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Beste lezer,

Geluk
Nieuw kig
jaar!

De zeer geslaagde St. Ceciliaviering
is een groot succes geworden !
Meer dat ooit is de wens van onze
muzikanten in vervulling gegaan om
er een feest van te maken onder
muzikanten en bestuur.
Dat was er ook aan te zien in de
gezellige sfeer die heerste op de
eerste winteravond, maar zeker
tijdens onze rondgang in ’t dorp.
Het bestuur biedt alle muzikanten
de groepsfoto aan die in de SintPauluskerk is genomen na de
traditionele eucharistieviering
waarin E. H. Lagae voorging.
De foto wordt u bezorgd op de
nieuwjaarsreceptie.
De feestdagen staan voor de deur en het is een gelegenheid om u en uw familie een zalig en vreugdevol
Kerstmis toe te wensen en een gezond en voorspoedig Nieuwjaar !
Onze Kerstconcerten in Brussel en in Nijverseel hebben veel volk gelokt tijdens de voorbije weken. Ik dank
muzikanten en dirigent Jan voor hun grote inspanningen voor deze beide geslaagde manifestaties. Ook de
kerstmarkt was - gezien de weersomstandigheden - een succes: een pluim voor allen die de stand open
gehouden hebben en aan onze muzikanten en dirigent.
Zoals u in de pers hebt kunnen lezen, bereiden wij van nu af aan reeds de viering voor van de 175ste
verjaardag van de Koninklijke Muziekmaatschappij “De Volherding” We beloven er iets bijzonders van te
maken. Al hebben we tijd, het is nu al van belang om te beginnen met de voorbereiding van zo’n grootse
viering. Dit jubeleumjaar zal in 2013 dan ook een echt feest worden !
Een bijzonder woord van waardering ook aan onze Jeugdharmonie die 30 jaar bestaat. Binnenkort is er de
wafelslag, die ik sterk aanbeveel !
Mag ik, in naam van gans ons bestuur, van de gelegenheid gebruik maken, niet alleen de huidige dynamische
werkgroep te bedanken voor haar engagement, maar ook alle oud-werkgroepers die het beste van zichzelf
hebben gegeven om een uitstekende werking op poten te zetten.
In ieder geval nodig ik u allen uit op de nieuwjaarsserenade die wordt aangeboden door de muzikanten aan
voorzitter en ondervoorzitter op vrijdag 7 januari a.s.
Er zal een serenade gespeeld worden aan onze vernieuwde woning op de Markt 57 en we maken het nadien
gezellig in het Brouwershuis. Muzikanten en bestuursleden, samen met hun partner, zijn hartelijk welkom.
(gelieve uw aanwezigheid te bevestigen bij Roza)
Ik dank ook alle collega’s uit het bestuur en muzikanten die eraan gehouden hebben mij hun gelukwensen
aan te bieden naar aanleiding van de bijzondere prijs die we hebben ontvangen op de horecabeurs in Gent
met onze Leireken Lager. Ik was gevoelig voor uw attentie en dank u hiervoor!
Maak er een gezellige kersttijd van en tot op 7 januari rond 20u!
Leo De Smedt
voorzitter
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Sint-Cecilia

en sympathisanten. We konden
op een grote opkomst van onze
Je hebt Sint-Maarten, je hebt
eigen muzikanten rekenen. Weet u
Sinterklaas… maar de voornaamste
dat we met 50 muzikanten op post
is toch wel Sint-Cecilia! Als patrones
waren!! Dit is enkel mogelijk door
van alle muziekverenigingen is zij
het samen musiceren van
wel diegene die eens wat extra
Harmonie en Jeugdharmonie.
aandacht verdient. En die aandacht schonken we vast en zeker
Na een geslaagde groepsfoto
op zaterdag 27 november 2010.
(hopelijk stonden alle aanwezige
muzikanten er op en was er niet
Een aantal vrijwilligers kwamen om
nog iemand even een frisse neus
10 uur ’s ochtends reeds samen om
gaan halen...) begonnen de
de zaal klaar te zetten. Met andere
muzikanten van de Harmonie aan
woorden: zonder deze mensen,
de rondgang door het dorp.
geen feest! Gelukkig waren zij
vroeg uit de veren om alles tijdig in De jeugdmuzikanten werden uitorde te brengen.
genodigd voor een ‘cinemavoorstelling’.
We zetten de dag muzikaal in
Dit jaar werd er evenwel iets bijdoor een optreden ten berde
geleerd tijdens het marcheren
te brengen in de Sint-Pauluskerk,
bijgewoond door onze trouwe fans op straat. Voor zij die een kleine

samenvatting nodig hebben:
wanneer je op aangeven van Jan
de grote trom een snelle ‘BOEM
BOEM’ (nvdr. fonetisch geschreven)
hoort spelen, dan stoppen we met
marcheren. Wordt een volgende
‘BOEM BOEM’ (nvdr. idem)
geslagen, dan draaien we een
kwartslag naar de gelegenheid die
een serenade krijgt. Maar laten we
bij een volgende gelegenheid toch
nog maar eerst wat oefenen!!

Sint Cecilia

Rond 10u30 kon dan het bal
beginnen, deze keer met live
orkest Blind Date. Het duurde tot in
de vroege uurtjes.

Naar aloude traditie vieren we met
onze harmonie op de zaterdag na
22 november (naamfeest van de
H. Cecilia) - tenzij 22 november zelf
op een zaterdag valt - ons jaarlijks
feest.
De beide (zilveren) jubilarissen
(Jo Vandergoten en Bob Engels)
werden uitgenodigd voor een
glaasje bij de voorzitter en de vlag
werd afgehaald door de bestuursleden. Om 13u30 vingen we aan
met het opluisteren, samen met de
muzikanten van de Jeugdharmonie, van de H. Mis. Ondanks
dat alle leden hiervoor een
uitnodiging in de bus gekregen
hadden, zijn te weinig mensen
hiervan komen genieten.
Na de mis werd dan, bij een
tweede poging (wegens het
ontbreken van R.C. uit O.) een
geslaagde groepsfoto genomen.
Als 1ste café werd de Pennant
bezocht, na een paar (betaalde)
pinten trokken we verder, al
spelend en deze keer samen met
de echtgenotes (zoals steeds
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dezelfden), naar café Den Hert.
Daar kregen we een liveoptreden
van een Opwijkse dame die zo
goed kan zingen als Edith Piaf. Ook
hier werden, door bestuursleden en
sympathisanten,een paar pinten
aangeboden en speelden de
muzikanten dat het een lieve lust
was. Klanten van het café waren
tot tranen toe bewogen. Dank zij
onze ondervoorzitter vertrokken we
steeds tijdig naar onze volgende
stop en kwamen we nog tijdig aan
in ’t Obstakel. Daar werden we
door onze penningmeester getrakteerd op droge saucissen, gekookte
hesp, witte of zwarte pens welke
dan ook door een paar drankjes
moesten doorgespoeld worden.
Stilaan werd het tijd om naar de
zaal te vertrekken. Daar wachtten
ons een menu van garnaalcocktail, tomatensoep, varkenshaasje met groenten en kofﬁe met
chocoladesoesjes. Tussen deze
gangen door werd er nog een
deuntje gespeeld, gingen de
jonge muzikanten rond met de
lotjes van de tombola en werd
door de penningmeester het
ﬁnanciële uit de doeken gedaan.

We werden vriendelijk ontvangen
in de 3 cafés. Het eten was goed,
het optreden van Blind Date werd
door velen gesmaakt en de avond
duurde tot in de vroege uurtjes.
‘t Was leuk en tot volgend jaar, SintCecilia!
GVdM

Ik wil dit artikeltje besluiten met
een woord van dank aan de
muzikanten die ’s morgens de zaal
zijn komen klaarzetten en aan de
jeugd van onze harmonie voor het
opruimen van de zaal in de vroege
uurtjes. Ook De Ark wil ik danken
voor het bedienen van drank.
RVM

Woordje van de dirigent
Na tien jaar dirigentschap komt de
vraag om in het Caeciliaboekje
een woordje van de dirigent te
plegen. Je zou denken dat de
muzikanten ondertussen toch wel
zouden moeten weten waarvoor
je staat, hoe je manier van werken
is en welke doelen er beoogd
worden.

voorlopig afschaffen
van de pauze hard is
aangekomen en dat het
wat wennen was maar
ik beloof op mijn eerste
communiezieltje dat ik
dit enkel zal toepassen
zoals op het conclaaf
afgesproken namelijk zes
weken voor een uitvoering.
Nu ik de kans heb om zo
eens mijn hart te luchten
en een aantal dingen
aan het papier kan
toevertrouwen zou ik van
de gelegenheid gebruik
willen maken om aan de
instrumentengroepen een paar
speciﬁeke vragen te stellen…

Dit zou zo zijn geweest indien er
geen “conclaaf” de revue zou
gepasseerd zijn maar, een beetje
tegen mijn eigen verwachtingen
in, heeft dit conclaaf toch wel wat
positieve punten opgeleverd. Wat
mij betreft voor herhaling vatbaar.
Je voelt op de repetities dat er iets
aan het veranderen is. Het is nog
geen spectaculaire verandering
maar ze is wel aanwezig. Er wordt
met wat meer aandacht
gerepeteerd en dit gecombineerd
met een half uur langer
repeteren (er wordt geen pauze
meer gehouden) zorgt ervoor dat
we met meer vertrouwen naar de
komende kerstconcerten kunnen
toewerken.
Ik weet dat voor sommigen het

Laat ik beginnen met de jonge
lichting van de dwarsﬂuiten. Ik
apprecieer als geen ander de
inspanningen die jullie leveren om
zo veel mogelijk naar de
repetities te komen en ik hoop dat
dit zo mag blijven maar zou het
mogelijk zijn om de
belevenissen van de voorbije week
NA de repetitie te willen vertellen in
de cafetaria?
Misschien zijn jullie dan wat later
thuis maar het is voor een goed
doel!
Aan de sax-alto’s zou ik willen
vragen met wat meer vertrouwen
naar de repetitie te komen want IK
ben overtuigd van jullie kunnen, nu
JULLIE nog.
Aan de trombones zou ik wat
mededogen willen vragen voor de
collega’s die er elke week zijn en
reikhalzend naar de deur kijken bij
het begin van elke repetitie met de

hoop dat hun sterkhouders zouden
opdagen. Je zou het alleen al
moeten doen voor die gelukzalige
glimlach die verschijnt wanneer
HUN pupiter voltallig is.
Wat de trompetten betreft ga ik het
heel eenvoudig houden: zet die
verbale kwaliteiten om in muzikale
en je zult mij en de klarinetten niet
meer horen klagen…
Bij het slagwerk zou ik willen pleiten
voor wat meer orde, verdeel die
partituren en spreek af wie wat
gaat spelen en we winnen zo weer
wat kostbare minuten om te
repeteren.
Hopelijk voelen de rest van de
muzikanten zich nu niet tekort
gedaan omdat hun pupiter niet
ter sprake is gekomen maar dat
reserveer ik voor een andere keer,
het zou ons nu te ver leiden… :-)
Rest mij enkel nog jullie te
bedanken voor tien ﬁjne jaren met
“ups en downs” waarbij de “ups”
steeds een stimulans zijn geweest
om door te gaan en de “downs”
een kans om het nadien beter te
doen. Ik hoop met jullie op de
ingeslagen weg verder te kunnen
gaan en onze harmonie in topvorm
en blakend van gezondheid aan
de meet van het 175-jarig bestaan
te kunnen brengen. Nog een
prettig Caecilia-feest toegewenst.
Jan Couck

3

Recht van antwoord
Heilige Cecilia, bid voor ons. Dat
we dat nog mochten meemaken.
Na tien jaar dirigent-schap wordt
totaal onverwacht blijk gegeven
van een plotse omzetting van
(onbetwistbare) muzikale
kwaliteiten in verbale kwaliteiten.
Ons hoor je niet klagen…
Maar toch, het moet mij van
het hart, al was het maar om de
aloude natuurwet van actie en
reactie te honoreren. Het zal wel
misplaatste beroepsmisvorming zijn,
maar ik ga er vanuit dat ook de
mindere goden recht op
verdediging hebben.
Ik vraag mij toch af of het echt
nodig was de klarinetten er weer
zo zwaar door te sleuren. Deze
mensen krijgen al zo weinig kansen.
Niemand neemt “onweerstaanbare drang” ernstig als excuus om
week na week te persen op iets
wat op een zwarte majorettenbaton gelijkt, terwijl op de achtergrond de weldadige, jaloersmakende tonen van subtiele
kopers mezzopiano opborrelen.
Was het nu echt nodig om deze
volharders in hart en nieren af te
schilderen als een zootje
querulanten die elke gelegenheid
te baat nemen om uiting te geven
aan hun ongenoegen. Daar zal
nog ruzie van komen. Ik heb ze
in elk geval nooit op een klacht
betrapt. Het is niet omdat een
klarinet nu eens klinkt als Limburgse
klaagzang, dan als zeven
kibbelende eunuchen, dat het
hardnekkige stigma nog eens extra
in de verf moet worden gezet.
Aan de klarinetten, hulde.

eigenlijk zeggen met “wat later
thuis zijn voor een goed doel”? Van
de andere kant, gezellig bijpraten
tijdens de pauze is er niet meer bij
sinds het conclaaf met zijn
onverwachte positieve punten.
Aan de jonge lichting
dwarsﬂuiten, hulde.
Ik vraag mij toch af of het echt
nodig was om de sax-alto’s op te
roepen nog meer vertrouwen ten
toon te spreiden, alleen maar om
de eigen overtuiging door te
drukken. Hoeveel meer vertrouwen
kan een sax-alto (volgens
sommige minkukels, niets meer
dan een veredelde klarinet) nog
ontberen wanneer hij moederziel alleen een bus vol fanatieke,
terugtrekkende Duitsers “Auld Long
Syne” in de oren toetert. Of was het
“Anchors away”?
Aan de sax-alto’s, hulde.
Ik vraag mij toch af of het echt
nodig was de trombones voor “de
collega’s” te verslijten. Als er één
hechte roedel is, dan zijn het toch
wel de trombones zeker. Het mag
niet verwonderen dat de
gelukzalige glimlach, een wezenskenmerk voor een trombone en
niet enkel wanneer ze naar een
deur kijken, nu plaats zal ruimen
voor een van onrust verwrongen
gelaat: wie van ons is Jomme
Dockx, en wie De Pesser? En op
welke stoel zit Adelbert?
Aan de trombones, hulde.

Ik vraag mij toch af of het echt
nodig was het slagwerk nog maar
eens in te peperen dat hun
partituren eigenlijk maar één
lijntje zijn, dan nog met blokjes en
streepjes in plaats van echte noten.
Wie Wat Weer Winnen zal, is missIk vraag mij toch af of het echt
chien een prachtige Van
nodig was te beginnen met de
Ostaeyaanse alliteratie, maar of
dwarsﬂuiten. Ik aanvaard een milde het echt kostbare minuten zal
vorm van nepotisme als rechtopleveren wanneer ze dat ene
vaardiging, maar juist dit nepotisme lijntje ook nog eens moeten
zou toch het besef moeten
verdelen, blijft te betwijfelen.
aanwakkeren dat moeder en
Aan het slagwerk, hulde.
dochter niet anders kunnen dan
Natuurlijk ben ik stilletjes verheugd
uiting geven aan hun blijdschap nu
dat de trompetten gespaard
ze de man des huizes na een
gebleven zijn van enige kritiek.
voorbije week gezond en wel
Daar zal het nepotisme wel weer
eindelijk terugzien. Of wat wou je
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mee te maken hebben. Het
staat buiten kijf, getuige onze
reikhalzende, gelukzalige glimlach,
dat we ﬁer zijn dat werd opgemerkt
dat de trompetten met meer
aandacht repeteren en dat
we omschreven worden als “in
topvorm” en “blakend van
gezondheid”, kortom de “ups” van
de harmonie, een stimulans om
door te gaan. Het staat er
misschien niet zo, maar voor wie
tussen de lijntjes kan lezen…. We
voelen ons helemaal niet te kort
gedaan. Integendeel.
Aan de dirigent, hulde.
Toch nog een klein vraagje:
vanwaar die onverhulde drang
naar verlatijnsing? Of werd
het “woord van de dirigent”
geïnspireerd door een politieke
dubbelganger ? Volgens
Wikipedia is “CAECILIA” een
geslacht van wormsalamanders
uit de familie Caeciliidae of echte
wormsalamanders. Ik durf mij dan
ook niets voorstellen bij een
“Caeciliaboekje” of een
“Caecilia-feest”.
Maar ik neem aan, gelet op die
verbale en muzikale kwaliteiten,
dat je de heilige “Cecilia”
bedoelde, wiens grootste
verwezenlijking er in bestond dat ze
zich “te midden van de feestmuziek” in haar hart enkel richt tot
God in de hoop ook in haar bruidsnacht haar maagdelijkheid (corpus
immaculatum) te kunnen
bewaren. (althans volgens de
Vespers van 22 november, maar
dan in het latijn).
Van maagdelijkheid gesproken,
was het werkelijk nodig de pijnlijke
herinnering aan jouw eerste
communie terug in de openbaarheid te gooien ? Die pastoor moet
nu toch al boven de tachtig zijn en
al lang weg uit Mazenzele.
Rest mij enkel nog je te bedanken
voor tien ﬁjne jaren, en doe er nog
maar tien bij, een ultieme kans om
het nog beter te doen op de
ingeslagen weg.
Een subtiele trompetter,
IVD

Een fantastische start voor het
nieuwe werkjaar!

overtuigen hun “kunnen” bij ons te
komen tonen en verder te
ontwikkelen, zaten we op de eerste
Na het vertrek van onze dirigent
repetitie van 12 september
Tom in 2009 hadden we het geluk
nieuwsgierig te wachten hoeveel er
om verder te kunnen gaan met
zouden opdagen. En we hadden
een nieuwe & jonge dirigent Jan
geluk, de eerste repetitie hadden
De Maeseneer. In zijn eerste
we al 4 nieuwe muzikanten:
werkjaar 2009-2010 deed hij het
Winona Heyvaert (klarinet) en Leen
- wat ons betreft - al goed met een
Rousseau (sax-alto) die na slechts
leuk, aangepast Aperitiefconcert
één jaartje instrument in de muzieken een ﬁjn, afsluitend kermisschool al wat ervaring komen
concert. De sfeer zat, voor ons
opdoen in onze Jeugdharmonie
althans, goed!
en Sieben De Nil (trompet) & Sam
Maar elk nieuw werkjaar opnieuw
Dierickx (sax-alto), die na een
is het dan ook weer spannend
aantal jaren muziekschool, hun
afwachten of we die goede sfeer
kunnen eens willen demonstreren
kunnen doortrekken naar het
bij ons. Wij, als werkgroep, dus
volgende werkjaar: hoeveel muziheel tevreden. Maar daar stopte
kanten zullen omwille van studies
het nog niet bij! Enkele weken
of andere redenen afhaken en
later mochten we nog 2 nieuwe
vooral, hoeveel nieuwe muzikanten muzikanten verwelkomen: Fien Van
kunnen we aantrekken om onze
Buggenhout & Laja Gillijns, beide
Jeugdharmonie te versterken en
dwarsﬂuit waardoor onze dwarsﬂuitimmer jong te houden?
sectie weer in de meerderheid is :-).
Na enkele huisbezoeken om
nieuwe, jonge muzikantjes te

Harmonie
 Corthier Paule
 Couck Veerle
 De Bondt Aloïs
 Pelicaen Roger
 Van den Maegdenbergh Stanny
 Vandeputte Regna

IVE

Harmonienieuws
10
10
10
10
10
10
10

Ons Ceciliafeest hebben we ondertussen achter
de rug, dus ook onze aanwezigheidslijst is weer
van 0 gestart !
8 muzikanten met 10 op 10, zijn in de running om
de kroon van Timothy en Koen over te
nemen! Het jaar is echter nog héél lang...
16
16
15,3
15,3
15,3
15,3

Over de schitterende start van ons jeugdharmoniejaar kan u hierboven alles lezen.
Maar... de tijd vlilegt en inmiddels zitten we
weer bijna halverwege! Bij onze jeugdmuzikanten is er 1 uitschieter: Arne heeft nog
geen enkele repetitie gemist!
Als hij nu op zaterdag nog iets rapper in zijn bed
kruipt, zodat hij uitgeslapen is op zondag voor
de repetitie, wordt het nen hele goeie ;-)
5

We hebben dus onze start van
het werkjaar alvast niet gemist en
hopen dat we jullie het resultaat
van al onze inspanningen kunnen
tonen op ons Aperitiefconcert van
zondag 10 april 2011 dat in het
teken van ons 30-jarig bestaan zal
staan en dus iets speciaals beloofd
te worden.

6 nieuwe (& trouwe!) muzikanten
dus, waardoor we nu het mooie

Top 5’en

Jeugdharmonie
 De Visscher Arne
 Couck Tom
 Couck Veerle
 Heyvaert Mien
 Vandeputte Regna

aantal van 21 jeugdmuzikanten
tellen. Samen met onze
versterking en dirigent vormen
ze een hele mooie groep, die
muzikaal één en ander te vertellen
heeft!



U hebt het ongetwijfeld al gehoord... sinds half
december kloppen onze slagwerkers op nieuwe
drumvellen!



De vernieuwing van de lidgelden gebeurt ook dit
jaar via overschrijving, na de geslaagde test van
vorig jaar. Meer dan 60% van de leden heeft
ondertussen opnieuw zijn steun aan onze harmonie
betaald, en we hebben er reeds 9 nieuwe leden bij!



Bij deze willen we Frans & Myriam De Bondt
nogmaals bedanken voor de gezellige maaltijd die
ze ons aanboden ter gelegenheid van hun 50-jarig
jubileum.



Mario Van Buggenhout is vader geworden van een
ﬂinke zoon Fonne.



Met spijt in het hart melden we u het overlijden van
Alfons De Bondt, vader van Roza De Bondt,
schoonvader van Aloïs De Bondt en overgrootvader
van Tine Vandevoorde.



Het einde van het jaar nadert, dus worden ook
onze sponsorcontracten vernieuwd. Een extraatje
voor onze sponsors, sinds dit jaar, is de mogelijkheid
om de harmonie te boeken voor een optreden.



De nieuwjaarsserenade aan onze voorzitter vindt
plaats op vrijdag 7 januari 2011. Afspraak om 20u in
café Den Hert. Vergeet jullie uniform niet!



Onze gastartiest voor het 2e deel van de Harmonie
Night is bekend! Tromgeroffel... het wordt Marc
Meersman (www.marcmeersman.be).

Jeugdharmonie op glad ijs
Na enkele weken samen
muziek spelen, was het tijd voor
onze openingsactiviteit. Maar
allereerst dienden we hiervoor
de muzikanten van de nodige
brandstof te voorzien. Dit jaar
onder de vorm van soep en
onder druk samengeperst,
geëmulseerd vloeiend vlees,
ook wel meat slurry genoemd,
waarin tal van ondeﬁnieerbare
ingrediënten zoals enkele
Europese autosnelwegen
gemengd worden & waarna
dit alles gekookt wordt in water.
Sommige mensen noemen dit
hot-dogs...
Na het nuttigen hiervan, reden
we in konvooi naar de schaatsbaan te Liedekerke.
Daar aangekomen deden er
zich vreselijke taferelen voor.
Echt niet om aan te zien... Wist u
dat sommige jeugdharmoniërs
een huishouden micro-ecosystemen in hun schoenen
hebben, allen blijkbaar met
een voorliefde voor het Fungustype? De aroma’s vulden de
kleedkamer bij het wisselen
van schoenen naar schaatsen
en enkelen onder ons dienden
ter plaatse gereanimeerd te
worden. Sommige werkgroepers
hebben hiervan nog steeds
permanente nacht- en dagmerries.
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Helemaal opgaand in het
avontuur, bewoog iedereen
Pinguïngewijs naar het ijs.
Het eerste kwartier hadden we
de schaatsbaan voor onszelf.
Onder impuls van opzwepende
dansmuziek begonnen alle
jeugdharmoniërs en werkgroepers spontaan te kunstschaatsen. Met groot succes,
meerdere omstaanders namen
onmiddellijk de zeer moeilijke
patronen over. Echt ongelofelijk,
zelfs gevaarlijke combinaties
tussen ‘breekdansen’ en ‘Grand
Ecarts’ werden opgevoerd. Ook
een groepsfoto op het ijs mocht
niet ontbreken.

Als u goed kijkt, ziet u ongetwijfeld de microecosystemen waarvan sprake

Nadat de kwetsbare micro-ecosystemen van de buitenwereld
werden afgeschermd in de
kleedkamer, nuttigden we
enkele drankjes om ons te
verwarmen. Hierna ging het
konvooi huiswaarts.
We zijn blij dat iedereen zonder
breuken of kleerscheuren uit dit
avontuur is gekomen en kijken al
uit naar de volgende activiteit.
:-)
Belangrijk bericht aan de ouders:
indien u nog geen nieuwjaarscadeau heeft gekocht voor uw
jeugdharmoniër: geurvreters
kunnen jullie levens redden! ;-)

Daar kan Kevin Van Der Perren nog
een puntje aan zuigen...
Jeugdharmonienieuws


We mochten dit jaar 6 nieuwe
muzikantjes verwelkomen, een
record voor de huidige werkgroep!



Proﬁciat aan onze nieuwe
vertegenwoordigers
van de jeugdharmonie in de
Opwijkse jeugdraad,Gert &
Timothy.



Karen, onze vaste versterking
op trompet, is de trotse moeder
geworden van een dochtertje,
Sien. De naam die de werkgroep voorstelde, Neteltje, werd
niet weerhouden.



Op ons recente conclaaf
werden de tarieven bepaald
om onze jeugdharmonie te
boeken voor een concert:
100 € buiten Opwijk en 80 €
binnen Opwijk. Het is de
bedoeling om wat meer naar
buiten te treden als jeugdharmonie



We onderzoeken momenteel
de mogelijkheid om aan de
provinciale wedstrijd deel te
nemen.



De knoop is doorgehakt!
Volgend jaar gaan we van 11
tot 13 maart op kamp naar
Wibrin.

FV

Reünie van de oud-werkgroepers
op 3 december 2010

groepers waren present om onze
verjaardag te vieren.

30 november 1980
was de datum van de
eerste repetitie van de
jeugdharmonie. Onder
impuls van Pierrot en
met de medewerking
van werkgroepers
Godelieve, Roza &
Leon en Marie-Louise &
Eric werd eind 1980 de
Opwijkse jeugdharmonie opgericht.

Werkgroep, het woord
zegt het zelf: een groep
die moet werken, die
zich inzet voor de jeugdmuzikanten zodat zij zich
kunnen concentreren
op de muziek. Maar
werkgroep staat ook
gelijk aan plezier, leute,
lange maar ﬁjne
vergaderingen, levenslange vriendschappen
en zo net na het concert
dat gevoel van “’t was tof, dat
hebben we weer goed gedaan…”

De 30ste verjaardag van onze
jeugdharmonie was dan ook een
uitstekend excuus om een werkgroepers-reünie te organiseren. 30
jaar en 3 dagen later nodigden
we daarom alle ex-werkgroepers
uit voor een dineetje als dank voor
hun jarenlange inzet. 19 ex-werkgroepers en de 5 huidige werk-

IVE & KP

Een moment om te toasten op
de voorbije 30 jaar en op de vele
mooie momenten die onze jeugdharmonie hopelijk nog te wachten
staan. Op nog eens 30 jaar jeugdharmonie Opwijk!!

Herinneringen
Tijdens de werkgroepers-reünie vroegen we aan de aanwezige oud-werkgroepers naar hun tijd in de werkgroep
en naar hun leukste herinnering aan de jeugdharmonie.
Dit bleek geen simpele opdracht te zijn, niemand bleek nog exact te weten wanneer hij in de werkgroep had
gezeten en iedereen had zoveel verhalen. Maar goed, het resultaat kan u hieronder lezen.
Godelieve (1980 - ??)

Marleen & Dirk (1302-1789) :-)

Leo (1980-1991)

Mijn leukste/mooiste herinnering
dateert van na het eerste Aperitiefconcert in 1981. Na de opkuis zaten
we in het Brouwershuis en daar
heeft mijn man Pieter (= dirigent
Pierrot) verteld dat ik zwanger was
van een tweeling.

De inquisitie: vonnis Johnny & Diane
eruit! Nieuwe kandidaten opvrijen :
eindelijk succes - goed resultaat :-)
Rita & Joos en later Pierre & MarieJosée. De verslagen werden zo niet
meer op voorhand, maar na de
evenementen geschreven. :-)

Geen speciﬁeke herinnering, maar
wel de vele jaren van met heel
veel goeste en samenhorigheid de
vele activiteiten te organiseren en
er achteraf gralijk van te genieten
(blijven plakken enz.)

Roza (1980-1991)

Mieke & Johan (Mieke van 2004
(of was’t 2003) tot 2009 & Johan
van 2008-2009)

Nadine & Pieter (??-??)

1e Aperitiefconcert: zoveel volk
in de refter van de jongensschool
dat hadden we niet verwacht;
muzikanten van de Harmonie die
tot tranen toe genoten van de
Jeugdharmonie. Pierrot diende
na het concert zelfs even buiten
te gaan omdat hij te fel ontroerd
was door het succes van dit eerste
concert.
Verrassingsconcert ’s morgens om
7u in november 1991. Leo werd
de avond voordien tot 2u30 in de
cafetaria bezig gehouden en kon
maar met moeite uit zijn bed. Kofﬁekoeken, warme choco, verlichting,
… was allemaal door de Jeugdharmonie meegebracht. Buren
waren wel op voorhand verwittigd
maar wij wisten van niets!
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Mieke: De vergaderingen met de
legendarische “quotes”; de hoogzwangere presentatie van het
Aperitiefconcert 2009; het etentje
bij de Griek met een ‘tipsy’ meter;
het verlies van de armband van
ons meter tijdens het afsluiten van
een werkjaar; petanque & Ricard
bij het afsluiten van het werkjaar
Johan: pet poment pat pik pij pe
peugdharmonie petekend peb!
(pe pieselprijs pas plots pelemaal
panders!) Pet pas (p)01-(p)04(p)2008… pen pat pas peen prap
!!! :-) (nvdr. geen drukfout)

Wij zijn 6 jaar lid van de werkgroep
geweest. Tijdens die periode werd
deze ervaren als een periode van
hard werken. Nu we er op terug-kijken, weten we dat deze 6 jaar één
grote deugddoende herinnering is.
Onze medewerkgroepers werden
vrienden voor het leven; we zijn
nog steeds zeer “close”. We voelen
ons nog zeer verbonden met de
jeugdharmonie, harmonie en de
muzikanten (en natuurlijk ook de
ex-werkgroepers = pianissimo’s).
Ons lidmaatschap als werkgroeper
is nooit gestopt. Wij blijven concreet
verbonden met de jeugdharmonie
en harmonie in zijn geheel. Wat ons
betreft bestaat er geen ex-werkgroeper, maar alleen maar een
‘werkgroeper’. M.a.w. de goede
contacten zijn steeds gebleven en
zullen hopelijk nooit stoppen.

Marie-Josée & Pierre (??-??)
Mijn leukste herinneringen aan de
werkgroep waren de vergaderingen
met de voltallige werkgroep (vrouwen & mannen). We begonnen op
tijd en Joos & Rita waren het koppel
dat ons de truken leerde: we dronken
altijd wijn en dat is zo gebleven
tijdens onze ganse periode van werkgroeper. De vergaderingen duurden
altijd tot in de vroege uurtjes en ze
verveelden nooit. Er werden afspraken gemaakt die door iedereen
werden nagekomen. Het was een
zeer plezante tijd en wij hebben er
2 koppels zeer goede vrienden aan
over gehouden.
Eveneens een leuke herinnering
was de ‘zondagvoormiddag’: het
viel zelden of nooit voor dat we niet
voltallig (Joos, Pierre & Pieter) aanwezig waren. ‘t Was een zeer leuke
tijd en dan nog mogen getuige zijn
van de vooruitgang van die klein
mannen (muzikanten). Super!

Rita & Joos
(opvolgers van Leen & Herman)
De Aperitiefconcerten telkens met
een bomvolle schuur. Die momenten die ons een fantastisch gevoel
gaven om er steeds mee door te
gaan.
De vergaderingen van de werkgroep die we steeds kort gingen
houden maar die ons in de praktijk vaak “hoofdpijn” bezorgden en
ons weerhielden ’s anderdaags fris
te gaan werken.
Paula (tot einde 2006)
De aangename en lekkere BBQ op
het hof van Jan Mertens met daarna pousse-café. Het muziekkamp
in Kessel-Lo. De vele vrienden en
aangename
collega’s;
vele
plezante momenten met Mieke &
Dirk en de andere werkgroepers.
De Aperitiefconcerten met veel
inzet en mooie muziek.

Pierrot (1980 - ??)
Ik vond de samenhorigheid heel
positief. Muzikanten en werkgroepers waren heel positief
ingesteld. Ik ben heel ﬁer dat ik
en de werkgroep steeds met een
40 à 50-tal muzikanten konden
repeteren en concerteren, zowel in
Opwijk als in het Brusselse, als …
We werden overal met veel respect
ontvangen. Niemand begreep
dat een pajotse gemeente zoveel
stijl had (uniform, attitude, muzikaliteit) Het was een hele belevenis
met jongens en MEISJES (voor het
eerst in de Opwijkse geschiedenis)
samen muziek te maken.
Diane & Johnny (1914-1918) :-)
We zouden het echt niet weten,
We zouden er één kunnen vergeten,
Het was iedere minuut en iedere second,
Die ons vaster in de Werkgroep bond,
Zomaar samen in de harmonie,
Vergeten wij van ons leven nie!

Kerstmarkt
4 december werd de Opwijkse kerstmarkt geopend in de
bijtende kou. Dat liet zich ook merken in de opkomst, op
zaterdag was het merkelijk minder druk dan de voorbije
jaren. De moedigen die de kou verbeten, niet in het minst
de medewerkers in het stalletje, konden echter genieten
van een gezellige kerstmarkt.
In ons kraampje konden we ons gelukkig warmen aan
de lekkere soep, ons geschonken door Ann, echtgenote
van onze voorzitter. Alhoewel de meesten een jeneverke
verkozen om op te warmen. :-) Vandaar dat wij ook in een
recordtempo door onze jenevervoorraad zaten! Gelukkig
konden de Opwijkse nachtwinkel en Eliane ons op dit vlak
bijspringen!
De opbrengst was iets minder dan vorig jaar door de
lagere opkomst, maar de kleine kas is er desalniettemin
zeer blij mee. ;-)
Zondag stond ons traditionele rondgang bij de Opwijkse
middenstanders op het programma. Bij aankomst in café
De Pennant bleek dat we met een twintigtal muzikanten
waren. Een mooie bezetting dus om onze toer aan te
vangen.
Overal werden we met open armen, en meestal een
jeneverke, ontvangen. Het niveau ging dus geleidelijk
naar beneden, maar we brachten toch een doorleefde
interpratie van ‘De Herderkens’, ‘Hoe Leit dit Kindeke’ en
de rest van ons klassieke repertoire.
Toen de eindmeet in zicht was, werd er nog een keer aan
ons eigen stalleke gespeeld voor de aanwezige kerstmarktgangers.
Een geslaagde editie, ondanks het wel zeer winterse weer!
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KP

Hij komt,.. Hij komt,.. die lieve goede Sint!

in het voorbije jaar.

En ja hoor, ook dit jaar was hij daar.

Gelukkig voor hen bleef de Sint
positief zodat Zwarte Piet ze
niet in ‘de zak’ moest steken!!
Oef ! :p

Hoe kon hij ook anders dan onze brave muzikanten
van de jeugdharmonie een bezoekje te brengen.
Omstreeks 11 uur werd er plots op de deur geklopt.
Hard geklopt,.. zacht geklopt! Het was Zwarte Piet die
binnen kwam en meteen met heel wat lekkers begon
te smijten. Tussen al dit snoepgoed was dan plots de
Sint te zien.
Nadat onze heilige man zich had neergezet, was het
tijd om ‘den boek’ eens boven te halen :-)
Hierin had de Sint vooral oog voor de nieuwe
muzikanten in de jeugdharmonie: Sieben, Sam,
Laja, Winona, Leen en Fien.
Hij bedankte hen om zich aan te sluiten bij deze leuke
bende muzikanten, voor hun inzet en voor hun
bijdrage op muzikaal vlak. Het maakte de Sint
gelukkig dat de jeugd zich nog engageert om samen
muziek maken. Bestaat er eigenlijk iets mooiers? Niet
alleen leren zij om in groep samen te werken aan iets
moois in de vorm van muziek, maar worden er ook
vriendschappen gesloten, heel wat plezier gemaakt,..
Dit geldt echter niet alleen voor onze nieuwe
muzikanten. Zo werden ook Mien en Arne opgemerkt

Piet mocht van de Sint wel nog
heel wat lekkers uitdelen voor
ze hun tocht verder zetten.
Zo was er voor elke muzikant
een zak snoep voorzien en
mochten de muzikanten tijdens
de pauze eens drinken op de
Sint zijn kosten.
Toch nen braven hé de Sint! ;-)
Hopelijk blijven onze muzikanten
hun best doen en blijven ze
even braaf (en onschuldig) als
dit jaar zodat ze ook volgend
jaar een bezoekje krijgen van
de Sint. Ons muziekschoentje
zal alvast klaarstaan !!
Tot volgend jaar.
TC

Kerstconcert Oudergem
Via onze dirigent Jan Couck
kregen we de uitnodiging van
het Davidsfonds van Oudergem
om, in de kerk van hun
gemeente, een kerstconcert
te geven.
Na overleg tijdens een
bestuursvergadering gaven
we ons akkoord en begon
de dirigent met de nodige
voorbereidingen. Deze waren
zeer intensief, zelfs de pauze
tijdens de wekelijkse repetities
werd afgeschaft en dit tot aan
het concert. We besloten het
vervoer van de muzikanten zelf
te regelen (een bus voor een
avond kost al gauw meer dan
€ 300).
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De afspraken werden
gemaakt, en ten laatste om
18u werd vertrokken aan het
Hof ten Hemelrijk. Ondanks
het slechte uur en de mogelijke ﬁles was iedereen tijdig
in Oudergem. Met dank aan
ADO voor het gebruik van hun
camionette werd alles wat we
nodig hadden door Marcel,
Pitoe, Leon, Stanny, Jelle en
Timothy tijdig in Oudergem
gebracht en zorgden zij er
voor dat de muzikanten, in

een kant-en-klare opstelling,
om 19u15 konden beginnen
aan de soundcheck. De mooie
bekleding van de pupiters
met een kunstig gefabriceerd
kaftontwerp van Stanny (waarvoor dank) viel onmiddellijk op.
In een bijna volle kerk
brachten onze muzikanten een
mooi concert ten gehore met
o.a. nummers als Stille Nacht,
Rudolfh, The Red-Nosed
Reindeer en Gloria in Excelsis
Deo, aaneengepraat door
Joeri Van Mulders. Naar het
gekregen applaus te horen
waren de mensen uit
Oudergem zeer tevreden en
mochten we dezelfde avond
laat nog een dankwoord en
foto’s van hen ontvangen via
e-mail.
De ploeg, die al het
materiaal naar Oudergem
bracht, bracht dit ook terug
naar ons lokaal. Daarna werd
er nog menig pintje gedronken
op de goede aﬂoop van dit
concert (o.a. eentje beloofd
door Iwein die, tijdens het
concert, een “happy birthday”
kreeg van alle aanwezigen in
de kerk).
RVM

Bezoek uit Ober-Mockstadt
Begin september was het weer
zover, onze vrienden uit OberMockstadt kwamen na vier jaar
terug op bezoek naar Opwijk. Een
ganse bus met aanhangwagen vol,
en met kleine vertraging wegens
voetbal op de Heizel.
(België - Duitsland 0-1)
Na de ontvangst bij Thursdays, op
naar de gastgezinnen, waar een
lichte maaltijd ter voorbereiding
van een zware avond in Droeshout
kon genuttigd worden.

het Brouwershuis, dat zowaar een
vooropening hield ter onzer ere.
Tenslotte heeft geheel onverwacht,
Kamiel op zijn eentje gezorgd voor
een memorabel hoogtepunt van
ons samenzijn met onze vrienden
uit Ober-Mockstadt. Zijn “ Ik zeg
u geen vaarwel mijn vriend” (van
“Auld lang Syne” was toen
helemaal nog geen sprake!) bleef
lang in ons aller oren naklinken.
MV

Alweer met ruime vertraging zijn
we ’s avonds in Droeshout aan ons
concert begonnen, en ondanks de
hulp van een sopraan, stel ik vast
dat we ook muzikaal het onderspit
tegen onze Duitse vrienden
moesten delven. Niet alleen qua
aantal muzikanten, maar
evengoed qua kwaliteit. Het
mannekoor De Bie zorgde voor
de perfecte aanvulling op beide
repertoires. Waarvoor wij hun bij
deze nogmaals danken. De sfeer
zat er nu goed in, en er is tot in de
vroege uurtjes gefeest.
De volgende dag uitstap naar
Leuven, met zowaar een Duitstalige
gids en op de terugweg een kort
bezoek aan het Atomium.
Resultaat was de gebruikelijke
vertraging bij aankomst in Opwijk,
waar de opvang verzameld had
met tapas op het terras van Singel 9.
Dan kon iedereen zich thuis weer
gaan voorbereiden op het
gezellig samenzijn in de
parochiezaal te Doeshout, waar
ook Frau Bürgermeister zich op de
dansvloer van haar beste kant liet
ziet.
De nacht was kort, maar we
hebben geleerd om snel te slapen,
dus was zondagmorgen iedereen
paraat voor de opmars richting
kerkhof en de Moza-ik, waar na
de offïciële dankbetuigingen en
uitwisseling van de traditionele
banken, ook nog voor muzikale
pret werd gezorgd. Dank aan de
brandweer voor de goede
organisatie!
Een stevige maaltijd in het gastgezin (of elders) later, was het
weer verzamelen geblazen aan
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Bedanking
Ik wil graag de reporters van
deze editie bedanken. Dankzij
jullie staat onze nieuwsbrief
weer vol literaire hoogstandjes
en boeiende nieuwtjes.
Ingrid, Gert, Timothy, Iwein, Jan
C. & Franky: jullie krijgen een
welverdiende gratis
consumptie!

11 novemberviering

Kerstconcert Nijverseel

Naar jaarlijkse gewoonte werd onze harmonie
gevraagd de optocht van de kerk naar het
monument van de gesneuvelden muzikaal te
begeleiden. Samenkomst was voorzien tegen 10u30
aan de kerk. Was de H. Mis te rap voorbij of lag het
aan de muzikanten maar om 10u30 hadden we
welgeteld 3 muzikanten om te beginnen.

Onze harmonie was zeer verheugd dat KLJ
Nijverseel bereid was om ook in de kerk van
Nijverseel een kerstconcert te laten doorgaan i.s.m.
met onze harmonie. De nodige afspraken werden
gemaakt en op zondag 19 december was het zo
ver. Het materiaal werd op zondagmiddag reeds
opgehaald door Marcel en om 16u werd door
Stanny, Gert, Timothy, Jelle, Ingrid, Regna, Leon en
Roza alles klaargezet zodat de muzikanten tijdig
konden beginnen aan de soundcheck. Lezen
sommige muzikanten hun programma niet goed dat
ze toch altijd te laat komen? Of lag het deze keer
aan het slechte weer?

Tegen dat de stoet opgesteld stond hadden
we voldoende muzikanten (20) en gingen we in
marstempo, onder begeleiding van de politie, naar
het monument.
Daar werd Te Velde gespeeld gevolgd door het
Belgisch volkslied, luisterden we naar de
burgemeester, de dorpsdichter van Opwijk en
schepen Verhaevert, zong het kerkkoor een lied,
werden de namen van de gesneuvelden
afgeroepen , speelden we nog De Vlaamse Leeuw
en bezocht het gemeentebestuur de graven van de
oud-strijders op het kerkhof.
Daar er ondertussen ijsregen uit de hemel viel en
alle muzikanten koude handen hadden werd
geopteerd om zo vlug mogelijk naar het gemeentehuis te stappen, zodat iedereen zich kon gaan warmen. Daar werd ons dan een kleine receptie met
broodjes, frisdrank of schuimwijn en snoepjes van de
Sint aangeboden.
RVM
Oud-werkgroepers,
bedankt voor jullie prachtige geschenk naar aanleiding van de 30e verjaardag van de jeugdharmonie !
We zullen het muziekstuk ‘Indian Fire’ extra goed
repeteren voor ons aperitiefconcert !
De huidige werkgroep

De moedigen, die nog talrijk aanwezig waren,
konden genieten van een prachtig concert. Met
nummers als Lauda Spirituali, Classical Gold, Don’t
cry for me Argentina (met solozang van Laura Van
Doorselaere) en nog vele andere kregen ze werkelijk
waar voor hun geld en lieten dit ook blijken uit een
staande ovatie op het einde. De dirigent Jan,
presentator Joeri en zangeres Laura werden door
de organisatoren in de bloemetjes gezet.
We kregen nog een laatste Cecilia-drink aangeboden door onze ere-voorzitter Pol Van Molhem,
waarvoor onze dank. Met ons drankbonnetje
konden we ons een “druppeltje “ of een glas bier
kopen aan het kerststalletje, buiten in de sneeuw.
Tot volgend jaar!
RVM

De avonturen van Chef en Commis
Deel 2: Bij de Sjoeters
30 jaar Jeugdharmonie... dat kan
men toch niet laten voorbijgaan
zonder slag of stoot dacht de
huidige werkgroep. En zo
geschiedde het. Chef en
Commis werden verzocht een
sterrenmaaltijd te bereiden voor
de ex-werkgroepers als bedanking
voor hun steun in het verleden en in
de toekomst.
Na enkele culinaire vergaderingen
werd een menu samengesteld.
Alle ingrediënten werden
verzameld bij Chef. Nog voor dag
en dauw schoot het duo in kook-
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Ondertussen hadden ook de meisjes van de KLJ
buiten hun kerstkraampje ingericht en werd het
bang afwachten of er wel luisteraars zouden komen
opdagen. Het sneeuwde onverminderd voort zodat
alle wegen naar Nijverseel slecht berijdbaar waren.
Maar even na half zes begonnen de eersten toe
te komen en tegen dat het concert begon was de
kerk meer dan de helft bezet.

actie. Wassen, schillen, pellen,
snijden, hakken, ontschubben,
bakken, koken, frituren, mixen en
lachen behoorden tot de culinaire
handelingen.
In de vooravond begaf het duo
zich naar de kantine van de
Sjoeters.
We wisten dat dit een hechte
club is, maar zelfs op elektronisch
gebied hangt alles aan elkaar.
Dampkap en oven communiceren
met elkaar, zelfs de friteuses en de
voetbalveldverlichting... echt
wonderbaarlijk.
Even later arriveerde de plongeur
van dienst, Chef Junior.

Bij het serveren van elke culinaire
gang werden alle aanwezigen
even de mond gesnoerd door het
hoogstaand niveau van de
bereiding. Het etentje en de
nodige nabeschouwingen gingen
door tot in de vroege uurtjes.
Chef en plongeur verlieten met
stille trom het Sjoetercomplex, dit
alles zonder het ontvangen van alle
lofzang!
Bij deze willen we Chef en Plongeur
van harte bedanken voor hun
onbaatzuchtige inzet. Ook dank
aan Mia en Danny voor het gebruik
van de oven.
Commis FV

V.U.: Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk
Kijk ook even op onze website: www.harmonieopwijk.be
Volgende editie: mei 2011 - Artikels binnen begin mei.

