parcours
en niet te vergeten de Drongense cafés, restaurants, brasseries…
Standhouders info & inschrijvingen: dekenijverenigddrongen@gmail.com

Maandag 8/6:
13u00 – 17u00: Namiddag voor de rijpere jeugd
Deze namiddag gaat door in het Parochiaal centrum. Kaarten verkrijgbaar bij juwelier Moens,
waarborg 5€ ( dit krijg je terug aan de ingang).
Gratis programma voor de rijpere jeugd met koffie, dessert en optreden: L’Esprit de Claude
François door Alain Dès et Les Dès Girls om 14u00 met in de pauze dansinitiatie.
Kaarten verkrijgbaar bij Juwelier Moens vanaf 15/5 (waarborg 5€, krijg je terug aan de ingang)
Waarom een waarborg? Voor de organisatie als inschatting van wat er moet voorzien worden.
We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen tijdens dit feestelijk weekend!
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Kunst doorDrongen 2021
Laatste oproep aan Drongense
kunstenaars…

Wedstrijd: Wie ontwerpt
doorDrongen 2021?

de

affiche

voor

Kunst
doorDrongen
is
een
kunstevenement georganiseerd door
onze Dekenij dat drie-jaarlijks
doorgaat in het mooie domein van de
Oude Abdij en haar tuin.
Noteer alvast 3 - 4 & 5 september
2021 in jullie agenda.
Het thema is “de 4 natuurelementen:
lucht, aarde, vuur en water…”
Langs deze weg doen we nog een
laatste oproep aan Drongense
kunstenaars om deel te nemen aan
dit mooie evenement..

Misschien zie jij het niet zitten om als kunstenaar deel te
nemen aan dit evenement, maar heb je wel veel inspiratie
om de affiche voor de volgende editie te ontwerpen.
Er zijn geen beperkingen.
Het thema is, zoals reeds in de rubriek hierboven vermeld,
de 4 natuurelementen. Je ontwerp kan je mailen naar
dekenijverenigddrongen@gmail.com
of opsturen naar
Dekenij Verenigd Drongen, Abdijmolenstraat 9, 9031 Drongen.
En dit doe je vóór 31 augustus 2020, waarbij je duidelijk je
naam en contactgegevens noteert.
De winnaar wordt op het kunstevenement zelf in de
bloemetjes gezet en tevens met een mooie prijs beloond.

Inschrijven kan via
dekenijverenigddrongen@gmail.com

Vele kunstige groeten, Dekenij Verenigd Drongen.

.

Wedstrijd: ‘Waar in Drongen…?
1. Waar in Drongen is deze foto genomen?
2. Hoeveel juiste antwoorden zullen we op deze vraag
ontvangen?

Stuur uw antwoord vòòr 6 april naar
dekenijverenigddrongen@gmail.com
De winnaar krijgt twee gratis kaarten aangeboden voor onze
Scampoestermiddag op 13/4/2020 (gratis scampi’s)

Dekenij Verenigd Drongen
Deken
Dekenin
Penningmeester
Secretaris
Bestuursleden

Johan Herregodts
Nicky Lycke
Carine Vandendries
Benny Van De Velde
Eddy Cornette
Nigel Herregodts
Mieke Roels

Kunst

Dirk Tanghe
Sabine Tollenaere
Aline Vens
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