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Beste kandidaat sponsor, 

Graag stellen wij u de Koninklijke Harmonie Willen is Kunnen vzw uit Lochristi voor: wie 
zijn we, wat doen we, en wat kunnen we voor u betekenen? WiK kent een lange 
muziekgeschiedenis die enkel mogelijk was door de inzet van vele vrijwilligers en de steun 
van onze gulle sponsors.  

WiK … dat is héél veel muziek, gecombineerd met héél veel plezier ! 

Vanaf 1819 weerklinkt de muziek van de Koninklijke Harmonie Willen is Kunnen in de gemeente 
Lochristi maar ook ver daarbuiten. De Lootse harmonie startte weliswaar onder de naam Sint-
Cecilia en kende daarna verschillende naamwisselingen. In 1884 wordt de harmonie uiteindelijk 
omgedoopt tot ‘Willen is Kunnen’, of simpelweg ‘WiK’. Een naam die tot op vandaag nog steeds 
met fierheid wordt gedragen. 

Met meer dan 50 muzikanten is WiK vandaag de dag een bruisende harmonie voor jong én oud. 
Iedereen kent de harmonie van haar opgewekte marsmuziek tijdens lokale kermissen. Maar 
laat je niet verrassen want onze marsboek bevat ook deuntjes zoals ‘Rock around the clock’ of 
‘Happy’, muziek die je misschien niet onmiddellijk verwacht van een harmonie. En deze muziek 
brengt ons ook buiten de eigen gemeente: van de Oogststoet in Oostakker, naar de 21-juli 
viering aan de Belgische kust tot zelfs de Schützenfest in Hannover, Duitsland.  

Naast deze rijk gevulde kalender met muzikale uitstappen organiseert de harmonie elk jaar 
twee concerten in eigen beheer. Mooi verdeeld over het jaar: een gevarieerd concert in het 
voorjaar en een themaconcert in het najaar (bvb. de Oorlog Verslaan, Was het nu ’70, ’80 of 
’90?, comedy concert). Tijdens deze concerten laat WiK het beste van zich horen in 
verschillende muziekgenres gaande van pop en rock, naar filmmuziek, tot zelfs operette en 
musical. Een trouw publiek van meer dan 250 toeschouwers is elke keer getuige van een heus 
klank- en lichtspektakel.  

2019 belooft een druk jaar te worden want WiK bestaat 200 jaar en dat moet natuurlijk gevierd 
worden. Maar 200 jaar vieren dat doe je niet op één dag. Op 1 september 2018 trokken we ons 
feestjaar op gang met een tentoonstelling in het gemeentehuis, de onthulling van ons nieuwe 
logo en het proeven van het harmoniebier LoWiK. In 2019 volgen dan nog het lenteconcert dat 
een heus aperitiefconcert wordt, het muzikaal opfleuren van de bloemenmarkt, de organisatie 
van een ‘leukste fanfare met 200 muzikanten’ in de zomer, Lochristi Zingt op 11 juli en de 
publicatie van een jubileumboek dat de geschiedenis van de harmonie beschrijft. We sluiten 
ons feestjaar af met een blij wederzien en verbroederingsconcert met onze muzikale vrienden 
van Musikverein ‘Forhsinn’ uit Mimbach, Duitsland. Kortom, in de loop van 2019 zal de 
harmonie vaak in het Lootse straatbeeld vertoeven ! 

Een overzicht van al onze activiteiten vindt u terug op https://www.harmonielochristi.be.  

Bovendien is WiK actief op allerlei sociale media: like onze Facebook-pagina 
https://www.facebook.com/WIKlochristi, volg onze avonturen op Instagram 
https://www.instagram.com/kh_wik_lo/ en beluister onze muziek op het Youtube-kanaal KH 
‘Willen is Kunnen’ Lochristi 

 

https://www.harmonielochristi.be/
https://www.facebook.com/WIKlochristi
https://www.instagram.com/kh_wik_lo/


 

 

WiK… dat is zoals in de reclame, 1 + 1 = 3 

Iedereen kent het harmonieorkest, maar daarnaast heeft de harmonie ook nog een Youth Band 
en een drumband. Een (heilige) drievuldigheid dus ! 
 

  

Tony Van de Voorde – Dirigent harmonieorkest 

Tony leidt elke vrijdagavond het 50-koppige harmonieorkest in 
goede banen. Sinds enkele jaren neemt WiK terug deel aan de 
Vlamo-evaluatieconcerten en behaalde ze daarin reeds de tweede 
afdeling. Een uitstekend resultaat voor een harmonie met enkel  
amateursmuzikanten van eigen bodem!  

Tony Van de Voorde – ook nog eens dirigent Youth Band 

Een harmonie kan echter niet succesvol groeien zonder jeugd en 
daarom bouwt WiK een eigen jeugdwerking uit. De harmonie 
organiseert muzieklessen en heeft haar eigen Youth Band. Deze 
enthousiaste groep van jonge muzikanten staat onder de deskundige 
leiding van … Tony.  

Gaston De Belder  – Instructeur drumband 

Wat is een harmonie zonder drums? Niets… Daarom investeert WiK 
in een drumband. Gaston hanteert de drumsticks en leert de jonge 
trommelaars de basisknepen. Al snel versterken ze de harmonie op 
verschillende uitstappen. Veel van deze jonge trommelaars stromen 
later door naar de percussie-sectie van de harmonie. 



 

 

Sponsorformulier werkjaar januari 2019 – december 2019 
 
Inschrijving 
 
Naam: ___________________________________________________________  

Adres: ____________________________________________________________  

Tel / GSM: ________________________________________________________  

E-mail: ___________________________________________________________  

Website:  _________________________________________________________  

 
Gekozen sponsorformule: ____________________________________________  
 
 

 WiK silver WiK gold WiK diamond 
Prijs 
 

75 € 150 € 300 € 

Reclame in programmaboekjes  
lente- en herfstconcert* 

¼ van een 

A5 pagina 

½ van een  

A5 pagina 

 volledige  

A5 pagina 

Gratis tickets voor  
beide concerten 

 1 2 

Reclame op website  
 

 ✓ ✓ 

Powerpoint presentatie  
tijdens beide concerten* 

  ✓ 
Plaatsen van reclame-banner  
tijdens beide concerten** 

  ✓ 
Mogelijkheid tot verspreiding 
promotiemateriaal*** 

  ✓ 

 

* Sponsors zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van hun logo (bij voorkeur in kleur) in jpeg-
formaat. Gelieve dit door te mailen naar harmonie.lochristi@yahoo.be 

** 1 per sponsor. Sponsors zijn zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van hun zelfdragende reclame-
banner tijdens beide concerten. Dit gebeurt in overleg met de concertorganisatie ter plaatse. 

*** In onderling overleg met WiK. 

 
 
TOTAAL: ___________________________________  
 
 Betaling in cash 
 
 Betaling via overschrijving 
 IBAN: BE85 2900 1557 6706 
 BIC: GEBABEBB 

mailto:harmonie.lochristi@yahoo.be

