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Nr 16 - November 2011

Woord van de voorzitter 
AUGUST DE BOECK EN OPWIJK
August De Boeck was om zeggens meer in Opwijk dan in Merchtem. Hij woonde immers juist over de beek (in 
de August De Boeckstraat).  Hij leefde als celibatair samen met zijn 2 zussen. Zij waren naaisters die werkten voor 
grote huizen in Brussel. De moeder van Marcel Pelicaen heeft daar haar stiel als naaister geleerd. 

Marcel Pelicaen is in de Koninklijke  Harmonie “De Volherding” van Opwijk de oudste muzikant (98 jaar jong) en 
stamt uit een  familie van muzikanten over verschillende generaties. Zijn kinderen en kleinkinderen musiceren 
eveneens. Zijn zoon Roger is voorzitter geweest van de muzikanten  en diens zoon Koen is heden voorzitter van 
de muzikanten.

August De Boeck is overleden op de dag dat Marcel en Madeleine Pelicaen getrouwd zijn, nl. op 10.10.1937.

De eerste muzikale stappen
August De Boeck heeft zijn eerste muzieklessen gekregen van Benoit Vereertbrugghen in Opwijk en die staat te 
boek  als de 1ste dirigent van de Koninklijke Harmonie “de Volherding” uit Opwijk. Hij behaalde ooit de 1ste prijs 
voor piano en orgel aan het conservatorium in Brussel. Hij was ook koster en orgelist van de Sint-Paulusparochie.

De familie van Benoit heeft een koffer vol muziekstukken nagelaten aan Marcel Pelicaen. De muziek die Marcel 
bewaart, dateert meestal van de jaren 1850 waaronder veel kerkmuziek.

Benoit Vereertbrugghen is zeker 30 jaar koster geweest in Opwijk. Maar vóór Louis Geeurickx koster werd, was Ro-
main Vereertbrugghen, de zoon van Benoit, koster en volgde  zijn vader in die functie op. Louis Geeurickx was de 
vader van de vermaarde directeur van de Muziekacademie August De Boeck in Asse, nl. Emmanuel Geeurickx.

Voor de vriendschap
Ooit heeft August De Boeck ter ere van de Koninklijke Harmonie “De Volherding”  een muziekstuk geschreven als 
compensatie voor zoveel vriendschap die hij ontvangen heeft van de Opwijkenaren. Het stuk is getiteld: “Aan 
de Koninklijke Harmonie “de Volherding” van Opwijk voor de jarenlange vriendschap”.



2

Het is aangeleerd in het begin van de jaren 30 door August De Boeck zelf!! De componist is onze muzikanten in  
Opwijk komen dirigeren om dat stuk aan te leren (in het lokaal Abbeloos, gelegen in de nr 49 van de Stations-
straat).

Jefke van de Kriekelaar
De familie De Bondt die eveneens tot vandaag meerdere muzikanten levert aan onze Harmonie,  beschikt over 
een originele foto van August himself. Dit was een geschenk door hem aangeboden aan Jefke van de Kriekelaar, 
de grootvader van onze huidige muzikanten Alois en Frans De Bondt. Alois is gehuwd met Rosa De Bondt die ook 
muzikant is.

De foto hing omhoog bij Jefke de Ridder (De Kriekelaar) op Nijverseel.

Iedere maand kwam August De Boeck op cafébezoek bij zijn vriend Jefke van de Kriekeleer  (Jekfe van Chalens)  
Aan de Sint-Pauluskerk van Opwijk kwam hij iedere maand zijn druppel drinken bij Jef Semal.

Nadien ging hij bij Henri Pelicaen, fluitist in de Harmonie die ook voorzitter van de muzikanten geweest is, die een 
schoenenwinkel had en met wie hij ook bevriend was (bij Kooimes). Henri was de vader van muzikant Marcel 
Pelicaen.

Als hij “zijn praat gedaan had” bij Henri Pelicaen,  ging  hij “te Leo’s“ (Leo De Smedt)  waar nu café De Ster staat, 
gelegen  op de hoek van de Nieuwstraat en de Kalkestraat  om er spek met eieren te eten. Café “Te Leo’s” was 
een afspanning. De waardin was een Eiereman uit Baardegem wiens specialiteit het was eieren te bakken. 

Van daaruit ging hij naar Jefke van de Kriekelaar die zelf zijn muziek schreef voor de muziekmaatschappij “De 
Sint-Pauluszonen” te Nijverseel die door Jefke was opgericht. August De Boeck keek de muziek van  Jefke De 
Ridder na en gaf er zijn zegen over als die volledig op punt stond. Jef De Ridder heeft zeker wel 100 stukjes ge-
schreven voor zijn maatschappij “De Sint-Pauluszonen”.

In 1937 is August De Boeck overleden.

August De Boeck had ook niet op zijn tong getrapt. Als de Harmonie van Opwijk speelde, was hij aanwezig.

Boutons des roses
Armand Segers, dirigent in Opwijk in de jaren ‘30, had een muziekstuk geschreven “boutons des roses” een 
polka voor fluit in samenspel met de Harmonie. De Koninklijke Harmonie “de Volherding” van Opwijk speelde dit  
muziekstuk in Merchtem bij gelegenheid van het jaarlijks muziekfeest. August De Boeck gaf er volmondig zijn 
mening, zeggende in “Opwijk daar hebben ze een goede fluit!”

We spelen nog ieder jaar op het Merchtems muziekfeest, de 1ste zondag na 15 augustus.

Nen Opwijkenaar
In feite was August De Boeck “nen Opwijkenaar”, hij kwam graag naar Opwijk omdat hij de Opwijkenaren zo 
graag zag.

In feite was hij toch een grensgeval,  want hij woonde net over de grens waar nu zijn borstbeeld staat, aan het 
begin van de August De Boeckstraat in Merchtem. 

Ten slotte was hij toch van zijn 12de  jaar al naar  Opwijk gekomen waar hij zijn eerste muzieklessen kreeg van onze 
koster/orgelist Benoit Vereertbrugghen.

Loebas
In die jaren bestonden de Ginder-ale en de Op-ale nog niet, maar wel de “loebas”. De klant kreeg er 3 voor 1 
frank. Maar als je er 3 ineens kocht,  kreeg je 5 centiem korting!! 

Een pint koste toen 17,5 cent. 35 centiem x 3 = 105 en voor 1 fr kreeg men dan 3 pinten.

Dat was dan in Opwijk een “loebas” voor de baas, één voor August en één voor zijn “gast”, in dit geval Marcel 
die in 2013 100 jaar wordt.

De toekomst lacht ons tegemoet
Merchtem en Opwijk hebben samen een lange traditie in ere te houden op muziekaal vlak.

De toekomst lacht ons toe! Mogen de muziekverenigingen de motor blijven voor een goede nabuurtschap  
tussen de 2 buurgemeenten.

In die geest hopen we in 2013 dat de Merchtemse Muziekmaatschappijen ons Jubelfeest komen meevieren.

Toondichter August De Boeck zou er zeker heel blij mee geweest zijn.

We blijven hem vanuit Opwijk eren, met dank voor wat hij voor onze muziek maatschappij betekend heeft!

Leo De Smedt 
Voorzitter Koninklijke Harmonie “ De Volherding”.
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Muziekfeest Nijverseel 
zondag 10 juli 2011
Op een van de weinig mooie 
zomerse dagen in juli had het  
muziekfeest van Nijverseel plaats. 
Huize ter Kalkestraete stelde, zoals 
gewoonlijk, zijn mooie binnenkoer 
hiervoor ter beschikking. 

Na het optreden van het kinderkoor 
Alegria en het koor Cantabile was 
het de beurt aan onze 26 muzikanten 
om het kermisgebeuren op te  
luisteren met een paar marsjes en 
opgewekte muziek. 

De luisteraars genoten ervan tijdens 
het drinken van een frisse pint of 

een tasje koffie. Zoals steeds werden 
onze muzikanten, na hun optreden, 
nog een drankje aangeboden door 
de inrichters, waarvoor dank.

Tot volgend jaar?

RVM

Opwijk Kermis 
25 juni - 03 juli 2011
Eind juni breekt traditiegetrouw 
een drukke week aan voor onze  
harmonie. Tijdens de Opwijkse  
kermis staan we verschillende keren 
op de affiche, en dat was dit jaar 
niet anders.

Zondag 26 juni ging onze kermis-
week van start met in de voor- 
middag de kermismis. De pastoor 
was op tijd zodat alles vlekkeloos 
verliep. 

Nadien werd er even uitgeblazen 
op het terras van Brouwershuis  
-excuseer- De Tapperij. 

Veel tijd om te bekomen was 
er echter niet, enkele uren later 
bliezen we opnieuw verzamelen 
aan Schoonheidsinstituut Athena 
voor de Sint-Paulus Processie. 

Een twintigtal muzikanten was  
present om mee op te stappen,  
gelukkig was Geert ook aanwezig 
met een gloednieuwe trom, anders 
was het zonder slagwerk geweest. 
Onze ere-voorzitter Pol Van Mol-
hem liep mee met onze vlag.

Het was stralend weer en de 
voordelen van een plaats achter-
aan in de processie werden  
meteen duidelijk. Terwijl de eerste 
groepen onder een loden zon 
over het asfalt marcheerden,  
konden onze muzikanten vanuit 
een schaduwrijke positie met een 
Op-ale, pilsje of cola (waarvoor 
dank!) in de hand het tafereel  
bewonderen. 

De nadelen van een plaats achter-
aan in de Paardenprocessie lieten 
zich later bij onze start ook ruiken en 
voelen... Eén oog op de partituur 
en één oog op de grond om alle 
obstakels te ontwijken dus.

Na enig getwijfel, “Moeten we 
niet achter de vendeliers lopen?”, 
“Is dat vant jaar niet veranderd?”,  
sloten we toch aan op de correcte 
plaats in de Processie.

Het is misschien moeilijk om voor 
te stellen na onze zomer van 2011, 
maar eind juni was de zon wel  
degelijk van de partij. Gelukkig  
staat het Rode Kruis halverwege 
klaar met de bevoorrading en  
konden onze vochtreserves weer 
op peil gebracht worden.

Na het Sint-Pauluslied op de Singel 
trok iedereen naar de binnenkoer 
van Spechteshof om de dag af te 
sluiten.

Twee dagen later staat de jaar-
markt op de agenda. Om 10u werd 
er afgesproken aan het Sint-Paulus-
café. 

Ontwaken doet de ene met een 
tas koffie, de ander zet meteen de 
toon met een Op-ale. Maar het was 
duidelijk dat iedereen er zin in had.

Na even ingespeeld te hebben 
trokken we naar de Oxfam wereld-
winkel. Daar hebben we op het  
terras enkele airekens ten beste  
gegeven.

Vervolgens trokken we naar de 
beesten, maar ons optreden daar 
was van korte duur. Enkele koeien 
en paarden begonnen iets te 
enthousiast mee te dansen op onze 
muziek.

Niet getreurd, er waren nog tal 
van andere plaatsen waar we 
onze airekens ten berde konden  
brengen. In de tuin in de School-
straat bijvoorbeeld waar ferme Staf 
van Jan De Gols het op een huilen 
zette toen Jan zijn drumstokken 
terug nodig had voor het volgende  
nummer.

Ook na het eten van een reuzen-
brochette in de Buso gaven we nog 
niet op. Ons hele reperoire kwam 
aan bod, gelukkig werden de kelen 
op tijd en stond gesmeerd.

Toen we tenslotte richting Singel 9 
trokken, was het vet van de soep. 
Onze groep muzikanten was op dit 
punt ook al danig ingekrompen. 
Enkele volhouders probeerden nog 
wat airekens in te zetten, maar de 
vermoeidheid liet zich gelden.

Als laatste halte kreeg de waardin 
van “de 7 zonden” nog een  
serenade onder impuls van Iwein.  
Het einde van een leuke dag, 
die voor sommige muzikanten  
misschien nog niet ten einde was...

Zondag 3 juli stond, als aflsuiter 
van de kermis, het muziekfeest  
geprogrammeerd. 

Opwijk trad als laatste harmonie 
aan, na achtereenvolgens  
Concordia Merchtem, Music Time 
Peizegem en Cecilia Merchtem.

Als het om 18u00 aan ons was, 
zat de Singel aardig vol voor ons 
optreden. Het was dan ook mooi 
weer.

We zaten met een 25-tal  
muzikanten op het podium om 
enkele stukken van ons Harmonie 
Night in Spechtes concert uit te  
voeren : Orpheus in de onder-
wereld, 8 et demi, finale uit Holiday 
in Paris, Queen’s park melody en A 
Celtic impression.

Het publiel heeft er van genoten en 
de muzikanten ook denk ik.

Zo zat onze drukke kermisweek er 
weer op. Ik kijk in elk geval al uit 
naar volgend jaar.

KP
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Op  weekend met de Volherding in Orval 
9-11 september 2011
Op weekend met de harmonie is telkens weer een ervaring. Ook 
deze keer was het niet anders. Denk maar aan...
¯	 het vertrek met de bus op vrijdagmiddag
¯	 de aankomst te Margut en de verdeling van de kamer, waarbij 
  je soms voor verrassingen komt te staan als blijkt dat Dieter plots 
 een “zus” heeft
¯	 het avondmaal met soep, pasta , kaas en ... het tekort aan Orval!
¯	 de niet-zo-droge-worsten
¯	 de korte nachtrust en het licht uitgevallen ontbijt
¯	 de rit naar Sedan en het bezoek van het kasteel
¯	 de wandeling van onze ondervoorzitter met de kasteelvrouwe in  
 haar “koets”
¯	 het middagmaal in de Brasserie Artisanale du Chateau Fort
¯	 de jaarmarkt in Sedan bij zomerse temperaturen
¯	 de talrijk aanwezige jeugd onder onze deelnemers
¯	 de bustrip naar Rochehaut met de peterselieschaar van Rosa
¯	 de les seksuele voorlichting die Iwein kreeg van onze jeugd  
 (deze keer heeft hij het begrepen!)
¯	 de rondrit met het treintje in het dierenpark begeleid door de 
 “zwoele” hollandse stem
¯	 het schitterende weer op het terras in Rochehaut
¯	 het bezoek in kiel of schort aan het landbouwmuseum
¯	 de zangstonde en de barbeque, enkele pinten plezier
¯	 de ellenlange speech van Iwein op de bus 
¯	 de bus die nauwelijks op onze slaapplaats geraakt wegens  
 kermis in’t dorp
¯	 de versterkte voorraad Orval, die het helaas niet heeft overleefd
¯	 het pijnlijk vroege opstaan voor diegenen die de kermis nog  
 eens van nabij gingen bekijken
¯	 het “verbeterde” ontbijt
¯	 de mis in de abdij van Orval met een  geweldige akoestiek
¯	 het bezoek aan de abdij in de gietende regen
¯	 de omvangrijke maaltijd in de nieuwe brasserie
¯	 de stop in Rochefort op onze terugweg
¯	 de vrije interpretatie van het verkeersreglement door onze bus- 
 chauffeur
¯	 het lessen van de nadorst in Opwijk bij terugkomst
¯	 de goede sfeer tijdens een memorabel wekend

Dank aan iedereen die heeft bijgedragen tot het welslagen en de 
goede organisatie!

MV
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Serenade aan Dr. Beerens  
5 augustus 2011
Ter gelegenheid van de viering van hun gouden bruiloft nodigden dr. Raoul Beerens en zijn echtgenote Lea ons uit 
om een glaasje te komen drinken. 

Dit aanbod konden we niet afslaan daar Dr. Beerens reeds sinds 1963 deel uitmaakte van ons bestuur : eerst als  
ceremoniemeester, dan als ondervoorzitter tot 1993 en laatst but not least, als voorzitter tot 1999. Ook hun zoon  
Norbert maakte deel uit van ons bestuur en hun schoonzoon Geert zorgt dat de boekhouding van onze onze  
harmonie in orde is. En Lea, die zorgde jarenlang voor de paling die op zaterdag kon gegeten worden op het  
eetfestijn, een initiatief van Dr. Beerens in 1977 om zodoende geld in het laatje van onze harmonie te krijgen. 

De muzikanten, samengekomen bij Star Kevers, kregen daar al een pint aangeboden door Geert. Vandaar ging 
het dan naar de tuin (een mooie zomerse avond) waar onze gastheer ons al stond op te wachten. 

We begonnen met een aireken, gevolgd door een woordje van dank door Dr. Beerens, nog een liedje en een 
woordje van onze voorzitter en nog een liedje gevolgd door menig glaasje en versnapering. De talrijke familieleden 
en buren konden ons optreden smaken. 

Het was een blij weerzien met onze gewezen voorzitter. Dank u wel en het gaat jullie goed. 

Tot een volgend jubileum?

RVM

De Jeugdharmonie op Concours 
2 oktober 2011
Op zondag 2 oktober 2011 namen wij met de Jeugdharmonie van Opwijk deel aan het provinciale tornooi 
voor Harmonieën & Fanfares - lagere afdelingen dat door VLAMO en de provincie Vlaams-Brabant ingericht 
werd. Het is de eerste maal in onze bestaansgeschiedenis dat de Jeugdharmonie deelnam aan een dergelijk  
concours. 

Het doel hiervan was om onze muzikaliteit en onze ‘waarde’ eens te meten met harmonieën uit de omliggende 
gemeenten. Volgens het reglement diende iedere deelnemende vereniging een verplicht werk en een keuze- 
werk te spelen. Bij ons waren dit respectievelijk ‘Aqva’ van Marco Somadossi en ‘The Wind of May’ van Angelo 
Sormani.

De voorbereiding en het inoefenen van deze muziekstukken startten reeds in april. Het was een intensieve  
periode met veel inzet van onze muzikanten en dirigent Jan De Maeseneer. Alle moeilijke passages werden  
bijna tot vervelens toe ingeoefend, maar wij waren alvast opgetogen over het resultaat. Na de generale  
repetitie waren we klaar voor de grote sprong. 

Op de wedstrijddag werden we in de namiddag verwacht in GC De Bosuil in Jezus Eik. Wat ons die dag  
onmiddellijk opviel, was dat wij met een zeer jonge groep zouden deelnemen ten opzichte van de  
‘concurrerende’ muziekverenigingen. 

De verwachtingen bij iedereen waren hoog en de zenuwen waren zeker en vast aanwezig: wat gaat er allemaal 
gebeuren, wie zijn onze andere tegenstanders, waar zullen we eindigen, hoe zal er beoordeeld worden,… 

We zaten uiteindelijk met 29 muzikanten op het podium en het waren allemaal eigen muzikanten, geen  
ingehuurde versterking. Om u een idee te geven, 18 van deze muzikanten zitten nog steeds in de middelbare 
school. Naar ons eigen gevoel & kunnen, bereikten we een formidabel resultaat op het podium!!

Maar om te slagen in tweede afdeling diende een eindresultaat behaald te worden van minimum 80%. Deze 
grens was ook ons streefdoel. Wij behaalden echter het behoorlijke resultaat van 77,67%. 

We kunnen niet ontkennen dat er bij muzikanten en dirigent een lichte teleurstelling was, maar na de eerste  
minuten van deze teleurstelling werden we echter overmand door vreugde. We mogen zeker en vast beslui-
ten dat wij muzikaal zeer goed bezig zijn, dat de groepssfeer optimaal is en dat er bij onze jeugdmuzikanten  
onuitwisbare vriendschapsbanden ontstaan en is dat nu net niet het doel van een jeugdvereniging??!!

GVdM
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Bedanking vrijwilligers 
30 september 2011
Op een van de bestuursvergaderingen werd de vraag gesteld: 
hoe kunnen we de vrijwilligers in onze vereniging eens een  
kleine attentie geven zodat we laten zien en voelen dat we 
hun werk ten zeerste appreciëren? 

Er werd geopperd dat we misschien eens een halve kip met sla 
en tomaten konden geven. Daar is voor onszelf ook niet te veel 
werk aan en kunnen we rustig mee aan tafel zitten. 

Zo gezegd zo gedaan! De zaal Houtekeet in Mazenzele werd 
gehuurd, de vrijwilligers bij het eetfestijn, Harmonie Night in 
Spechtes, aperitiefconcert e.a. (te veel om op te noemen) en 
onze muzikanten, die zich een gans jaar vrijwillig inzetten voor 
onze vereniging, werden uitgenodigd. 

Maar wie zal er dan werken die avond? Een oplossing viel uit 
de bus: basket Opwijk kon een paar (door ons afgedankte) 
trommels gebruiken en in ruil wilden ze maar wat graag bij ons 
een avondje komen tappen. 

De nodige drank werd ’s middag koel gezet door Geert, 
de tafels en stoelen door Paul G. en Roza V.M. Meer dan  
voldoende kip en krielaardappeltjes werden besteld bij een 
kippenboer van op de wekelijkse markt in Opwijk, salade en 
tomaten werden voorzien door Anne (echtgenote van onze 
voorzitter) alsook lekkere appelmoes (Anne, bedankt). 

Het duo Minnestreel zorgde voor de muzikale omlijsting (door 
de ene al beter gesmaakt dan door de andere) en het ging er 
gezellig aan toe bij de 80 aanwezigen. 

Voor herhaling vatbaar?

RVM

Jeugdharmonieuws
¯	 Onze jeugdharmonie blijft maar  
 groeien, tijdens onze eerste repetitie  
 op 9 oktober mochten we 5 nieuwe  
 muzikantjes verwelkomen. Veel succes  
 Sarah (klarinet), An-Sofie (dwarsfluit),  
 Charlotte (sax-alto), Edward (sax-alto)  
 en Hendrik (trompet). 

 ¯	 Enkele weken later troffen we nog een  
 verlegen muzikantje aan op de Duiven- 
 zolder... Stanny en zijn bas komen de  
 jeugdharmonie eveneens versterken.  
 Bedankt, Stanny!

¯	 Nu we dan toch aan de bedankingen  
 bezig zijn, willen we al onze muzikanten  
 nog eens bedanken voor hun inzet  
 tijdens de zomermaanden. Naar aan- 
 leiding van het concours werd hun  
 vakantie danig ingekort, maar toch  
 konden we op heel veel inzet tijdens 
 de repetities rekenen!

¯	 Het resultaat van het concours mocht  
 er dan ook wezen: 77.67%, net niet  
 genoeg om aanvaard te worden in 2e  
 afdeling (limiet was 80%), maar  
 absoluut een mooie prestatie! Onze  
 jeugdharmonie hield zich overeind  
 tussen meer ervaren, volwassen  
 harmonieën. 

¯	 Ook op financiëel vlak is er positief  
 nieuws, de projectsubsidies van de  
 gemeente voor ons voorbije aperitief- 
 concert zijn goedgekeurd. Onze  
 dirigent loopt dus vrolijk rond, dat  
 betekent immers dat hij volgend jaar  
 weer nieuwe muziekstukken voor de 
  Jeugdharmonie mag aankopen.

¯	 Hoewel het lachen hem misschien snel  
 vergaat, Jan is aanvaard als muzikant  
 in het leger, maar moet nu wel 2  
 maanden legeropleiding volgen. Nu  
 maar hopen dat hij ons tijdens de  
 repetities geen militair regime oplegt...

¯	 Op 11 november verkochten onze  
 vertegenwoordigers in de Jeugdraad  
 samen met de oudste muzikanten  
 balpennen en kaarten voor de  
 11-11-11-actie. 

¯	 We wensen onze meter Roza (De  
 Bondt) veel beterschap na haar 
  Griekse valpartij. 

¯	 Een actie van de Opwijkse jeugdraad 
 werd enthousiast onthaald door onze  
 muzikanten. Elke Opwijkse jongere  
 wordt uitgenodigd om een grappige 
 foto te maken in verband met  
 gehoorschade. De prijs is toepasselijk, 
 op maat gemaakte oordopjes.

Programma Sint-Cecilia  
26 november 2011
13u30 Misviering

14u30 Rondgang door het dorp 
 Snooker Palace 
 Star Kevers 
 Sint-Pauluskaffee

18u00 Feestmaaltijd 
 Parmaham met meloen + porto 
 Groentesoep 
 Parelhoen, seizoensgroenten, kroketten 
 Koffie + taart

22u00 Avondfeest met Blind Date
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Top 5’en

Harmonie 65
¯ Pelicaen Roger 57
¯ Van den Maegdenbergh Stanny 57
¯ Van Eycken Leon 55
¯ Pelicaen Wim 54
¯ Vanelverdinghe Marc 53

Na een kort intermezzo vorig jaar, staat er 
weer een vertrouwde naam op het hoogste 
schavotje. Roger neemt eens te meer de 
symbolische trofee van meest aanwezige 
muzikant meer naar huis. Dit jaar krijgt hij  
echter het gezelschap van Stanny die  
eveneens 57 repetities en concerten  
aanwezig was op een totaal van 65. Een  
dikke proficiat vanwege het bestuur! Ook 
proficiat aan Leon, Wim en Marc die de top 5 
vervolledigen.

Jeugdharmonie  19
¯ Couck Veerle 18
¯ Couck Tom 17,3
¯ Heyvaert Mien 17,3
¯ Van Buggenhout Fien 17,3
¯ Sieben De Nil 17,0

Het nieuwe werkjaar van de jeugdharmonie 
is ondertussen al enkele maanden bezig. 
We hebben al 19 repetities, activiteiten en  
concerten op de teller staan, een abnormaal 
hoog cijfer omdat we in augustus reeds aan 
de repetities begonnen met het concours 
in het verschiet. Ook hier staat er geen  
onbekende bovenaan onze lijst, Veerle was 
18 keer op 19 aanwezig. Neemt de laureaat 
van vorig jaar opnieuw de trofee ontvangst 
op het einde van het jaar? Wie weet... Tom, 
Mien, Fien en Sieben gaan er in elk geval ook 
voor!

Harmonieuws
¯	 Onze laatste statutenwijziging dateert reeds van  
 vorige eeuw. Het leek ons dan ook gepast om deze 
 eens op te frissen. Al onze leden kregen een kopie 
 van de statuten om te bestuderen. Op een bijzondere 
 Algemene Vergadering, die belegd werd op vrijdag  
 28 oktober, kon gestemd worden voor of tegen de 
 statutenwijziging. Aangezien er geen enkele tegen- 
 stem was, was de wijziging een feit.

¯	 Deze aangepaste statuten zorgen, onder andere,  
 voor een wijziging in onze verkiezingen. Indien er  
 minder kandididaten dan beschikbare posities zijn, is 
 het niet nodig om verkiezingen te houden.

¯	 Samen met de statuten, namen we ook het huis- 
 houdelijk reglement van onze Harmonie onder 
 handen. Onze muzikanten vonden dit document  
 in hun mailbox.

¯	 Pitoe heeft zijn ontslag als bestuurslid van onze  
 Harmonie ingediend. 

¯	 Johan vermeir, een van onze jeugdmuzikanten,  
 heeft sinds kort de overstap naar de Harmonie  
 gemaakt en combineert nu Harmonie en Jeugd- 
 harmonie. 

¯	 Dankzij een uitstekend eetfestijn en besparingen in  
 onze uitgaven sluiten we boekjaar 2010-2011 met  
 een positief saldo af. De details kan u op Sint-Cecilia  
 vernemen van onze penningmeester.

¯	 Vanaf 2013 mogen er geen eetfestijnen meer  
 georganiseerd worden in de Duizendpoot. Voor de 
 editie van 2013 wijken we uit naar de parochiezaal  
 in Droeshout.

¯	 Proficiat aan onze jubilarissen ! 
 Alois & Frans De Bondt: 55 jaar muzikant 
 Wilfried De Ridder : 50 jaar muzikant 
 Jan De Gols: 25 jaar muzikant 
 Tim Hermans: 20 jaar muzikant 
 Steven & Gert Van den Maegdenbergh en Wim  
 Pelicaen: 15 jaar muzikant

Kermisconcert Jeugdharmonie 
25 juni 2011
Ondanks het feit dat ons eerste 
kermisconcert in 2010 uiteindelijk 
een natte bedoening was met 
een heuse plensbui tijdens het bis- 
nummer, wilden we toch het lot 
tarten en ook dit jaar opnieuw een 
kermisconcert brengen.

Om niet samen met Popwijk te  
vallen, beslisten we om dit jaar 
het kermisconcert op de eerste  
zaterdag van de kermisweek te 
laten doorgaan, als opener van de 
kermis als het ware.

Zo gezegd, zo gedaan: op die  
- alweer wisselvallige - zaterdag  
zaten alle muzikanten om 15u klaar 

om eraan te beginnen, het terras 
zat stampensvol (er was net een 
groep fietsers geland voor een korte 
pauze) maar… we hadden alleen 
geen dirigent. Bleek die vast te  
zitten in een ellenlange file op de 
ring van Antwerpen (of was hij te 
lang bij zijn vriendin blijven hangen 
J)?

Om het publiek alvast warm te 
maken voor het concert, hebben 
we dan toch besloten al een eerste 
stuk ‘Queens Park Melody’ te  
brengen onder de leiding van 
Paule. Onmiddellijk na dit stuk  
kondigden we dan een kleine 
pauze aan, tijdens de welke onze 
dirigent dan eindelijk kwam aan-
gesneld onder de vrolijke noten 

van zijn eigen muziekverhaal: ‘Laat, 
je bent nu veel te laat…’. De rest 
van het concert verliep gelukkig  
vlekkeloos en het trouwe publiek, 
dat gelukkig blijven zitten was,  
genoot met volle teugen. 

De kermis was goed in gezet en  
ondanks het feit dat het maar fris en 
wisselvallig was, zijn de regenbuien 
dit jaar toch weg gebleven. Als het 
in die lijn blijft verder gaan, hopen 
we voor volgend jaar op goed 
weer.

Al vragen  we ons nu al af wie er na 
Mien (2010) en de dirigent (2011) in 
2012 te laat zal zijn…?
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Afsluiten Werkjaar Jeugdharmonie
2 juli 2011
Aangezien de fietstocht van 
verleden jaar op veel bijval kon  
rekenen, werd er al snel beslist om 
er ook dit jaar weer een sportief  
afsluiten van te maken.

Afspraak voor vertrek op Spechtes-
hof was 14u30, al stond sommigen 
hun horloge niet helemaal juist (of 
zit den Opstal al in een andere tijd-
zone, Sieben? J). Toen iedereen 
aanwezig was, vertrokken we met 
onze groep sportieve muzikanten 
voor een leuke toer langsheen de 
smalle baantjes in Opwijk. 

Er was een eerste stopplaats 
voorzien aan de kantine van de  

Sjoeters waar onze fietsers getrak-
teerd werden op een lekker ijsje.

Nadien trok de fietstocht verder 
langs o.a. de kluitenbijter in den 
Broevink. 

De 2e stopplaats was (traditioneel) 
bij ons meter & peter, Roza & Alois. 
Daar werden we getrakteerd op 
een lekker drankje of 2. Tegen 
17u30 waren we dan op onze 
eindbestemming ten huize Van 
den Maegdenbergh, die dit jaar 
gast-heer/vrouw waren voor onze  
jaarlijkse BBQ.

De vuren werden aangestoken en 
terwijl het eten lekker lag te bakken, 
vond eerst het officiële gedeelte 
nog plaats: de bedanking van onze 

versterkers Karen, Paule, Leon, Alois 
& Rik, ons meter Roza, bibliothe- 
carissen Gust & Roza en natuurlijk 
de viering van onze Jeugdhar-
monie-kampioen. 

Voor het 2e jaar op rij, haalde Veerle 
Couck het met een (zeer) nipte 
voorsprong. Proficiat, Veerle!! Ga 
je dit jaar voor een 3e keer op rij de 
prijs behalen?? Zij ging Regna, Arne 
& Johan vooraf. 

Nadien was het dan eindelijk tijd 
om de hongerigen te spijzen en 
de dorstigen te laven. En dat ging 
nog door tot in de late uurtjes. Een 
gezellige namiddag/avond, zeker 
voor herhaling vatbaar.
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Openingsactiviteit Jeugdharmonie 
16 oktober 2011
Door het concours zijn we al geruime 
tijd bezig met repeteren. Maar voor 
onze nieuwe garde startte hun  
carrière bij onze jeugdharmonie, en 
hopelijk later ook bij onze harmonie 
op 9 oktober.

Om onze nieuwe en oude muzi-
kanten een beetje kennis te laten 
maken wordt er al enkele jaren een 
openingsactiviteit georganiseerd. 
Omwille van het grote succes de 
voorbije jaren werd er geopteerd 
om opnieuw te gaan bowlen.

Na de  zondagse repetitie trokken we 
met onze muzikanten naar Singel 9 
waar ze werden getrakteerd op 
overheerlijke pizza’s of pasta! Na 

een drankje van het huis was er ook 
nog eens een superlekker dessert 
voorzien. Er was keuze tussen een 
mini  dame blanche (die niet echt 
zo mini was J), en een boumba ijsje 
met een (irritant) fluitje als stokje. J

Nadat iedereen zijn of haar maagje 
goed gevuld had was het tijd om 
door te gaan naar onze volgende 
halte, de Meirdam in Dendermonde. 
Hier werden we met open armen 
ontvangen want we vulde met 
onze groep maar liefst 4 banen. 
Na een leuk en zeer “spannend” 
spel (met een verrassende allround  
winnaar J) was het tijd om terug huis-
waarts te keren. Onze muzikanten 
bleven nog even samen nagenieten 
en nakaarten op Spechtes alvorens 
ze naar huis terugkeerden. Een teken 

dat er toch wel goede vriend-
schapsbanden ontstaan in onze 
groep, wat ook wel een van de 
doelen is van een vereniging  
natuurlijk! 

De werkgroep is dan ook opgetogen 
dat ook de nieuwe muzikanten 
reeds geaccepteerd en geïnte-
greerd raken in onze groep. Op 
deze manier is het zeer fijn werken 
voor hen. 

Boodschap aan de muzikanten: 
Doe zowel op vriendschappelijk als 
muzikaal gebied zo verder en het 
wordt wellicht weer een schitterend 
jaar om niet snel te vergeten!! ;)

TC
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De (schone) slapers/slaapsters 
9-11 september 2011

Op weekend gaan blijkt een vermoeiende bedoening.

Bedanking
Bedankt aan de reporters van 
deze editie. Dankzij jullie staat 
onze nieuwsbrief weer vol 
literaire hoogstandjes en  
boeiende nieuwtjes. 

Ingrid, Gert & Timothy :  
jullie krijgen een welverdiende 
gratis consumptie!


