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Betreft :  persinformatie  

Huldeconcert voor Marcel Dhuyvetter – 75 jaar muzikant 

  Vrijdag 30/10/2009 om 20u00 De Mastbloem – Kruishoutem  

 

 

 

 

Mevrouw, Mijnheer, 

 

 

Wij zijn zo vrij u ingesloten informatie te bezorgen omtrent een uniek evenement dat de 

Koninklijke Harmonie St-Cecilia Kruishoutem organiseert op vrijdag 30/10/2009, namelijk 

een huldeconcert voor onze oudste muzikant met 75 jaar dienst, Marcel Dhuyvetter. 

 

Het zou ons uiteraard een bijzonder genoegen zijn, mocht u over dit evenement willen 

berichten in uw persmedium.  

 

Wij sturen u ingesloten een basistekst en enkele foto’s, alsook de affiche van dit 

Huldeconcert. U kan uiteraard aanwezig zijn op de dag van het concert, of tijdens de 

generale repetitie. Deze laatste vindt plaats in De Mastbloem te Kruishoutem op donderdag 

29/10/2009 om 20u00. 

 

Voor eventuele verdere inlichtingen kan u steeds contact opnemen met Stijn De Praeter, 

bestuurslid en muzikant, via het nummer 0476 70 92 53.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Stijn De Praeter 

i.o. 

Bestuur van de Koninklijke Harmonie St-Cecilia Kruishoutem 

 



 

KONINKLIJKE HARMONIE ST CECILIA KRUISHOUTEM 

HULDIGT HAAR OUDSTE MUZIKANT 

OP VRIJDAG 30 OKTOBER 2009 

 

Marcel Dhuyvetter 

75 jaar muzikant bij de Koninklijke Harmonie St-Cecilia Kruishoutem 

 

 

Op 30 oktober 2009 zet de Koninklijke Harmonie St-Cecilia uit 

Kruishoutem haar oudste muzikant royaal in de bloemetjes voor 

een absolute topverdienste : Marcel Dhuyvetter maakt sinds 1934 

actief deel uit van de Harmonie en speelt anno 2009 – op 88-jarige 

leeftijd – nog steeds als één van de besten tuba binnen de 

Harmonie.  

 

De Koninklijke Harmonie St-Cecilia Kruishoutem werd opgericht in 1817. Na WO I raakte de 

Harmonie in een dip. Door toedoen van een aantal voortrekkers werd in 1934 een algemene 

oproep gelanceerd om de Harmonie letterlijk en figuurlijk nieuw leven in te blazen.  

 

Deze oproep viel bij Kruishoutemnaar Marcel Dhuyvetter niet in dovemans oren. Marcel was 

toen een jonge knaap van 13 jaar en vol enthousiasme en toewijding volgende hij de 

solfègelessen en enige tijd later ook de praktijklessen instrument.  

 

Dat Marcel de muzikale “microbe” zwaar  te pakken had, werd meteen duidelijk. De microbe 

zat diep in hem en de Harmonie stond vrij snel bovenaan zijn favoriete activiteitenlijst.  

 

Tegenwoordig speelt Marcel tuba, maar in het verleden bespeelde hij ook andere 

instrumenten. Zo speelde Marcel bij de start in 1934 hoorn, vervolgens nog trompet en 

clairon. Van muziekschool was in die tijd geen sprake. Marcel ontwikkelde zijn talent met 

beperkte theoretische lessen en kennis maar met héél veel zelfstudie en oefening. Op die 

manier was en is hij nog steeds één van de beste muzikanten die de Harmonie rijk is. 

 

Marcel hield het tijdens zijn carrière binnen de Harmonie echter niet bij musiceren alleen. Hij 

ontpopte zich snel tot één van de drijvende krachten achter de Harmonie. Zo maakte hij 

tijdens de oorlogsjaren deel uit van de “Harmony Boys”, een 10-koppig klein orkest dat de 

Ceciliavieringen tijdens de oorlogsjaren opluisterde en enkele concerten opvoerde. In 

diezelfde periode werd ook een toneelvereniging opgericht binnen de Harmonie. Ook in die 

vereniging was Marcel actief. Alles werd in het werk gesteld opdat de Harmonie niet 

andermaal door de oorlog in verval zou geraken. 

 

Met succes, zo bleek! Want na WO II bleef de Harmonie, met Marcel stevig in de rangen, 

onverminderd op haar muzikaal élan doorgaan en daarbij bleef Marcel zich met hart en ziel 

inzetten voor het welzijn van de Harmonie. Zo werd hij aan het eind van de jaren ’50 

bestuurslid. Hij bleef deel uitmaken van het bestuur tot na de eeuwwisseling. De 

bestuursfakkel werd inmiddels overgedragen aan een jongere ploeg, maar Marcel maakt nog 

steeds alle noodzakelijke kopies van de partituren en hij verzorgt nog steeds het klasseren 

ervan, een tijdrovende taak die Marcel met de meeste zorg en precisie tot de zijne neemt. 



 

Halfweg de jaren ’70 heeft Marcel ook een trommelkorps opgericht én opgeleid. Het was 

een groep die bestond uit 8 jonge trommelaars en 8 clairons.  

 

Tijdens de jaren ’80-’90 fungeerde Marcel als souschef van de Harmonie. Opnieuw een taak 

die Marcel met groot gevoel voor verantwoordelijkheid ter harte nam.  

 

Maar ondanks de vele betekenisvolle projecten en activiteiten achter de schermen van de 

Harmonie, bleef Marcel boven alles muzikant in hart en nieren, een muzikant die leeft voor 

de Harmonie, een muzikant die leeft voor zijn muziek, een muzikant die houdt van de sociale 

contacten die de muziek en de Harmonie hem bieden. In de 75 jaren van lidmaatschap kon 

nauwelijks iemand of iets hem weerhouden om aanwezig te zijn op de repetities of de 

talrijke nevenactiviteiten en festiviteiten van de Harmonie. Geruggensteund door zijn 

fantastische echtgenote “Lieske”, zijn kinderen en kleinkinderen, is Marcel tot op de dag van 

vandaag nog steeds onze onmisbare rots in de branding.  

 

Leeftijdsgenoten heeft Marcel helaas al geruime tijd niet meer binnen de Harmonie. Maar 

ook dat kan hem niet tegenhouden. Hij ziet de Harmonie en de muzikanten graag en dat 

werkt uiteraard ook omgekeerd. Marcel is de graag geziene muzikant die nog met iedereen 

een praatje slaat. Marcel wordt door de leden van de Harmonie op handen gedragen. Wij 

hopen hem nog vele jaren onder ons te kunnen hebben!  

 

Voor dit alles en nog veel meer wordt Marcel in de bloemetjes gezet tijdens het 

Huldeconcert dat te zijner ere wordt georganiseerd op vrijdag 30 oktober 2009 om 20u00 

in De Mastbloem te Kruishoutem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


