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Beste lezer,
Wanneer u deze nieuwsbrief leest, ligt ons eerste nummer van 2022 binnen
handbereik. Ieder jaar kiezen we voor een andere kaft. Dit jaar werd het een
muziekpartituur. Het stedelijk muziekonderwijs bestaat immers 150 jaar en dat verdient
om in de bloemetjes gezet te worden. In elk nummer zal dit jaar dan ook een artikel
opgenomen worden, gewijd aan muziek, woord en plastische vormgeving.
Om in de sfeer te blijven vindt u van drie Lokerse muziekmaatschappijen in bijlage de
flyer, waarin ze hun eerste openbaar optreden anno 2022 aankondigen. Ze hebben er
duidelijk zin in!
Traditiegetrouw gaan we van start met een artikel “Bij de omslagprent”, gewijd aan de
inhuldiging van de nieuwe Kopkapel in 1899, waarvoor Jaak Opsomer speciaal een
“Cantate” heeft gecomponeerd. Vervolgens krijgen jullie het relaas over de beginjaren
van de muziekschool, periode 1871-1918. Een bijdrage over de Lokerse burgerwacht,
een artikel over E.H. Van Paepegem, een nabeschouwing over de Lokerse
flaminganten en het sluitstuk over het Verloren Bos vervolledigen dit nummer. Zoals
gewoonlijk een zeer gevarieerd aanbod, voor elk wat wils
We hebben reeds eerder melding gemaakt van onze werkgroep “Funerair Erfgoed”,
die in ons midden werd opgericht in januari 2021. Het “Jaarverslag 2021” vindt u terug
op onze website. Het dossier werd overhandigd aan het stadsbestuur. Schepen
Claudine De Waele zal binnenkort met ons rond de tafel zitten om samen te zoeken
naar oplossingen voor het behoud van historisch en cultureel waardevol funerair
erfgoed.
Naast de publicatie van ons tijdschrift plannen we enkele bijkomende activiteiten. Nu
zaterdag, 26 maart, brengen we een bezoek aan de begraafplaats van Laken, met
Raoul Verstraeten als gids. Wie ingeschreven is verwachten we om 9h45 op de Grote
Kaai (parking naast de sporthal) om met de bus richting Laken te vertrekken. Wat we
met Lokeren kermis plannen verneemt u in onze volgende nieuwsbrief.
Veel leesgenot!
Het bestuur
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