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Woord van de voorzitter (Speech ter gelegenheid van het Aperitiefconcert 30 jaar Jeugdharmonie)
Beste muzikanten en oud-muzikanten van de jeugdharmonie, 
Beste familie van onze jeugdmuzikanten, 
Beste dirigenten  en oud-dirigenten, 
Beste leden van werkgroep en oud-werkgroepers,  
Beste collega’s van het bestuur, erevoorzitter en eremuzikant Marcel,  
Waarde Overheden,

We vieren vandaag het hoogtepunt in het jubileumjaar van de jeugdafdeling van onze harmonie, opgericht in 
november 1980. Tijdens haar 30-jarig bestaan heeft de Jeugharmonie 275 muzikanten  opgeleid, waarvan er een  
90-tal  zijn overgegaan naar de grote harmonie. Vandaag spelen er daarvan nog 26 mee in onze harmonie. Ook 
dit werkjaar bestaat de jeugdharmonie uit een mooie groep van 22 jonge mensen die zich elke week inzet om 
zich te laten vormen tot bekwame jonge muzikanten !

We zijn fier en blij om als vertolker van het ganse bestuur van de Koninklijke Harmonie de Volherding onze vreugde 
uit te spreken voor dit zeer geslaagd concert.  Het concert van vandaag is héél bijzonder,  zeker dankzij  het originele 
thema !  Een dikke proficiat hiervoor aan de werkgroep. 

We danken eveneens de gemeentelijke overheden voor hun daadwerkelijke steun bij deze feestelijke  
gelegenheid, evenals het gemeenschapscentrum voor de aangename samenwerking en Koen Dierickx en 
Danny Van Nieuwenhoven voor de belichting en het geluid. 

We danken Pierrot De Block die gedurende 20 jaar de jeugdharmonie dirigeerde en als leraar in de muziek-
school August De Boeck de hoeksteen is geweest waarop onze jeugdharmonie van start kon gaan. Samen  
met hem danken wij ook zijn opvolgers Joris De Geest, Tom Pimpeleers en Jan De Maeseneer. Ik ben ervan 
overtuigd,  beste dirigenten,  dat u zich samen met ons verheugt over de prestatie van Jan met zijn jeugd- 
muzikanten ons ten beste heeft gebracht vandaag.

Beste oud-werkgroepers, het werk van Ingrid en Franky, Koen, Gert en Timothy draagt ongetwijfeld ook uw 
goedkeuring weg. Zij zijn op leerschool geweest bij hun voorgangers die ieder op hun beurt het beste van zichzelf  
hebben gegeven en ik wil daarom  vandaag graag al deze mensen persoonlijk bedanken : Pierrot en Godelieve, 
Leo en Roza, Eric en Marie-Louise, Bert en Paula, Johnny en Diane, Herman en Leen, Dirk en Marleen, Joos en 
Rita, Pieter en Nadine, Pierre en Marie-José, Rik en Hilde, Dirk, Paula en Johan en Mieke.

Aan Mieke een woord van dank voor de prachtige presentatie. Daarnaast eveneens een woord van dank aan 
Jef, Myriam, Edith, Stanny, Lieve, Patrick, Karin, Hadewijg, Johan, Frank, Els, Steven, Wim, Dany, Roza en meter 
Roza natuurlijk.

Beste ouders en grootouders van onze jeugdmuzikanten, zussen en broers, uw zoon of dochter is in goede 
handen en wij danken u voor het vertrouwen dat u aan de werkgroep en aan de Harmonie in het algemeen 
schenkt, zondag na zondag, uw kinderen de kans te geven zich op een gezonde manier te ontspannen. Hun 
kamp is niet alleen vermaard door de intensieve voorbereiding voor dit concert, maar ook voor het vele plezier 
dat ze maken en het lekkere eten dat onze meesterkok Iwein met zijn team al jaren klaar maakt. 

Als voorzitter mag ik u zeggen dat wij zeer fier zijn op het werk van deze jonge mensen onder leiding van Jan. In 
naam van de werkgroep en het betuur dank ik hen dan ook zeer gemeend !

Over 2 jaar viert onze Harmonie haar 175ste verjaardag en het jubileumjaar zal gepaard gaan met een waaier 
aan feestelijkheden.

U merkt het, beste toehoorders,  onze Harmonie is een bloeiende vereniging en op één na ook de oudste van 
groot-Opwijk. Het verenigingsleven binnen onze gemeenschap bloeit weelderig en onze Harmonie is daarin een 
vaste waarde. 

Vandaag hebben 22 jonge mensen versterkt met een 7-tal ervaren muzikanten getoond dat zij hun engagement 
ernstig nemen en zij dragen ertoe bij het sociale weefsel binnen onze gemeenschap vertrouwensvol 
tegemoet te zien.

Beste toehoorders,  U was een prachtig publiek … bedankt !

Leo De Smedt, 
Voorzitter
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Harmonie Night in Spechtes 
Zaterdag 7 mei 2011
Sjarel…
Een maand geleden. mail van  
Stanny: ‘aangezien het eerste deel 
van de Harmonie Night baadt in 
Moulin Rouge-sferen… Of jij je zou 
willen verkleden… strikje, hoge 
hoed, pitteleer…’. ‘En een snor’, 
denk ik er zelf meteen bij. 

‘Natuurlijk zie ik dat zitten.’ Dergelijke 
initiatieven - ook de aankleding van 
de zaal trouwens met de molen, de 
lantaarnpalen, de Moulin Rouge-
box buiten en de affiches - versterken 
de sfeer van het concert. Ik ben  
absoluut vóór. Het geeft de avond 
extra cachet.

Ook de playlist valt in m’n mailbox. 
Ik kan aan de slag. ‘De tijd vliegt’, 
schiet het door m’n hoofd, ‘Da’s 
al de zesde keer dat ik voor 
d’Harmonie een presentatie doe.’ 
En steeds met veel plezier.

Okselhaar
Terwijl de muzikanten dan al ettelijke 
vrijdagen het repertoire instuderen, 
spendeer ik enkele avonden aan 
het leren kennen van de muziek 
(leve YouTube!!) en aan het zoeken 
van leuke insteken voor de presen-
taties. Dat van dat okselhaar van 
Liza Minelli is écht niet verzonnen. 
Tik trouwens eens in op YouTube: 
‘Cabaret - John Kander’. Je krijgt de 
openingsscène van de film te zien: 
ge-wel-dig! Wist je dat de titel van 
de film ‘Huit et demi’ - 8 ½ - verwijst 
naar de maat van de hoed van het 
hoofdpersonage? En tja, Sjarel, ik 
em aa gat gezien… duikt spontaan 
op in m’n hoofd als ik de naam  
‘Colonel Bogey’ zie staan. ‘k Was er 
toch niet écht gerust op dat Marc 
Meersman er ging mee kunnen 
lachen…

Enfin, volgende stap: 
een pitteleer gekocht 
in een winkel voor 
theaterkledij, een bij-
horende snor gekozen, 
een buishoed aan-
geschaft en ‘tante 
Louise’ (merci merci) 
gevraagd de pitteleer 
wat te modelleren 
naar de voorbeelden 
die ik enerzijds  
gegoogled had en  
anderzijds in de film 
‘Moulin Rouge’ had 
gezien. 

Ruim gedocumenteerd? Ah ja, als 
we iets doen, dan moet het goed 
zijn. Bedoeling was wél m’n verkleed- 
partij niet meteen prijs te geven,  
vandaar het opkomen na  
‘Rhapsodie Française’.

Efkes gepakt
Ondertussen komt de Harmonie Night 
alsmaar dichterbij. Donderdag: 
algemene repetitie. Terwijl Koen 
nog enkele spots focust en Pieter 
plaatsneemt achter de mengtafel 
speelt de Harmonie ‘Edelweiss’. Aan 
het einde van het nummer had ik 
zin om te applaudisseren. Zo schoon 
gespeeld; ik was efkes ‘gepakt’. Een 
goed teken. Als dat zaterdag ook zo 
zal zijn… Het publiek zal genieten.

Zaterdagavond 20u45: ‘Bienvenue 
mesdames et messieurs, bienvenu à 
Paris !’ Het weerbericht in de Parijse 
binnenstand: 25 tot 30 graden, in 
de Moulin Rouge(-schuur): nog véél 
heter !

De warmte weerhoudt er de  
muzikanten niet van om een sterke 
‘Huit et demi’ neer te zetten. Hier 
en daar zie ik al voeten ritmische  
bewegen op de muziek. En bij  
‘Holiday in Paris’ gaat het  
publiek voor de eerste keer uit de 
bol. Het zal niet de laatste keer zijn 
die avond. 

Tijdens ‘Cabaret’ en vooral de 
cancan van ‘Orpheus in de onder-
wereld’ gaat er - zoals voorspeld - 
verschillende keren een zucht van 
herkenning door de zaal.  Een 
geslaagd concert start voor mij bij 
een goede nummerkeuze: sfeervol, 
herkenbaar en uiteraard goed  
uitgevoerd.  

De mannen en vrouwen van de 
Jeugdharmonie zien glunderen bij 
zoveel applaus van het publiek? En 
terecht: voor zoveel enthousiasme 
en kwaliteit.

Marc Meersman 
Ook het tweede deel van de avond
staat bol van de kwaliteit. Wat een 
stem heeft die Marc Meersman 
toch ! De man haalt zo stevig uit 
dat ze’t in Hoegaarden zeker zullen  
gehoord hebben. Allé, of toch 
alleszins tot op den Dries in Mazel. 

Geen wonder dat de man 
gevraagd wordt voor topmusicals 
en voor het zingen bij orkesten 
van Rudolf Werthen en Philippe  
Herreweghe. Een innemend man 
ook, onze gastvedette. Vriendelijk, 
grappig, professioneel, met een 
vlotte babbel en inspelend op zijn 
publiek. 

Maar de zanger moet toch wel 
even van zijn melk geweest zijn als 
de eerste rijen bij ‘Colonel Bogey’ 
niet zijn Franse tekst volgen maar  
luidkeels ‘Sjarel, ik em aa gat gezien’ 
inzetten. 

Mijn gevoel mbt ‘Edelweiss’ bij 
de algemene repetitie is juist:  
Marc Meersman zingt het op een 
gevoelige manier. Topmoment. 
Maar kippenvel krijg ik als Marcel 
Pelicaen de micro krijgt. Tot voor  
enkele jaren nog spelend lid en nog 
zo monter Edelweiss meezingend. 

Twee staande ovaties sluiten de 
Harmonie Night af. Ik ben zater-
dag begonnen met m’n hoed af te  
nemen en dat doe ik ook nu om af 
te sluiten. Beste muzikanten, beste 
Jan: chapeau !

Joeri Van Mulders
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Er was eens....  
30 jaar Jeugdharmonie.
Er was eens… een ver land “De  
Volherding” waar de koning sinds 
1838 met ijzeren hand het muzikale 
land regeerde. In dit land was er 
veel goede wil en inzet te bespeuren 
maar er werd te weinig gedaan voor 
de jonge en vooral de vrouwelijke 
inwoners. En daar wilde de jonge 
prins Pierrot verandering in brengen. 
Maar hoe?? Samen met de jonkvrou-
wen Godelieve, Roza & Marie-Louise 
en zijn schildknapen Leo en Eric  
organiseerde hij geheime, nachtelijke 
besprekingen in de kerkers van het 
kasteel om een opstand te orga-
niseren: een jongerenrevolutie was 
precies wat het land nodig had!

Op 30/11/1980 braken zij een lans 
voor de jeugdwerking en stichtten zij 
binnen het koninkrijk ‘De Volherding’ 
hun eigen prinsdom ‘Jeugdharmonië’ 
genaamd. Het werden spannende 
momenten voor dit jonge prinsdom: 
zouden ze met deze afscheiding 
meer jeugd kunnen aantrekken, 
zouden jonge deernes ook hun weg 
vinden naar het nieuwe Prinsdom? 
De samenzweerders zaten met meer 
dan 1 ei in hun broek...

Maar dat was nergens voor nodig, 
hun plannetje werkte zelfs beter dan 
verwacht! Samen met enkele oudere 
onderdanen die prins Pierrot gunstig 
gezind waren, trokken meer en meer 
jonge inwoners richting Jeugdhar-
monië. Er werd muziek gemaakt, ge-
feest, vriendschapsbanden voor het 
leven gesmeerd, … Het waren fan-
tastische jaren voor de hofhouding 
van prins Pierrot.

Maar de koning van “De Volherding” 
moest ondertussen met lede ogen 
aanzien, hoe al die jonge mensen 
van plan waren zich te settelen in het 
prinsdom Jeugdharmonië, terwijl hij 
nog zoveel goede ambachtslieden 
zocht voor zijn Koninklijke hofhou-
ding.

Dat kon hij toch niet zomaar laten 
gebeuren!? Dus riep hij zijn raad van 
wijzen bij elkaar om een oplossing 
voor zijn probleem te vinden. Allerlei 
ideeën werden geopperd; oorlog, 
ontvoering, chantage, een vloek, de 
prins in een kikker veranderen, een 
betoverde trompet waardoor de 
prins 100 jaar zou slapen, een giftige 
appel , ... maar uiteindelijk werd in 
1986 beslist om gewoon een nieuwe 
wet uit te vaardigen: Jonkmannen 

en deernes ouder dan 18 jaar kregen 
geen toestemming meer om nog 
langer dan 3 jaar in het prinsdom 
Jeugdharmonië te wonen. Tranen 
met tuiten werden er gehuild door 
de jongeren die moesten verhuizen. 
Uiteraard zat ook prins Pierrot in zak & 
as, maar wet is wet, dus zo geschiede 
... De helft van prinsdom Jeugdhar-
monië verhuisde en een verdrietige 
prins Pierrot vroeg zich af of dat nog 
wel goed kwam...

Prins Pierrot bleef gelukkig niet bij de 
pakken zitten en ging samen met zijn 
toenmalige hofhouding op zoek naar 
nieuwe, jonge inwoners voor Jeugd-
harmonië. Zij slaagden wonderwel in 
hun opzet. Overal ter lande werden 
beruchte kampen opgericht om  
bekwame muzikanten op te leiden. 
En op een bepaald moment werd 
er zelfs geprobeerd om Denemarken 
en Duitsland te annexeren, op vrede-
lievende & muzikale wijze uiteraard. 
Mooie tijden waren dat!

Maar in 1999 sloeg het noodlot toe. 
Prins Pierrot werd getroffen door een 
mysterieuze ziekte waardoor hij niet 
meer aan het hoofd kon staan van zijn 
eigen prinsdom Jeugdharmonië. 20 
jaar als muzikale leider aan het hoofd 
van Jeugdharmonië met zijn woelige 
geschiedenis, had zijn tol geeist. 
Er werd dan ook beslist op zoek te 
gaan naar een waardige opvolger. 
Meerdere koningen, prinsen, ridders 
en generaals kwamen een kijkje  
nemen en eventjes werd zelfs regent 
Peter aangesteld, maar uiteindelijk 
werd in 2000 prins Joris, een jonge, 
enthousiaste kerel de troonopvolger 
van het prinsendom.

Maar helaas, een sprookje zou geen 
sprookje zijn als er geen heks in zou 
opduiken! Dus kreeg ook Jeugd- 
harmonië er eentje op bezoek in 
2007. Gedurende maanden bleef zij 
subtiel en haast ongemerkt prins Joris 
verleiden tot deze zich liet vangen 
in haar valstrik en Jeugdharmonië  
verliet voor een positie in een naburig 
koninkrijk.

En hop... daar zat het prinsdom weer 
zonder heer en meester. Maar niet 
getreurd, want naast een boze heks is 
er ook altijd een goede fee aanwezig 
in een sprookje. De inwoners van 
Jeugdharmonië werden omwille van 
hun prachtige, muzikale prestaties 
door de goede fee beloond met 3 
wensen. Als resultaat van de eerste 
wens werd plotsklaps de enthousiaste 
prins Tom tevoorschijn getoverd. 

De 2e en 3e wens zijn nog steeds 
een goedbewaard geheim, maar 
het viel wel op dat vanaf dan de  
muzikanten bijna geen kruisen en 
mollen meer misten...

De fantastische tijd van de begin-
jaren leek weer helemaal terug. Prins 
Tom maakte van zijn onderdanen 
echte ‘Superhelden’ die de hele 
wereld aankonden.

Maar spijtig genoeg was er ook een 
nadeel aan de heerschappij van 
prins Tom. Hij was niet alleen in prins-
dom Jeugdharmonië heerser, maar 
in meerdere prinsdommen tegelijk, 
waardoor hij niet continu in het prins-
dom kon verblijven. Hierdoor moest 
hij steeds grote rivieren, bossen, 
gevaarlijke paden, draken en boze 
wolven trotseren om tot bij zijn onder-
danen te raken. 

Door een grote, spectaculaire natuur- 
ramp in 2009 werden de rivieren 
te breed en de bossen te dichtbe-
groeid om nog langer zonder gevaar 
in zijn prinsdom te raken. En alweer 
zat Jeugdharmonië zonder leider. 
Maar... aangezien elk sprookje toch 
wel eindigt met een mooi & gelukkig 
einde, kwam ook hier een nieuwe 
prins op een wit paard aandraven. 
De prins die Jeugdharmonië met al 
haar mooie, jonge, muzikale onder-
danen kwam redden, heette prins 
Jan. En die prins die staat nu onder-
tussen al bijna 2 jaar aan het hoofd 
van het prinsdom.

Ondertussen bestaat het prinsdom 
Jeugdharmonië al 30 jaar en dat 
wordt gevierd met grote feesten, 
banketten, schitterende concerten 
en cadeaus. Prinsdom Jeugdhar-
monië kreeg voor haar turbulente 
verleden ‘Indian Fire’ als krijgslied 
cadeau vanwege alle naasten en 
hofhoudingen van de verschillende, 
voorgaande prinsen en voelt zich 
hierdoor weer klaar & strijdvaardig 
voor de komende 30 jaar!

En of het goed gaat met de nieuwe 
heerser?? Dat lijkt me wel duidelijk. 
De nieuwe prins voelt zich als een vis 
in het water in Jeugdharmonië: hij 
houdt van muziek, feesten, verhalen 
vertellen, het goede leven... En zijn 
hofhouding en de inwoners van het 
prinsdom; die zien dat het goed is!

Dus is het dan te verwonderen dat 
we dit sprookje net als alle andere 
eindigen met “En ze leefden nog 
lang & gelukkig!”?
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30e Aperitiefconcert 
Zondag 10 april 2011
Eindelijk was het zover. 10 april 2011  
- 10u30. Het 30e Aperitiefconcert kon 
van start gaan. Een concert, anders 
dan anders want we vierden onze 
30e verjaardag en we wilden dit op 
een ‘speciale’ manier doen.

In het eerste deel werd de  
geschiedenis van de Jeugd- 
harmonie overlopen, doorspekt 
met muziek uit de oude en nieuwe 
doos. Indian Fire, het muziekstuk dat 
we van de oud-werkgroepers kre-
gen ter gelegenheid van onze 30e  
verjaardag, werd het pronkstuk van 
dit eerste deel. Nogmaals bedankt!

In het 2e deel brachten we het  
muziekverhaal ‘Wards dagboek’ dat 
speciaal door onze dirigent Jan 
De Maeseneer en zijn vriendin Inge  
geschreven werd voor de  
verjaardag van onze Jeugdhar-
monie. Als dat geen enthousiaste, 
gemotiveerde dirigent is!! J

Een ontroerend verhaal over de 
eenzame, dromerige Ward die  
uiteindelijk bij de Jeugdharmonie 
terecht komt en daar vrienden voor 
het leven maakt. Hoe toepasselijk!

De reactie van het publiek zei  
voldoende: een minutenlang ap-
plaus, overal complimenten, de 
roep om bisnummers,… Een 
geslaagd concert. De afwezigen 
hadden alweer eens ongelijk!

Bij deze willen we ook nog eens 
al onze helpers voor en achter 
de schermen bedanken. Mede 
dankzij hun hulp werd ook dit 30e  
Aperitiefconcert een schot in de 
roos.

We zullen de lat hoog moeten  
leggen om volgend jaar nog beter 
te doen. Maar we gaan zeker en 
vast ons best doen. En we maken nu 
al een afspraak met U op zondag 11 
maart 2012.

IVE

Jeugdharmonienieuws
¯	 Op 24 april kreeg de Jeugd- 
 harmonie bezoek van de paas- 
 haas. Tijdens de pauze kreeg  
 elke muzikant een lekker pakket  
 chocolade mee naar huis.

¯	 Van harte proficiat aan de  
 communicanten van de Jeugd- 
 harmonie: Diede, Laja, Evita &  
 Tom.

¯	 Voor de eerste keer in haar  
 30-jarige carrière zal de Jeugd- 
 harmonie op 2 oktober deel- 
 nemen aan het Provinciaal  
 Kampioenschap. Onze jonge  
 muzikanten zijn dus al duchtig  
 aan het oefenen om de gekozen  
 werken tot in de puntjes te  
 kennen.

¯	 Het aperitiefconcert van 2012  
 zal doorgaan op 11 maart.

Wafelslag 
Zaterdag 08 januari 2011
Op een koude zaterdag in januari 
kwamen onze jeugdmuzikanten 
samen in de Sint-Paulusbaan bij 
Ingrid, Franky & Regna. De jaar-
lijkse wafelslag stond immers op 
het programma!

Bijna iedereen was present om 
een handje toe te steken. Vele 
handen maken dan ook licht 
werk. En werk was er voldoende, 
er waren 130 dozen suikerwafels 
te verkopen!

We hadden wel het geluk dat 
onze voorverkoop als een trein 
liep en dat we dus al een hele 
hoop wafels verkocht hadden 
alvorens we de straat op trokken.

Alles pakjes waren ook voorzien 
van een mooie, opvallende 
sticker van ons aperitiefconcert. 

Extra publiciteit is altijd mooi 
meegenomen!

De reputatie van onze overheer-
lijke suikerwafels is ondertussen 
legendarisch, zodat we in een 
mum van tijd uitverkocht waren. 
We hebben ons wel de be- 
denking gemaakt dat we steeds 
in het centrum van Opwijk onze 
wafels verkopen... Misschien 
moeten we volgend jaar ook de 
deelgemeenten van Opwijk van 
deze delicatesse laten proeven...

Achteraf konden we dan even 
uitblazen met een lekkere kom 
soep van ons meter Roza. 

Ondertussen werden ook de  
inkomsten getelt door de Ro-
za’s van de jeugdharmonie. We  
hadden er weer een lukratieve 
en leuke kasactiviteit op zitten. J

KP
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Eetfestijn 
5 & 6/02/2011
Begin februari staat traditiegetrouw 
ons eetfestijn op het programma. 

De organisatie van het eetfestijn 
verloopt redelijk vlot aangezien het 
al enkele jaren dezelfde bestuurs-
leden zijn die zich hiervoor inzetten.  
Maar dat wil niet zeggen dat het 
een makkelijke klus is; we moeten 
met alles rekening houden en  
zorgen dat we niets vergeten! 

Promotie via alle mogelijke kanalen, 
voldoende medewerkers, alle 
bestellingen van eten en drank, het 
huren van stoelen, tafels, borden en 

bestekken, prijzen voor de tombola,  
de hamvraag, ...

Gelukkig bleek zaterdagmorgen 5 
februari dat alles goed zou komen, 
op organisatorisch vlak in elk geval.  
Ook de kaartenverkoop had goed 
gedraaid (proficiat hiervoor aan 
alle muzikanten) waardoor het volk 
wel zou toestromen!

De zaal stond klaar, in de keuken 
werden groenten gesneden en 
sauzen klaar gemaakt, nu was het 
enkel nog wachten op het volk...

En ook dat kwam in orde! Met zo’n 
35 eters meer dan vorig jaar was dit  
een echt succesjaar!

Na 2 dagen hard labeur, zonder  
noemenswaardige incidenten, had 
iedereen er goede hoop in dat 
we een mooi resultaat zouden  
behalen. 

Na de eerste tellingen van onze 
schatbewaarder, bleek achteraf 
zelfs dat het 1 van de betere edities 
van de laatste jaren was!

Het was hard werken, maar het is 
leuk als je daarvoor beloond wordt! 

Laten we op  4 & 5 februari 2012  
proberen om nog beter te doen!

KP

Jeugdraadfuif 
Zaterdag 2 april 2011
Niet iedereen weet dit misschien, 
maar zoals elke jeugdvereniging 
in Opwijk, heeft ook de Jeugd- 
harmonie een afvaardiging in de 
Jeugdraad van onze gemeente. 

En deze vond het hoog tijd om een 
jarenlange traditie die verloren was 
gegaan, terug op te starten.

Daarom organiseerde de Jeugd-
raad samen met en door de jeugd-
verenigingen een fuif op 2 april  
genaamd “clash!”.

En deze naam was niet voor  
niets gekozen! Gedurende de hele 
avond/nacht was het de bedoeling 
om een clash te organiseren tussen 

de verschillende verenigingen.

Dit gebeurde op verschillende 
manieren. Zo was er in het begin 
van de avond een DJ-battle waar-
bij elke vereniging een gelegen-
heids-DJ mocht afvaardigen om 
het beste van zichzelf te geven. 
Deze werden dan gevolgd door de 
iets bekendere DJ’s Neglectik en  
SupernovazZ, die er een spetterende 
avond van maakten!

Maar dit was niet de enige clash die 
avond. Zo was er ook nog de cock-
tailclash. 

Het concept was simpel, iedere 
vereniging heeft zijn eigen cocktail, 
en diegene die op het einde van 
de avond het meeste cocktails had 

verkocht, had deze clash gewon-
nen!

De zaal werd mooi aangekleed met 
verschillende vlaggen en andere 
logo’s van elke jeugdvereniging in 
Opwijk. Al was dit blijkbaar wel iets 
te uitnodigend voor de “mysterieuze 
vlaggendief” van Opwijk. 

Gezien deze eerste editie, en het 
positief eindtotaal van deze gewel-
dige avond zal er volgend jaar  
zeker een vervolg komen. 

De tweede editie zal ongetwijfeld 
nog beter en mooier worden. Allen 
van de partij volgend jaar zou ik zo 
zeggen !!

TC

Muziekfeest Peizegem
Zondag 22 mei 2011
Het was zondagnamiddag rond 
14u. We zaten met meer dan 20 
muzikanten klaar op de kiosk om 
het muziekfeest in Peizegem op 
gang te blazen. 

Dat blazen werd echter vooral 
gedaan door de tropische orkaan 
die op dat moment voorbijtrok. 
Onze partituren hingen -eveneens 
met meer dan 20- wasspelden vast 
aan de pupiter, tot er een slimmerik 
zei: “Hoe moeten wij onze  
partituren nu draaien? Dit stuk heeft 
een derde, vierde én vijfde blad!” 
Ondertussen trok Pauwel een 

spurtje richting zijn partituren die het 
plein ronddwarrelden...

Verandering van programma 
dan maar: gelukkig kunnen we 
nog steeds terugvallen op een  
uitgebreid repertoire gelegenheids-
muziek. 

De wind was trouwens niet de 
enige spelbreker, het gebrek aan 
een slagwerker zou ons ook wel 
eens parten kunnen spelen. 

Gelukkig kunnen we steeds  
terugvallen op een multifunctionele 
muzikant die naast tuba’en ook al 
wel eens op nen trommel heeft 
geslagen. Jan De Gols bediende 

met sprekend gemak grote én  
kleine trom tegelijk. En dat zonder 
deftige trommelstokken... 

Faut le faire!

Het publiek was onder de indruk 
van ons doorzettingsvermogen en 
de kwaliteit van ons b-programma. 

Alhoewel wij dat fantastisch  
hadden gedaan, werd beslist om 
na ons optreden een zeil aan de 
zijkant van de kiosk te spannen om 
de wind te blokkeren. Zo konden 
we van op het terras nog genieten 
van de andere harmonieën.

KP
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Kamp 2011 in Wibrin 
11-12-13/03/2011
Toen we vorig jaar terug kwamen 
van het kamp in Zedelgem wisten 
we dat het moeilijk zou zijn om 
het dit jaar beter te doen. En toch  
gingen we de uitdaging aan!!

Voor onze 30ste verjaardag hebben 
we heel het land doorkruist om de 
geschikte kampplaats te vinden.

En die vonden we in Mormont, 
Wibrin. Dus zo vertrokken wij op  
vrijdag 11 maart 2011 om 14:30  
richting de D’Ardennen.

Om al meteen in het thema te komen, 
konden onze muzikanten de film 
“Back to the future” zien tijdens de 
lange busrit. Na een rit van maar liefst 
2u30 was het tijd om de beentjes 
eens te strekken, en onze nieuwe 
thuis (althans voor het weekend) 
te gaan verkennen.

Nadat iedereen zijn/haar kamer 
gevonden had, en een beetje  
uitgepakt had, was het tijd om 
elkaar wat beter te leren kennen. Er 
waren dan ook 7 nieuwe muzikanten 
dit jaar !!

Onze anciens zorgden dan ook voor 
enkele leuke kennismakingspelletjes 
waardoor we elkaar toch al een 
beetje beter leerden kennen. 

Deze activiteit werd al gauw  
verstoord omdat onze chef-
kok en commis van dienst ook 
dit jaar weer een overheer-
lijke maaltijd hadden klaar- 
gemaakt. Nadat iedereen 
zich lekker rond had gegeten, 
was het dan tijd voor onze 
eerste repetitie. Iedereen had 
er blijkbaar zin in, want deze 
ging vrij vlot en goed vooruit!

Zoals eerder al gezegd waren 
er dit jaar maar liefst 7 nieuwe 
muzikanten mee op kamp.

Om hun eerste kamp nooit meer 
te vergeten, en om hen ook  

officieel lid te maken van onze  
Jeugdharmonie moesten deze  
allemaal gedoopt worden! En 
zo geschiede het. Na een niet al 
te vettige, maar eerder ludieke 
doop kregen deze muzikanten hun 
doopbewijs, en was onze Jeugd- 
harmonie maar liefst 7 muzikanten 
rijker geworden. 

Terwijl de dopelingen de laatste 
restjes van zich af wasten, konden 
de andere muzikanten nog even 
gezellig samen zitten om nog een 
beetje na te praten, of gezellig een 
spelletje te spelen alvorens onder 
de wol te kruipen. De volgende 
ochtend werd goed ingezet met 
een stevig ontbijt. Nadat iedereen  
goed wakker was, kon onze dirigent 
beginnen aan onze eerste repetitie 
die dag. Na een 3 uur lange repeti-
tie was onze energie wel al weer 
terug op. Al een geluk dat wij zo’n 
goede en brave koks mee hadden 
die onze hongerige maagjes kon-
den vullen. Nu op zo’n kamp spelen 
we niet alleen muziek, maar ook 
spelletjes. Zo hadden onze anciens 
ook dit jaar weer heel wat spelletjes 
voorzien. Zo was er doorheen het 
hele weekend een zoektocht naar 
gekleurde kaartjes, monopolie in ‘t 
echt, balspelen, …

Na alweer een overheerlijk avond-
maal was het toch weer tijd om 
nog eens te repeteren. Er moest 
ten slotte een denderend concert 
voorbereid worden. Na alweer een 
geslaagde repetitie was het tijd 
om de hersencellen nog eens aan 
het werk te zetten. Koen en Gert 
hadden voor de gelegenheid een 
geweldige quiz in elkaar gestoken 
met een mengeling van algemene 
vragen, en vragen uit de geschie-
denis van de jeugdharmonie. 

Nadat iedereen terug in de geschie-
denis moest pluizen voor de vragen 

van de quiz was het tijd om naar de 
toekomst te gaan. Iedereen sloot 
zich even op op zijn/haar kamer om 
zich te gaan verkleden.

Waarom? Om niet uit de toon te 
vallen op onze futuristische fuif  
natuurlijk!

De muziek was dan misschien nog 
wel van deze tijd, maar dat was aan 
onze muzikanten niet te zien.

Wie eens wil zien wat ik bedoel, kan 
altijd de foto’s op de site van de  
harmonie op of facebook eens 
checken. Na een geweldige en 
leuke fuif was het tijd om in het bedje 
te kruipen, en via dromenland terug 
te keren naar het nu.

Zondagmorgen bleek echter dat 
al dit tijdreizen zijn sporen kan 
achterlaten, want iedereen 
zat er maar een beetje moe bij 
aan de ontbijttafel. En zelfs na 
een (relatief) stevig ontbijt was 
deze vermoeidheid nog een 
beetje aanwezig op de repeti-
tie die erop volgde. 

Tegen de middag kwam  
iedereen er zo een beetje door, 
en na de lekkere frietjes met 
vol-au-vent was iedereen klaar 
om zijn/haar koffers reeds te 
gaan pakken.

Eenmaal de kamers leeg en proper 
waren achtergelaten, was er nog 
een beetje tijd om buiten met de 
bal of frisbee te gaan spelen. Tot 
we plots de bus hoorde aankomen. 
Nog even snel de valiezen inladen, 
en zo waren we klaar om alweer af-
scheid te  nemen van een geweldig 
en geslaagd kamp waar heel wat 
nieuwe vriendschapsbanden zijn 
ontstaan. Na een lange rit waar er 
al eens eentje in slaap viel, kwam 
de bus terug aan in Opwijk. Home 
sweet home.

TC
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Karnaval 
Zondag 17 april 2011
De combinatie harmonie en  
karnaval was nooit echt een succes 
in Opwijk. De meerderheid van onze 
muzikanten is niet gemotiveerd om 
mee in de stoet te gaan en het  
blijft moeilijk om al spelend boven 
de rijdende luidsprekers van de  
andere groepen te komen. 

Langs de andere kant is het een  
uitstekende gelegenheid om nog 
wat extra reclame voor ons con-
cert te maken. Ook dit jaar was 
onze wagen (met dank aan Eric 
Heyvaert) dus weer mooi in thema  
verkleed. De rode molen (minus 
1 wiek), kleurige boa’s aan de  

zijkanten, en uiteraard onze affiches 
maakten meteen duidelijk wat het 
publiek kon verwachten tijdens ons 
concert.

De jeugd van de harmonie, Gert, 
Pauwel, Timothy en Koen namen dit 
jaar het initiatief om alles in goede 
banen te leiden. 

Jan Couck kon er niet bij zijn dit 
jaar, maar gelukkig konden we een 
beroep doen op de dirigent van de 
Jeugdharmonie, Jan De Maeseneer. 
We kregen zelfs versterking van  
enkele dappere jeugdmuzikanten, 
Sieben, Arne en Johan, waardoor we 
in totaal met een 15tal muzikanten 
de stoet aanvingen.

We stonden dit jaar vooraan in de 
stoet, net na de prinsen, waardoor 
het iets rustiger voor en achter ons 
was. De nieuwe gelegenheids-
muziek van de Faluintjes was spijtig 
genoeg niet tijdig klaar, zodat we 
opnieuw ons klassieke repetoire 
boven haalden. Maar, om wat  
extra reclame te maken, speelden 
we ook het slot uit Orpheus in de 
Onderwereld, de French Can Can.

Het werd een leuke dag voor 
alle aanwezigen, maar, gezien 
de beperkte interesse bij onze  
muzikanten was dit wellicht onze 
laatste deelname... Maar het was 
wel een waardige afsluiter!

KP

Top 5’en

Harmonie 37
¯ Van den Maegdenbergh Stanny 35
¯ Couck Tom  33
¯ Couck Veerle 33
¯ Van Eycken Leon 33
¯ De Medts Alfons 32
¯ Pelicaen Roger 32

We zijn iets voorbij halfweg in het werkjaar van 
onze harmonie. Het valt op dat het grootste deel 
van de muzikanten redelijk frequent aanwezig is. 
Helemaal bovenaan prijkt echter Stanny die tot 
nu slechts 2 repetities gemist heeft !

Jeugdharmonie  52
¯ Couck Veerle 50
¯ De Visscher Arne 49,7
¯ Vandeputte Regna 49,7
¯ Vermeir Johan 49
¯ Couck Tom 47,3

Niet toevallig staan de muzikanten die geregeld 
met de harmonie meespelen bovenaan in de 
aanwezigheidslijst. Onze gezamelijke activiteiten 
tellen immers ook mee voor de Jeugdharmonie-
punten ! Alvast een dikke proficiat voor Veerle, 
met nog 8 repetities/activiteiten te gaan, heeft 
ze 0,3 punten voorsprong. Kan ze dit tot het 
einde volhouden?

Harmonienieuws
¯	 Er is een werkgroep opgericht om de bestuurs- 
 verkiezingen van november in goede banen te 
 leiden. Zij werken eveneens aan een aanpassing van 
 onze statuten. Deze konden een actualisering  
 gebruiken. 
 De verkiezingen zullen georganiseerd worden volgens 
 het principe : Enkel indien er meer kandidaten dan  
 beschikbare plaatsen zijn, worden verkiezingen  
 gehouden. Anders wordt iedereen als verkozen  
 beschouwd.

¯	 In 2013 bestaat onze vereniging 175 jaar! Een jubileum 
 dat we niet onopgemerkt kunnen laten passeren.  
 Een werkgroep is dus al druk in de weer om de 
 feestelijkheden die het 2e weekend van september 
  2013 zullen doorgaan, zorgvuldig te plannen.

¯	 We hebben nog meer prettig nieuws: De plannen in  
 verband met onze tweejaarlijkse uitstap, later dit 
  jaar, krijgen stilaan vorm. Van 9 tot 11 september 2011 
 trekken we de Franse grens over naar Margut, 
 niet ver van de abdij van Orval. Het programma  
 belooft dus weer legendarisch te worden. Verdere 
 details volgen later.

¯	 Frank Gillijns heeft, omwille van persoonlijke redenen , 
 zijn ontslag als bestuurslid van de Harmonie  
 gegeven. Wij bedanken Frank voor zijn jarenlange 
 engagement, maar we zijn eveneens verheugd dat 
 hij nog steeds wil deelnemen aan een aantal  
 “lopende” werkgroepen.



Optreden Hoogstraten 
Zondag 13 februari 2011
Vanuit het verre Hoogstraten 
ontving de Opwijkse jeugd- 
harmonie de vraag om deel 
te nemen aan hun muziek- 
namiddag. Een extra concert  
buiten de gemeentegren-
zen konden we toch niet laten  
liggen, dus vertrokken we op 
zondag 13 februari (na een  
lekkere broodjesmaaltijd bij 
Eliane) richting Hoogstraten. 

Na een lange rit kwamen we uit-
eindelijk op onze bestemming aan. 

Even vreesden we voor een  
herhaling van Tessenderlo 2010 
(een leuk concept, maar weinig 
publiek…) maar onze vrees 
was gelukkig onterecht. Tijdens 
ons optreden zat de zaal goed 
gevuld. We brachten er dan 
ook een geslaagd & gesmaakt 
concert en na een verfrissend 
drankje en een lekkere hot-dog, 
keerden we tevreden terug  
richting Opwijk.

Alweer een ervaring rijker…

IVE

8

Tournée Générale Café 
Vrijdag 8 & zaterdag 9 april 2011
De Jeugdharmonie bestaat dit jaar 
30 jaar. Om dit nog eens speciaal in 
de verf te zetten, organiseerden we 
op vrijdag- 8/4 en zaterdagavond 
9/4 het TOURNEE GENERALE café. 

Het concept was vrij duidelijk: Wie, 
al dan niet in een compagnie, 
de volledige Tournée Générale-
bierkaart ‘leegdronk’, kreeg 
een fles Tournée Générale-bier  
aangeboden door de Jeugd- 
harmonie. 

15 verschillende bieren werden 
aangeboden, elk in hun originele 

glas terwijl er doorlopend een  
tentoonstelling opgezet was over 
de geschiedenis van de Jeugd- 
harmonie. 

Alle affiches, programmaboekjes, 
activiteiten, foto’s… van de voor-
bije 30 jaar waren te bezichtigen. 
Met enige trots mochten wij, de 
huidige Werkgroepers, ook onze 
5 fotoboeken voorstellen van de  
afgelopen 5 werkjaren. 

Deze combinatie van een drankje 
en tentoonstelling mocht rekenen 
op de belangstelling van onze  
eigen jeugdmuzikanten, hun ouders, 
en andere sympathisanten. Zo 
kwamen ook de muzikanten van 
de harmonie langs na de vrijdagse 
repetitie.

Wij waren blij dat wij over de 2 
avonden toch een 12-tal van onze 
Tournée Générale-flessen konden 
uitdelen. En met ons, waarschijnlijk 
ook de bezitters van zo’n fles... 

GVdM

De langste tafel 
Zaterdag 7 mei 2011
Op zaterdag 7 mei werd er in  
Opwijk Centrum, naar jaarlijkse  
gewoonte, een bruisende tuinmarkt 
georganiseerd door de gemeente. 
Traditiegetrouw neemt de Wereld-
winkel, gevestigd in de Marktstraat, 
deze gelegenheid te baat om hun 
fair-tradeproducten te promoten 
aan de Opwijkse burgers. 

Daar de Wereldwinkel onze  

harmonie reeds kende van een 
vroeger optreden (in gunstige 
zin natuurlijk) stuurden zij ons een 
uitnodiging om ook tijdens deze 
“Langste tafel” een deuntje te 
komen spelen, maar dit zou op 
dezelfde dag doorgaan als onze 
Harmonie Night in Spechtes...

Na onze kalender eens goed 
bekeken te hebben, stelden we 
vast dat onze algemene repetitie 
doorging op donderdagavond  
zodat we vrijdag al de zaal konden 

klaarzetten. 

Zaterdag brachten dan  een 17-tal 
muzikanten menige airekens ten 
gehore. 

De zon, het talrijke publiek, de  
gratis aangeboden koffie (en voor 
de muzikanten een paar pintjes) 
maakten van deze voormiddag 
een zeer geslaagd en gesmaakt 
optreden.

RVM
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Dag van de Buren 
Vrijdag 27 mei  2011
Gemeente Opwijk vond de “dag 
van de buren” op vrijdag 27 mei 
een mooie gelegenheid om de 
vernieuwde Schoolstraat in te  
huldigen met een buurtfeest voor 
Schuttershof, Singel en Schoolstraat 
en nodigde de harmonie uit om 
deze gelegenheid op te luisteren. 

Met een 20-tal muzikanten kwamen 

we samen op de speelplaats van 
de Buso waar ons al onmiddellijk 
een glas werd aangeboden. Rond 
20u werd dan in de refter van de 
buso de avond geopend door 
een paar airekens en sprak de  
burgemeester, in naam van het  
gemeentebestuur, haar dank uit 
voor de goede samenwerking met 
de buren bij het vernieuwen van 
hun straat en dankte ook onze  
harmonie voor haar medewerking. 

Een Affligem, Leireken of frisdrank  
werd ons, samen met een hapje, 
aangeboden. Om dit feest af te 
ronden speelden we dan nog een 
paar liedjes uit ons gelegenheids-
muziekboekje. 

Aan de reacties te horen van 
een paar aanwezigen werd ons  
optreden erg gesmaakt. 

RVM

Ontbijtkorven Kom op tegen Kanker 
Mei 2011
Zoals de laatste drie edities heeft 
ook dit jaar de Harmonie zijn  
bijdrage geleverd aan Kom op  
tegen kanker. Is het niet door ontbijt- 
korven te verkopen of rond te  

dragen, dan wel door ze te kopen!

Dank aan volgende personen voor 
de verkoop van de ontbijtkorven: 
Leo, Johan, Stanny en Dieter.  

Voor het ronddragen, dank aan: 
Stanny, Mieke, Ingrid, Rosa, Pauwel, 
Roger en Koen

Ik hoop niemand vergeten te 
zijn en kan melden dat met een  
totale record opbrengst van 34.700 € 
voor alle Kom op tegen kanker  
activiteiten de lat voor volgende 
editie alweer wat hoger ligt …

MV

De langste tafel 
Zaterdag 7 mei  2011
Geen flauw idee hoe lang, maar 
in ieder geval zééér lang die tafel 
die door de medewerkers van de 
wereldwinkel op zaterdag 7 mei was 
klaargezet om hun 40 jarig bestaan 
te vieren.

Het weer zat mee en ondanks een 

zeer drukke agenda waren we met 
veel muzikanten om deze gelegen-
heid op te vrolijken.  

Daarenboven was het de dag van 
ons concert, dus alle muzikant-
en waren goed ingespeeld, met 
een embouchure van hier tot in  
Peizegem.

De Witte heeft gezorgd voor de  

nodige plantenpracht zodat onze 
dirigent ongestoord door passant-
en zijn ding kon doen. Is niet steeds  
gelukt, maar doet het ertoe? De 
ambiance was goed, het bier  
gezond en de koffie eerlijk.

Wat mij betreft voor herhaling  
vatbaar!

MV

Nog enkele sfeerbeelden van het Jeugdharmoniekamp
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Nieuwjaarsreceptie 
Vrijdag 7 januari 2011
Vrijdag 7 januari nodigden onze 
voorzitter en ondervoorzitter, samen 
met hun echtgenotes, alle  
bestuursleden, muzikanten en hun 
partner uit, om het glas te heffen op 
het nieuwe jaar. 

Na een eerste glas in Den Hert 
trokken we met een grote groep 

naar de  nieuwe woonst van onze 
voorzitter . In de mooi vernieuwde 
living brachten de muzikanten dan 
een kleine serenade en wenste  de 
voorzitter aan ieder het beste voor 
het komende jaar. 

Ook nodigde hij ons uit om het glas 
te gaan heffen bij zijn buur, Het 
Brouwershuis. 

Een glaasje cava of fruitsap bij het  

binnenkomen voor bijna elke  
muzikant, broodjes kon je naar  
hartelust nemen en doorspoelen 
met een glas bier of een tasje  
koffie. 

De avond ging vlug voorbij daar 
nog menige aireken ten beste  
gegeven werden. 

RVM

Harmonie Night in Spechtes 
Zaterdag 7 mei 2011
Begin 2011, na het opbergen van 
de partituren van onze geslaagde 
Kerstmisconcerten in Oudegem 
en Nijverseel, kwam onze dirigent 
met het idee voor ons volgende  
Harmonie Night in Spechtes: 1e deel 
Moulin Rouge muziek en een tweetal 
stukken uit het aperitiefconcert van 
de Jeugdharmonie - 2e deel: met 
de bariton Marc Meersman 

Zogezegd zo gedaan, de nodige 
partituren voor het 1e deel werden 
gezocht en uitgedeeld. Na een  
tijdje hadden we ook alle partituren 
voor de begeleiding van de zanger 
en werd er duchtig gerepeteerd 
onder leiding van Jan Couck of 

Frans De Decker, vervangdirigent.

Onze dirigent koos niet voor de  
gemakkelijkste nummers en zoals 
ieder jaar kwam het concert te snel 
nader en dienden er toch wel een 
paar extra repetities en partiële ge-
geven te worden. 

Op het programma o.a. Orpheus 
in de Onderwereld, Holiday in  
Paris e.a. Op de generale repetitie 
met de zanger (voorlaatste week) 
werden de laatste wijzigingen  
genoteerd en hoorden we al dat 
het goed zou komen. 

De laatste week woog dan wel 
zwaar: twee extra lange repetities 
(met een kleine pauze) van 19u30 
tot bijna 23u - bloed, zweet en dorst 
heeft het gekost (het was dan ook 

de warmste plaats in Europa). Maar 
het leek achteraf wel de moeite 
waard geweest: het concert was 
mooi en het publiek genoot. Marc 
Meerman was een succes en was 
bereid zelfs meerdere bisnummers 
te zingen. Het liedje “The longest 
day” zal nog lang blijven meegaan 
als ‘Charel, ik heb uw … gezien”.

De 9 muzikanten van de Jeugd- 
harmonie, die bijna allemaal 
het hele concert hebben 
meegespeeld, werden individueel 
genoemd en verdienden het  
welgemeende applaus. Zij zijn de 
toekomst van onze harmonie! 

We kijken al uit naar onze volgende 
“Harmonie Night in Spechtes”.

RVM
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Ja beste mensen, we weten het; 
onze avonturen worden schaars. 
Maar jullie geduld wordt nu beloond 
met:

De avonturen van Chef & Commis, 
Deel 3: In de Ardennen. 
11-12-13/03/2011
Ons verhaal begint met een zeer 
spannend moment voor Commis. 
Met klamme handen, het zweet op 
het voorhoofd en koude rillingen 
die op en af zijn rug rolden, stond 
Commis aan Chef’s voordeur. Met 
trillende vinger duwde hij op de bel. 
Wetende van de komst van Commis 
sprong Chef als een Takin van de trap 
naar de voordeur toe. Hij opende de 
deur en greep onmiddellijk het kost-
bare kleinood dat Commis bij had 
met beide handen vast. Het was  
eindelijk zo ver, hij drukte het tegen 
zijn borst en riep meermaals: Yes, yes, 
yes. De vrouw des huizes (Pascale) 
en kinderen kwamen aangelopen 
en ook zij konden het nu bewon-
deren.  Chef hield het nu vast, met 
de tranen in de ogen, als of het om 
de champions league-beker ging.  
Met een krop in de keel, bijna klinkend 
als een rokershoest, bladerde hij er 
even doorheen. Waarna hij instem-
mend knikte dat het goed was. U 
raadde het natuurlijk meteen: het 
betrof het enige echte onvervalste 
jeugdharmonie kampboekje dat 
Commis kwam brengen. Het echte 
avontuur kon beginnen.

Na een korte zondagse vergadering 
waarop chef een van kelderslak 
naar zombiegemuteerde alien met 
glans naspeelde, werden het menu 
en de verdere planning opgemaakt.

Enkele dagen later ging de vrienden 
een 3-tal uurtjes winkelen bij Jef C. 
Diezelfde avond werden alle muziek-
instrumenten in de aanhanger van 
Commis geladen. Daarna werden er 
bij Chef liters spaghettisaus gemaakt 
en honderden gehaktballetjes gerold 
en voorgebakken.

De volgende dag was Commis om 
10u bij Chef. De rit richting Mormont, 
een dorpje tussen La Roche en  
Houffalize, kon beginnen. Na het 
bezichtigen van de luchthaven 
van Bierset, vervolgden zij hun weg. 
Onderweg stopte onze vrienden voor 
een kleine hap in een hooischuur 
te Erezée. Hierna vervolgden ze hun 
weg en 20 minuten later stonden ze 
aan de voordeur van het kamphuis. 
Enkele minuten later arriveerde de 

autobus met de rest van het gezel-
schap.

Onze vrienden brachten onmiddellijk 
potten en pannen in stelling. Na de 
verkenning van de kamers konden 
de jeugdharmoniërs aanschuiven 
voor spaghetti met kaas- en/of  
tomatensaus.

In de keuken gingen Chef en Commis 
onvermoeibaar door met het voor-
bereiden van de maaltijden voor 
de volgende dag, dit op de tonen 
van de eerste repetitie. Ook was de 
tijd aangebroken voor een jaarlijks  
wederkerende heugelijke gebeurtenis 
voor enkele jeugdharmoniërs: de  
afwas. De dag werd tenslotte afgeslo-
ten met een urenlange discussie over 
de hoeveelheid zout die ze volgende 
dag op de aardappelen gingen 
doen. Op datzelfde ogenblik speelde 
er zich een tafereel af in een an-
der lokaal dat moeilijk met woor-
den te beschrijven is: den doop. De  
discussie werd dus vaak onderbroken 
door Anciens die bijna met de  
precisie van een Zwitserse berg-
koe doopbenodigdheden kwamen  
halen in de keuken. Na besloten 
te hebben geen zout op de aard-
appelen te doen, gingen Chef en 
Commis slapen.

Nog voor dag en dauw waren Chef 
en Commis de volgende ochtend 
bezig met het ontbijt.

Je had de keuze tussen spek met eieren 
en eieren met spek. De jeugdhar-
moniërs verorberden werkelijk alles, 
er ontbraken zelfs enkele servetten 
bij het opruimen van de tafels. En 
ja enkele jeugdharmoniërs hadden 
een lach op het gelaat waarbij hun 
mondhoeken elkaar achteraan op 
het hoofd raakten toen ze te horen 
kregen dat ze mochten afwassen. 
Dit alles steeds onder het goedkeur-
end oog en met de samenwerking 
van Meter Roza en enkele vrouwen 
die anoniem wensen te blijven.

Op de tonen van de tweede repetitie 
kon het middagmaal voorbereid 
worden: groentesoep, wortelstoemp 
met Toscaans gebraad en verschil-
lende soorten pap als dessert. Er 
ontbraken echter enkele geheime 
ingrediënten. Chef en Commis  
namen, zoals echte mannen hun 
verantwoordelijkheid, en scheur-
den weg om deze te gaan halen. 
De graad van geheimheid van de  
ingrediënten was werkelijk onge-
kend. Want tot op heden weten 

noch Chef, noch Commis wat ze 
moesten gaan halen. Straf hé? Bij 
hun terugkeer hadden de anonieme 
vrouwen de keuken netjes gepoetst. 
Net voor het middagmaal kregen 
onze vrienden het bezoek van een 
olijk duo: de voorzitter en de dirigent 
van de harmonie. Black & White 
whisky waren verhinderd. Ze konden 
nog genieten van een deel van de 
tweede repetitie.

Naar jaarlijkse traditie brachten 
zij, zoals alle wijzen uit het Oosten, 
snoep en drank mee.

De maaltijd werd gretig verorberd, 
en ja, u raadt het al: bij het afruimen 
ontbraken er wederom enkele  
servetten. Plotseling begonnen  
enkele jeugdharmoniërs te bek-
vechten: ‘neen ik’ ‘niks van, ikke’ 
‘ikke mag’ ‘ikke’. Al snel werd het 
duidelijk: het betrof een misverstand, 
want ze mochten allebei afwassen, 
oef een crisissituatie opgelost.

Het olijk duo, Chef en Commis  
gingen samen iets eten. Ze gingen 
eerst bij een zwijn in de Ardennen 
eten, maar dit was vrij ver. Dus gingen 
de vrienden naar de hooischuur. 
Daar aangekomen kregen zij het 
gezelschap van een Bourgondische 
wijnhandelaar uit O (Dhr. G afkom-
stig uit B bij A.) 

Beste’ken, oei foutje, bestekken 
werden klaar gelegd en de snacks 
zagen er veelbelovend uit. Dit alles 
met een glas grenadine. Na het 
eten namen ze afscheid van de 
voorzitter en de Bourgondische wijn- 
handelaar. Dirigent, Chef en Commis 
reden terug naar hun keuken.

De anonieme vrouwen schreeuwden 
bij hun aankomst: te laat, te 
laat! Inderdaad we hadden de  
namiddagactiviteiten net gemist, 
tot onze grote spijt.

De keukenmachine kwam op gang 
en een niet aflatende stroom van  
dienbladen met gebakken balletjes, 
fruit en appelmoes (met stukjes)  
verlieten de keuken en kwamen leeg 
terug. Bij het afruimen ontbraken 
er weer een aantal servetten. 
De jeugdharmoniërs verdrongen 
elkaar voor de keukeningang om te  
mogen afwassen. Helaas, we hebben 
er enkele moeten teleurstellen.

Na de afwas maakte iedereen zich 
klaar voor het hoogtepunt van de 
dag: de fuif!

Iedereen danste verkleed als back 



Nieuwjaarsreceptie 
Zondag 16 januari 2011
Goede gewoontes mogen niet  
veranderd worden. De werkgroep 
was het er dan ook al snel over eens 
om ook het nieuwe jaar feestelijk 
in te zetten met een Nieuwjaars- 
concertje en -receptie voor de muzi-
kanten en hun ouders.

En zo geschiede…

Zondag 16 januari werden alle 
ouders tegen 11u30 op de Duiven- 
zolder verwacht voor een kort  
concertje. Om 11u30 was er nog  
bijna niemand, we begonnen 
wat zenuwachtig te worden:  
hadden we al die moeite voor niets 
gedaan?? Maar al die zorgen  

waren niet nodig, want het  
Oppèks uur was van toepassing  
waardoor we 10 minuten later plots 
wel met een volle Duivenzolder 
werden geconfronteerd. We  
moesten zelfs stoelen bijhalen…

Na dit fijne concertje, waar we 
al even lieten horen waar we  
muzikaal stonden, was het tijd om 
de kelen te smeren. In een prachtig 
aangekleed bakhuis (bedankt, Els!!!) 
mochten we na de mooie speech 
van onze jongste werkgroeper  
Timothy, het glas heffen op het  
nieuwe jaar.  De hapjes gingen vlot 
binnen en ook de schuimwijn werd 
 

gesmaakt. De werkgroep maakte 
dan ook dankbaar gebruik van dit  
sociale gebeuren om een babbeltje 
te slaan met de ouders van onze 
muzikanten en hen te bedanken 
voor het vertrouwen dat ze hebben 
in onze Jeugdharmonie. 

Alweer een geslaagde activiteit voor 
onze Jeugdharmonie!
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to the futures tot het einde. Gezien 
het een bewolkte nacht was, kunnen 
we u echt geen exact tijdstip  
opgeven van het einde. Maar het 
was zeker tussen 24u00 & 7u00 ’s 
morgens. De dag werd afgesloten 
met een glaasje gele limonade.

Diezelfde ochtend, na de gele  
limonade, begon Chef met het  
bakken van verse croissants en  
ontbijtkoeken. We hoefden geen 
enkele jeugdharmoniër te wekken. 
De aroma’s die bij het bakken vrij-
kwamen werkten bedwelmend. 
Als zombies bewogen ze zich voort 
naar de ontbijttafel, waar ze zich als  
piranha’s te goed deden aan het  
lekkers op de tafels.

Enkelen konden de bedwelmende 
aroma’s onderdrukken: hun  drang 
om te mogen afwassen was sterker. 
4 servetten ontbraken.

Tijdens de repetitie daarop werd het 
middagmaal voorbereid: vol-au-vent 
met frietjes!

Chef en Commis kregen hulp bij het 

bakken van de frieten. Jan Couck als 
schepen van kermissen en feestelijk-
heden is een expert op het gebied 
van friet. Hij proefde telkens een 
halve friet van elke kom en legde de 
andere helft terug in de kom voor 
deze de keuken verliet.

Wat een gedrevenheid als schepen: 
zelfs buiten de gemeentegrenzen 
van Opwijk blijft hij zich kwijten 
van z’n schepenambt. Hij was van  
onschatbare waarde op frietueel 
gebied. Bij enkele jeugdharmoniërs 
zat het voedsel nog in hun slok-
darm toen ze opeens veranderden 
in jeugdharmoniërs om te mogen  
afwassen.

Het drietal, verantwoordelijk voor de 
keuken, ontsnapte even uit de helse 
drukte om de plaatselijke inwoners 
op zondag te bestuderen in hun  
natuurlijk Ardeense habitat: het café.

Het drietal dronk enkele gele  
limonades en hield het voor bekeken. 
Bij hun terugkomst waren de voor-
bereidende werkzaamheden voor 
het vertrek reeds begonnen. Het 

plezante weekend werd afgesloten 
met koffie en restjes.

Het gebouw werd gecontroleerd 
door de verantwoordelijke. Deze 
besliste dat de dag erna de afbraak 
mocht doorgaan. De tocht naar 
Opwijk kon beginnen. Na een 2- tal 
uurtjes kon Commis Chef afzetten op 
de plaats waar hij hem 56u eerder 
opgehaald had. De vrienden namen 
vermoeid afscheid van elkaar, een 
moeilijk moment voor beiden.

De rest van de werkgroep kwam met 
de bus aan en nam afscheid van de 
jeugdharmoniërs en hun ouders.

Alles werd uitgeladen en daar 
was het: het ontbrekende pakje  
servetten.

Er werden nog enkele limonades  
gedronken en nieuwe plannen 
werden gesmeed.

FV
Volgende episode: 
Het Mysterie van de ontbrekende friet.

Bedanking
Ik wil graag de reporters van 
deze editie bedanken. Dankzij 
jullie staat onze nieuwsbrief 
weer vol literaire hoogstandjes 
en boeiende nieuwtjes. 

Joeri, Ingrid, Gert, Timothy & 
Franky: jullie krijgen een wel-
verdiende gratis consumptie!


