
Sint-Martinuskoor Avelgem levert voor één keer geen ontbijt aan huis 

Tradities zijn er om in ere te houden. Het Sint-Martinuskoor wil dit ook doen, maar corona steekt dit 
jaar stokken in de spreekwoordelijke wielen. Het Avelgems zangkoor ziet zich dit jaar genoodzaakt 
om de Valentijn-ontbijtactie, gepland op zondag 14 februari 2021, niet te laten doorgaan. De 22ste 
editie wordt dus, als alles goed zit, voorbehouden voor 2022.  

Jammer. Reeds 21 jaar lang levert het Sint-Martinuskoor op de zondag die aanleunt bij Valentijn 
meer dan 2.000 ontbijtpakketten aan huis. Tal van sympathisanten worden een ochtend verwend 
met heerlijke broodjes en bijbehorende toespijzen. De opbrengst van deze jaarlijkse verkoopactie is 
‘broodnodig’ om de werking van het koor mee te financieren. Omwille van de geldende 
veiligheidsmaatregelen kan de ontbijtactie rond deze tijd niet opgestart worden. Een kleine 
financiële opdoffer voor het koor.  

EEN MOEILIJK 2020 
Het jaar 2020 zal blijven nazinderen. Het is wellicht ongezien in het ondertussen meer dan 90-jarig 
bestaan van het Avelgems zangkoor dat er een jaar lang geen enkel optreden kon doorgaan. Het 
geplande kerstconcert in Outrijve begin december werd geannuleerd. Geen enkele van de 
eucharistievieringen op de traditionele kerkelijke hoogdagen kon worden opgeluisterd. Er kon slechts 
gedurende een viertal maanden – tot half maart en in de periode september – oktober – 
gerepeteerd worden. Het bestuur blijft wel contact houden met de leden via mail, de leden kunnen 
ook thuis wat oefenen met online bestanden ... Maar dit is slechts een heel kleine pleister op de 
‘muzikale wonde’. De leden missen het sociaal contact, het ontmoeten, het napraten met een pintje 
na afloop ... Enkele van de oudere leden lieten ondertussen weten dat ze wellicht voorgoed zullen 
afhaken. Het zijn moeilijke tijden, niet enkel financieel maar ook en voor op sociaal vlak. We missen 
de binding, de verbondenheid, het samen musiceren ... en de deugddoende ontmoetingen.  

HET KOOR IN CONCERT OP 13 NOVEMBER 2021 
Het bestuur en de leden zitten echter niet stil. Een gepland voorjaarsconcert werd eerst naar de 
zomer verplaatst. Omwille van het beperkt aantal repetities werd onlangs beslist om andermaal het 
concert uit te stellen naar zaterdag 13 november. Wellicht zullen de vaccinaties tegen Covid-19 
tegen dan al enig resultaat opleveren. Het bestuur is in elk geval hoopvol gestemd en hoopt op die 
avond met het koor te kunnen concerteren voor een goed gevulde Sint-Martinuskerk in Avelgem. 
Aan alle muziekliefhebbers en koorsympathisanten: stip 13 november best nu al aan in je agenda. 
Het belooft alvast een boeiend muzikaal woord-, klank- en beeldspektakel te worden.  

NIEUWE LEDEN VERWELKOMEN WIJ VAN HARTE 
Het Sint-Martinuskoor is een gemengd zangkoor dat zowel een religieus als profaan repertoire, oude 
als hedendaagse liederen brengt. Naast het opluisteren van de jaarlijkse kerkelijke hoogdagen in de 
decanale Sint-Martinuskerk werkt het koor jaarlijks aan de uitvoering van minstens één concert. 
Hierbij staat variatie voorop met o.a. het opluisteren van een kerst- of nieuwjaarsconcert, een 
vredesconcert, een zomer-aperitiefconcert, enz. 

De leden vormen een hechte, warme koorfamilie die openstaat voor elke amateur die houdt van 
‘samen zingen’. De repetities gaan door telkens op dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur. Een 
professionele dirigent heeft de leiding en wordt ondersteund door een co-dirigent en/of 
pianobegeleider.  

Tijdig vernieuwen, jongere nieuwe talenten aantrekken ... Dat hoopt het bestuur ook te realiseren. 
Maar ook nu weer lijkt dat in coronatijden niet eenvoudig. Koorzang is een bijzonder goede remedie 
voor wie de stress en de dagelijkse sleur af en toe eens wil doorbreken. Wetenschappers hebben 
trouwens de positieve klinische impact van koorzingen bewezen (artikel weekblad Knack, juli 2020). 
Het bestuur mikt vooral op dertigers, veertigers en vijftigers om de rangen te versterken. Wie 
interesse heeft neemt best contact op met het bestuur via de website https://sintmartinuskoor.be/. 
Je kunt ook contact opnemen met de voorzitter Philippe Vercoutere via het mailadres 
stmartinuskoor@gmail.com.  


