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Woordje van de -uittredend-voorzitter

Na 47 jaar en op mijn 65ste zie ik met genoegen terug op de fantastische tijd die ik met de Volherding mocht meemaken. 
Met een lach en een traan, waarvan het eerste toch wel de bovenhand hield. 
Soms hilarische momenten o.a. met Paul Korre, soms droevige dagen bij het heengaan van zoveel vrienden, soms 
vermoeiende dagen met activiteiten, optredens en serenades allerhande (tot in 1969 gaven we zelfs iedere universitair 
afgestudeerde een serenade), rond de 40 eetfestijnen waardoor onze financiele situatie steeds gezond is gebleven, 40 
jaar verbroedering met Ober-Mockstadt, rond de 40 jaar in ‘t bestuur...
’t Was allemaal niet niks, maar ‘t was de moeite waard!
Ook het laatste jaar was goed gevuld: meer hierover op ons aanstaand Ceciliafeest.
Het doet me nog altijd veel plezier dat de Harmonie blijft “volherden” met een enthousiaste Jeugdharmonie met haar 
werkgroep, met een toffe groep muzikanten en een geëngageerd bestuur en met 2 gedreven dirigenten die telkens het 
onderste uit de muzikale kan weten te halen. 
2015 is ook een jaar van bestuursverkiezingen. Ik dank mijn collega’s voor 
de tot nu toe geleverde inspanningen en hoop dat zij zich weer verkiesbaar 
zullen stellen voor een volgende periode van 4 jaar. Ikzelf stel mijn voor-
zittersmandaat ter beschikking, maar wil mij nog wel -bij de gratie van de 
kiezers natuurlijk- een termijn engageren als bestuurslid. 
Bedankt Volherding voor al de voorbije mooie jaren en geniet van een 
deugddoend Ceciliafeest! 

Paul Geeurickx, voorzitter

Bestuursverkiezingen: 
Aangezien er minder 

kandidaat-bestuursleden zijn 
dan beschikbare plaatsen, 
zullen er geen verkiezingen 

plaatsvinden. 
Alle kandidaat-bestuursleden 

zijn automatisch verkozen.
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Provinciaal orkestentornooi VLAMO 
zondag 18 oktober 2015, 

Nu een intensieve periode van 2 maanden repeteren aan de stukken Nanga 
Parbat en Weather Report werd de muzikale prestatie van de jeugdmuzikanten 
beloond. 
In Jezus-Eik namen wij deel aan het provinciaal orkestentornooi van VLAMO, waar wij ingeschreven waren in de 2e 
afdeling. Wij werden hier beoordeeld op intonatie, muzikale lijnen, sfeer,... 
Met een prestatie van 85.50% én een 2e plaats tussen allemaal volwassen harmonieën konden wij als muzikanten, 
dirigent en Werkgroep niet anders dan zeer tevreden zijn! 
Door deze prestatie heeft de jeugdharmonie recht op een aardige subsidie voor de komende 4 jaar van de provincie 
Vlaams-Brabant. Een financiële opkikker voor een goede blijvende werking. 

Hieronder de uitslag van de 2e afdeling op 18 oktober:
1. K.H. Sint-Isidorus Deurne-Diest 91,83 % laureaat 
2. Jeugdharmonie Opwijk 85,50 % 
3. H. Sint-Martinus Weerde 84,83 % 
4. K.H. Sint-Cecilia Sint-Martens-Lennik 82,83 % 
4. K.H. De Eendracht Schiplaken 82,83 % 
5. K.F. De Eendracht O.L.Vrouw Lombeek 80,5 %

Gert Van den Maegdenbergh

In memoriam Stanny Van den Maegdenbergh 

Enkele maanden terug hebben we afscheid moeten nemen van één van de steunpilaren van 
onze harmonie. 
Stanny was geen man die aandacht vroeg, geen tafelspringer, maar een gedegen muzikant 
en gewezen bestuurslid waar je steeds op kon rekenen. 
Het was bijna vanzelfsprekend dat hij, via schoonvader en oud-voorzitter Hubert De Smedt, 
bij onze harmonie terechtkwam. En niet alleen hijzelf, hij stimuleerde later ook zijn zonen bij 
hun muzikale opleiding en genoot steeds de steun van zijn vrouw Lieve. 
Hij was de medeorganisator van talrijke lenteconcerten en de praktische leider bij de opbouw 
bij onze eetfestijnen, met oog voor de details. Bij de zaalschikking bijvoorbeeld haalde hij altijd 
zijn vooraf opgesteld plannetje en zijn meter boven om de zaal na afloop in identieke omstandigheden na de opkuis 
achter te laten, waarbij hij het fysieke werk niet schuwde. 
Hij was niet de man van het woord, maar van de daad, hoewel hij op de bestuursvergaderingen ook een grote en niet 
te onderschatten meerwaarde betekende.
Daarbuiten en na de repetities of vergaderingen kon hij ook genieten van een ontspannende babbel en een lekker 
Op-Aleken of twee, drie... zonder te overdrijven.
Een goed jaar geleden dachten we nog dat hij zijn ziekte zou overwinnen, doch na de klassieke terugval heeft het niet 
mogen zijn. We hebben getracht hem een mooie afscheidsviering te bezorgen en denken daarin geslaagd te zijn. 
Hij heeft ons veel nagelaten en met het engagemernt van zijn zonen in onze harmonie blijft hij betrokken bij onze 
verdere werking. 
Bedankt Stanny, voor wat je voor ons betekende.

Paul Geeurickx
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Receptie voor de verhuis van Rob Custers 
Vrijdag 2 oktober

Het nieuws dat Rob ging verhuizen, sloeg in als een bom! En dan nog wel naar een grote stad als Gent. Hoe komt hij 
daar toch bij om onze harmonie en al zijn Opwijkse vrienden in de steek te laten? Volgens hemzelf was hun idee om 
nog eens te verhuizen al een tijdje het onderwerp van gesprek en toen de juiste kans zich voordeed, hakten ze de knoop 
door - eerst 25 jaar in Maaseik gewoond - dan 25 jaar in Opwijk en nu nog voor minstens 25 jaar in Gent.
Om afscheid te nemen van al hun buren op Nijverseel en van zijn vrienden van de harmonie en de wereldverbeteraars 
nodigden Rob en zijn vrouw Renate hen uit op een zeer gezellige receptie in de schuur van Spechtes op vrijdag 2 
oktober 2015 met een korte toespraak van onze voorzitter Paul Geeurickx (gespekt met een paar gezellige anekdotes), 
een woordje van Rob zelf en een geslaagde serenade gebracht door de muzikanten van de harmonie. Ze speelden een 
marsje, een walsje en het gebruikelijke “baby face” gedirigeerd door Rob himself. 
Rob besloot met te zeggen dat hij een cursus stadsgids gaat volgen zodat hij Opwijkenaren in de toekomst de weg kan 
wijzen in de grote stad met vele bezienswaardigheden. Misschien een idee voor een daguitstap met de Koninklijke 
Harmonie?
Na de serenade mochten de genodigden hun voeten onder tafel steken en de muzikanten gingen, onder leiding van hun 
vervangdirigent Frans De Decker, oefenen voor het komende kerstconcert op vrijdag 18 december 2015.
Rob, wij wensen u, Renate en Verona nog vele gelukkige jaren in Gent en hopen jullie nog dikwijls terug te zien in het 
mooie Opwijk.
Het gaat jullie goed!!

Rosa Van Mulders

Zomerhappening Nijdrop 
Zaterdag 15 augustus

Begin augustus ging het nieuwe werkjaar van de Jeugdharmonie reeds van start. Naast de broodnodige repetities voor 
de orkestenwedstrijd van Vlamo in oktober, stond er op 15 augustus ook al een concert gepland op de Zomerhappening 
van Nijdrop. We moesten er dus meteen in vliegen!
Door de overvloedige regen, ging ons optreden noodgedwongen in het bakhuis door. Maar dat vond het publiek duidelijk 
niet erg, dan zaten zij tenminste ook droog.
Het bakhuis bleek echter al snel te klein voor het optreden van de Kobbojs en Dindianen van de Jeugdharmonie. Het 
publiek zat uiteindelijk voor, achter én naast onze Jeugdharmonie, enkelen zaten net niet op de schoot van een muzikant. 
Maar deze omsingeling schrok ons niet af, een 30-tal jeugdmuzikanten bracht -volledig in thema- fantastische versies 
van onder andere “A Western Suite”, “Indian Fire” en  “Arrows of Lightning”.
Beste Nijdrop, als onze muzikale regendans de oorzaak was van de overvloedige regenval, onze oprechte excuses. Wij 
hopen volgend jaar toch terug te mogen komen J
Het publiek ging de rest van de dag in elk geval dubbel “Happy” tegemoet.

Koen Pelicaen
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Jeugdharmonienieuws

 � Na het concours op 18 oktober is het nieuwe 
werkjaar 2015-2016 officieel op gang geblazen 
met de eerste repetitie voor nieuwe muzikanten. 
Op 25 oktober mochten we Pallieter Duym op 
trompet verwelkomen. En sinds 15 november 
hebben we opniew een hoboïste, Kaat Maris, in de 
Jeugdharmonie. Van harte welkom, Pallieter & Kaat!

 � En daar stopt het goede nieuws niet! Ook de 
werkgroep wordt duchtig versterkt. Gert De Bie 
en Veerle Maris, de ouders van slagwerker Bent,  
vervoegen de werkgroep. Ook Peter Geeurickx 
had al laten vallen dat hij gerust wat meer wou 
meewerken. De werkgroep groeit zo ineens met 
50%, van 6 naar 9 helpers. Zo kunnen Koen, 
Ingrid en Franky na het huidige werkjaar, na 10 
dienstjaren, op welverdiend pensioen.

 � De openingsactivieit op 31/10 was andermaal 
een schot in de roos, of beter “een perfecte strike”. 
Het klassieke recept bleef immers behouden: een 
uurtje bowlen in de Meirdam en daarna een hapje 
eten. Dat hapje was deze keer een lekker vettige 
snack in McDonald’s. Onze jeugdmuzikanten, 
versterkers en werkgroep hebben er van genoten.

 � Agenda-voer 2016: 
9 januari: Wafelslag 
10 januari: Nieuwjaarsreceptie 
12, 13 & 14 februari: Muziekkamp 
6 maart: Aperitiefconcert

 � Harmonienieuws

 � Weetje: Dit jaar vieren we Cecilia officieel 
een week te vroeg. De feestdag van de Heilige 
Sint-Cecilia valt op 22 november. Wij feesten dus  
normaal gezien op de eerste zaterdag op of na 
22/11. Maar de Schuur was niet meer vrij, en dus 
zijn we met 21/11 te vroeg...

 � Onze sponsor Jan Goossens (Metaclima) 
heeft de aankoop van een nieuwe klarinet voor 
onze Harmonie gesponsord. Bedankt, Jan!

 � Het muziekfeest in Opwijk op 3 juli wordt 
volgend jaar hoogst waarschijnlijk opnieuw een 
samenwerking met Vlamo. De kans is ook groot 
dat het muziekfeest in Mazenzele doorgaat, 
tijdens de gildefeesten die dan ook plaatsvinden.

 � Het bestuur wil nog een poging wagen om 
de integratie tussen Harmonie en Jeugdharmonie 
verder te bevorderen en werkt aan enkele 
gezamenlijk projecten. Hierover later meer.

 � Op 13  september  waren  we met 
enkele muzikanten present om het jaarlijkse 
hopoogstfeest, aan de terreinen van de Sjoeters, 
op te luisteren. Jan C. en Pauwel hielden de 
eer van de Harmonie hoog tijdens de hoppluk-
wedstrijd, de rest van de muzikanten keek toe 
onder het genot van een gehopt drankje.

 � Op 28/10 brachten we een geslaagde 
serenade tijdens de officiële opening van 
Lekker  Gr ieks, de n ieuwe winkel  met 
Griekse specialiteiten van muzikant Peter 
Geeurickx. Bedankt voor de uitnodiging, Peter! 
lekkergrieks.com

 � De gemeente heeft de herdenkingsviering 
voor wapenstilstand in een nieuw kleedje 
gestoken. Voor de eerste keer ging deze een dag 
vroeger, op de vooravond van 11 november, door. 
Na een mooie Ten Velde van Tom aan het kerkhof, 
trok een fakkeltocht, via de brandweerkazerne, 
naar de Schuur. Daar vonden optredens plaats van 
(een beperkte bezetting van) het kerkkoor .o.l.v. 
Johan Van Ingelghem, de dorpsdichteres Pascale 
Put en onze eigen Harmonie.

 � Agenda-voer 2016: 
In de loop van januari: Nieuwjaarsreceptie 
30-31 januari: Eetfestijn 
30 april: Harmonie Night

Top 5

HARMONIE 66
Couck Tom  62
Pelicaen Roger 61
De Medts Alfons 60
Geeurickx Pauwel 56
Pelicaen Wim 56
Van Eycken Leon 56 

JEUGDHARMONIE 18
Couck Veerle 16,7
Van Gerwen Lore 15,7
Couck Tom 15,7
Vastenavondt An-Sofie 15,3
Van Buggenhout Fien 15,3
Vandeputte Regna 15,3
Van Haver Charlotte 15,3
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Wil u onze vereniging een financieel duwtje in de rug te geven? 

Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden met de bijbehorende voordelen. Lid worden kan door overschrijving 
van het correcte bedrag op rekeningnummer BE07 6528 3604 1466 met vermelding “lidgeld: uw naam”.
Geef ons ook een seintje met uw gegevens op het e-mailadres harmonieopwijk@hotmail.com.
Alvast bedankt en welkom in onze muzikale familie!

Lid (10 €/jaar)
U steunt de dagelijkse werking van onze vereniging
Uitnodiging voor onze concerten en het Ceciliafeest voor leden
Elektronische versie van onze driemaandelijkse nieuwsbrief indien u ons uw e-mail adres bezorgt

Erelid (25 €/jaar)
Idem lid +
Op verzoek van de familie begeleiden we het erelid naar het kerkhof bij overlijden

Beschermcomité (50 €/jaar)
Idem erelid +
Gratis toegangskaart voor onze eigen concerten
Vermelding in brochures, programmaboekjes, menu eetfestijn, affiches, onze website
Indien u niet vermeld wil worden, kan u dit melden op het e-mailadres harmonieopwijk@hotmail.com

Sponsor (400 €/jaar)
Logovermelding in brochures, programmaboekjes, inkomkaarten, affiches, menukaart eetfestijn, publicaties Opwijks 
Leven, onze website
Gratis VIP-arrangement (feestmaal + concert) voor 2 personen tijdens ons jaarlijks Harmonie Night concert
Gratis serenade eens om de 4 jaar bij speciale gelegenheden (op aanvraag)
Elektronische versie van onze driemaandelijkse nieuwsbrief indien u ons uw e-mail adres bezorgt

Programma Sint-Cecilia 
Zaterdag 21 november

Op 21 november 2015 viert de Koninklijke Harmonie haar Sint-Cecilia-
feest. Dit feest voor leden en muzikanten sluit het afgelopen werkjaar af. 

Het programma ziet er als volgt uit:

13u30 eucharistieviering in de Sint-Pauluskerk ter nagedachtenis van 
onze overleden muzikanten en leden
14u30 rondgang door het centrum van Opwijk (Taxus - Den Hert - 
Thursdays - de 7 zonden) 
18u00 Aankomst Hof ten Hemelrijk voor het feestmaal  
 Garnaalkroketten - Tomatenroomsoep -Rundsgebraad met  
 kasteelaardappeltjes - Koffie & fruittarteletje
22u00 Dansfeest met BUMP

Bestuursverkiezingen: 
Aangezien er minder kandidaat-bestuursleden zijn dan beschikbare 
plaatsen, zullen er geen verkiezingen plaatsvinden. 
Alle kandidaat-bestuursleden zijn automatisch verkozen.

You are the Dancing Queen

De koning, le roi, der könig! 
Michael Jackon: the king of pop. King size. 
BB King. The Lion King. Bolleke Koninck. 

King Of The Road. Queen. 

You are the Dancing Queen, 
young and sweet, only seventeen. 

King Lear. Prince. Romain De Koninck. 
Kings Of Leon. Stephen King. Troon. 

Prinsessia. Nat King Cole. Prince-koeken. 
Elvis: The King. Matilde. Gipsy Kings. 

Your love is king (live). King Kong. 
Killer Queen. Kroon. 

Zaterdag 30 april
Schuur Hof Ten Hemelrijk: 
Harmonie Night: Royaal!
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Kermismis en processie 
Zondag 28 juni 2015

Eind juni zien we elk jaar de kermisattracties weer verschijnen in Opwijk dorp. Dat betekent traditioneel ook dat we 
de kermis openen met een kermismis en in de namiddag opnieuw van de partij dienen te zijn voor de alom bekende 
Sint-Paulus Paardenprocessie.
Over de mis kunnen we kort zijn: mooie, ingetogen muziek met  als afsluiter een vlotter nummer om de kermis op gang 
te blazen.
Tijdens de processie was puffen geblazen. Het was waarschijnlijk één van de warmste dagen van het jaar en dat hebben 
we gevoeld: muziek spelen & stappen in deze warmte, niet evident. Toch hadden we vele muzikanten die zich hierdoor 
niet lieten afschrikken en mee opstapten. 
Vertrek was wederom aan Schoonheidsinstituut Athena (waarvoor dank) en het einde op de Singel. Na het obligate 
Paulus Apostel en Sint-Pauluslied bij het afsluiten van de processie, was het dan ook hoog tijd voor een welgekomen 
verfrissing op het Spechteshof waar menig muzikanten nog enkele uurtjes gesleten heeft en de dorst gelest heeft. 

Ingrid Van Eycken

Fabriekstraat kermis 
Zaterdag 22 augustus

Via Geert viel er begin juni bij het bestuur een uitnodiging in de bus om op te 
treden tijdens Fabriekstraat kermis. Eén dag voor Merchtem kermis leek dit een 
ideale gelegenheid om het vakantiestof uit ons instrument te blazen.
Toen we arriveerden aan café ’t Bierhuis was het daar al vollenbak ambiance. 
Een of andere DJ speelde opzwepende Bulgaarse folkloristische muziek en daar werd duchtig op gedanst door de 
aanwezigen. We zouden dus ons best moeten doen om de sfeer er daar in te houden :)
Maar, naar goede gewoonte, bleek dat geen enkel probleem. Een kleine 20 muzikanten bracht een selectie van ons 
vertrouwde ambiance-repertoire voor een enthousiast publiek. Gedanst werd er niet, maar aan het uitbundige applaus 
te horen, werd het optreden toch gesmaakt. 
Na ons optreden mochten achtereenvolgens charmezanger Dananti, covergroep De Dromeoos en  discobar DJ Eric het 
feest verder zetten.

Koen Pelicaen

Muziekfeest Nijverseel Kermis 
Zondag 12 juli 

Naar jaarlijkse gewoonte waren we door de Jaarmarktkring Hoop op de toekomst van Nijverseel uitgenodigd om op 
hun muziekfeest te komen spelen in het Hof ter Kalckestraete. 
Even traditioneel geniet het Nijverseelse kermisweekend van kwakkelweer, wat dit jaar niet anders was. Zou het optreden 
opnieuw in de tent moeten doorgaan? Of zouden we dan toch in open lucht kunnen spelen? 
De weergoden waren ons welgezind en om 16 uur konden we - onder leiding van dirigent a.i. Frans De Decker - het 
muziekfeest op gang blazen. De opkomst van de muzikanten was, ondanks de late kermis, met 25 stuks zeer goed en 
mooi verdeeld over de verschillende instrumentengroepen. Onze gelegenheidsdeuntjes klonken dan ook weer goed en 
werden warm onthaald. 
Na ons optreden was het de beurt aan onze collega’s uit Baardegem, die ook weer een voortreffelijk concert brachten. 
Toen het nadien dan toch begon te regenen, konden we in de tent nog genieten van Afrikaanse ritmes en dansen, met 
oud-Opwijkenaar Dominiek Vermeiren, of -wat de meesten ook deden- van een (of meerdere) goeie pint(en).

Rik De Coene
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Harmonie Night @ the Movies  
Vrijdag 8 mei

Na het geslaagde casinoconcert van 2014 was de Werkgroep rond 
HaNS al snel in de weer met het bedenken van een thema voor HaNS 
2015: welk thema zorgt voor ambiance, veel publiek, leuke muziek, ...? 
Omdat de werkgroep deze beslissing niet alleen wilde nemen, werd 
er al gauw een eerste brainstormsessie in het bestuur georganiseerd 
met Joeri, het whiteboard en een zwarte stift in een hoofdrol :-). Na deze oefening werden de voorgestelde thema’s 
onder de loep genomen voor een kosten/batenanalyse en werden de “realistische” voorstellen opgelijst. 
Omdat we in een democratie wonen, werd beslist om ook de stem van het volk (lees: onze muzikanten) te raadplegen 
en zodoende werd op een vrijdagse repetitie plaats gemaakt voor een stemronde waarop onze muzikanten met 3 rode 
bollen hun voorkeursthema’s konden aanduiden. Duidelijke winnaar werd het thema filmmuziek, een zeer dankbaar 
thema voor zowel de muzikanten als het publiek.
In diezelfde lijn werd ook het repertorium opgebouwd. De helft van de stukken werd door onze dirigent verkozen, de 
andere helft mochten de muzikanten kiezen uit een aanzienlijke keuzelijst en zo zat er voor elk wat wils in het programma. 
De publiciteit kwam op gang met ludieke affiches waarop onze muzikanten de hoofdrol speelden, geheimzinnige berichten 
in het Opwijks Leven en leuke interventies op Facebook, ... Jawel, ook onze Harmonie gaat digitaal! 
Op het concert zelf zat de zaal dan ook afgeladen vol (ook het voorafgaande VIP diner kende een 
recordopkomst) en kon het publiek genieten van de mooie klanken met achtergrondbeelden. 
The Flinstones, Dances with wolves, The last of the Mohicans, Dirty Dancing, ... ingetogen 
muziek, grappige muziek, herkenbare muziek, ... het publiek kon het allemaal smaken. En de 
interventie van Chewie’s carnavalsteam als Les Gendarmes de Saint-Tropez was een mooie 
afsluiter. Na afloop was dan ook iedereen (werkgroep, dirigent, muzikanten én publiek) zeer 
tevreden met het behaalde resultaat. 
En nu is het dus in spanning afwachten wat onze Harmonie volgend jaar zal 
brengen, maar om dat te ontdekken zal u nog even geduld moeten hebben 
tot na het kerstconcert (waar het thema - hoe kan het ook anders - Kerstmis 
zal zijn ;-) ) 

Ingrid Van Eycken

Muziekfeest Peizegem 
Zondag 3 mei

Naar jaarlijkse gewoonte werden we door de gemeente Merchtem uitgenodigd om het muziekfeest van Peizegem (ook 
wel gekend als ‘den Boskant’) te openen. En ook naar jaarlijkse gewoonte waren ook de weersomstandigheden ons 
niet echt gunstig gezind J 
Maar dat hield ons niet tegen om aan de (weinige maar moedige) toeschouwers een preview te geven van de filmmuziek 
die we op ons concert zouden brengen.
Het eerste stuk dat we brachten, had de toepasselijke naam ‘Mission Impossible’: een stuk dat bijna niet te brengen is 
als de set niet volledig is. Gelukkig kwamen we nadien wat beter in vorm en konden Dances with Wolves, Axel F, Time 
of my Life & The Flintstones zeer zeker gesmaakt worden door het publiek. Een mooie reclame voor ons Harmonie Night 
@ the Movies concert dat enkele weken later plaats vond.
En hopelijk schijnt het zonnetje volgend jaar in Peizegem eens een keertje.

Ingrid Van Eycken

‘T VOL HERDERKEN
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Pensioensfeestje van onze sponsor Hugo De Neef 
Vrijdag 3 juli

We waren zeer aangenaam verrast toen we de uitnodiging ontvingen voor het pensioensfeestje van Hugo De Neef, één 
van onze vaste hoofdsponsors. 
Er werd ons gevraagd of we konden  zorgen voor de muzikale omlijsting/serenade tijdens de receptie. Daar konden we 
natuurlijk geen “neen” op zeggen en op die warme vrijdagavond trokken we met een groot aantal muzikanten richting 
Notelaarshof. Onder het genot van een hapje & een drankje, brachten we onze klassiekers ten berde en er werd zelfs 
gedanst door het feestpaar. Leuk om te zien!
En wat nog fijner was voor onze Harmonie, was de belofte van Karel De Neef, die nu de leiding van het bedrijf overgenomen 
heeft, om onze vereniging verder te blijven sponsoren, zoals zijn vader hem heeft voor gedaan. Waarvoor dank!

Ingrid Van Eycken

Muziekfeest Merchtem Kermis 
Zondag 23 augustus

Merchtem Kermis kondigt elk jaar weer het einde van de schoolvakantie aan. Ook voor onze muzikanten is het - na een 
mooie zomer - het moment om het stof uit de instrumenten (en het nieuwe muziekseizoen op gang) te blazen. 
In Merchtem staan we zoals steeds heel vroeg geprogrammeerd. Dit had deze keer het voordeel dat wij niet in de regen 
moesten spelen, en dat er - naast onze trouwe fans - dus ook wel wat publiek aanwezig was, dat op het einde onder 
de paraplu bleef luisteren. 
We brachten o.l.v. Jan Couck wat nummers uit ons concertrepertoire, en brachten het Merchtemse publiek met Axel 
F,  The Flintstones,  Ennio Morricone en Le Gendarme de Saint-Tropez ‘the time of their life’.  Dat willen we soms toch 
graag geloven ;) 

Rik De Coene

Einde werkjaar 
Zaterdag 30 mei

De afsluiting van het werkjaar volgens de gekende succesformule: eerst het getier, dan het plezier? Afzien op de fiets 
om nadien de reserves weer op peil te brengen?
Ongekende uithoeken van Opwijk werden ontdekt, de buien werden deskundig ontweken, hoogtemeters vermeden, op 
tijd werd er bijgetankt te Peizegem én bij ons Meter (een voorproef van wat ons nog te wachten stond). Het getier bleef 
uit, iedereen tevree. Zou er dan nog plezier komen?
Op de grote plateau de Hulst op. Roza en Leo stelden hun accomodatie ter beschikking. De tafel was netjes gedekt. De 
groentjes fijn gesneden door (sommige) werkgroepers. Chef Franky kon de brochetjes beginnen draaien. Huldiging van 
te vroeg heengegane ondersteuners. Extra snoep voor de meest verdienstelijke jeugdmuzikanten. Er volgde plezier en 
vertier. Het was een mooie afsluiter.
Sfeer en gezelligheid: een welverdiende tien
Eten: perfecte cuisson

Zeger Evenepoel
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SO THIS IS CHRISTMAS 

Op vrijdag 18 december organiseert de harmonie een stemmig kerstconcert in de 
kerk van Nijverseel. Voor deze gelegenheid slaan wij de handen in mekaar met het 
gospelkoor The White Spirits uit Krokegem. De Assenaren staan ieder jaar tijdens de 
kerstperiode zélf op de planken. En hun repertoire heeft raakvlakken met dat van de 
Harmonie. Trouwens, dan hebben we ’t nog niet gehad over die andere overlap: onze 
eigenste Jan Couck wijst ook de gospelsingers de weg. Voldoende argumenten dus om 
samen met het koor in zee te gaan en er een mooie avond van te maken. 
Locatie voor dit kerstconcert is de mooie OLV Middelares-kerk in Nijverseel. Daar er geen  
pilaren in de kerk staan, kunnen we mooie zichtlijnen aanbieden. Via deze weg willen wij  
graag de kerkraad OLV Middelares Nijverseel bedanken voor hun gastvrijheid. 
Op het programma staan traditionals als ‘Feliz Navidad’ (José 
Feliciano), geestelijke liederen maar ook actuelere songs als 
‘Fairytale of New York’ (van Kirsty McCall en The Pogues) en ‘So 
this Christmas’ (van John Lennon). De Harmonie bijt de spits af, 
het Gospelkoor trakteert na de pauze en tenslotte bundelen we 
ook de krachten in een vijftal nummers. 
Vóór het kerstconcert - vanaf 19u00 - openen we alvast de 
deuren van onze kerststalletjes. Daar kan u terecht voor glühwein, 
jenevers, een beperkt aanbod bier/frisdrank en vooral: heerlijke, 
warme wafels. Om 19u30 gaan de deuren open, om 20u00 start 
het concert. Tijdens de pauze en na het concert nodigen wij u 
opnieuw uit aan onze kerststallen. 

Het gospelkoor The White Spirits

Om op 21 februari 1998 het 20-jarig bestaan van KAV- 
Krokegem wat meer luister bij te zetten kwam Veronique, 
één van de kernleden van KAV, met het idee op de proppen 
om de misviering op te luisteren met gospelliederen die ze 
zelf zouden zingen. De één dacht dat ze dagdroomde, de 
ander keek bedenkelijk. Bijna was zij gek verklaard, maar 
dàt durfden de andere bestuursleden haar niet te zeggen. 
Om haar idee kracht bij te zetten, haalde KAV Jan Couck 
(nvdr: trompettist, organist en dirigent) aan boord.

“Zingen, bewegen en ons publiek meenemen in eerlijke gospelmuziek, dat is wat we het allerliefste doen!”

Gospelkoor The White Spirits & 
Koninklijke Harmonie De Volherding-

KERSTCONCERT
vrijdag 18 december 2015

OLV Middelares-kerk
Nijverseelstraat, Nijverseel

aanvang: 20u00 | deuren: 19u30
kerststalletjes open vanaf 19u00

VVK (tot 16/12): € 10 | kassa: € 12
Koop je kaart via harmonienight@hotmail.be 

of onze muzikanten.
Gebruik je gemeentelijke cultuurcheque!

Setlist
Deel I Harmonie
1) In all it’s glory 
2) Feliz Navidad 

3) Gloria in excelsis Deo 
4) Fairytale of New York
5) So this is Christmas 

Deel II Gospelkoor
6) Joy to the world 

7) Beautiful star of Betlehem 
8) A peaceful world 

9) Glory, glory, halelujah 
10) When the saints 

Deel III Samen
11) Old time religion 

12) We shall overcome 
13) Mary’s boy child 
14) I will follow Him 
15) Oh happy day
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Samen zingen
Gestart met enkele zangeressen, groeide de groep geleidelijk aan tot een echt koor. De sfeer zat er van meet af aan 
goed in. Dirigent Jan Couck legde al zijn gewicht in de schaal om van een bende meestal ongeschoolde stemmen, die 
bovendien onbekend waren met samenzingen, in 4 stemmen dan nog, een naar hun normen harmonieus geheel te maken. 
Het dameskoor leerde voor deze viering vijf liederen aan: Joshua fought the battle of Jericho, Go down Moses, Nobody 
knows the trouble, Amen en Oh Happy Day.

Smaak te pakken
De misviering werd een enorm succes. De zangeressen 
luisterden ook vieringen in Asse-Terheide en Essene 
op én traden zelfs op tijdens de Hopduvelfeesten in 
Asse-centrum.
Iedereen had de smaak te pakken. De beslissing om door 
te gaan als Krokegems gospelkoor was snel genomen. 
Jaarlijks verzorgt het Gospelkoor een eigen kerstconcert 
in de kerk van Krokegem. Daarnaast krijgen The White 
Spirits ook vaak uitnodigingen in de bus om als gastkoor 
mee te werken aan kerst- en andere concerten. Zoals dat 
van de harmonie dus.

Meer info over the White Spirits vindt u op www.whitespirits.be.

Joeri Van Mulders

Mannen van ’72 zijn er om te helpen! 
Verbroedering Ober-Mockstadt 18-20 september

Op een mooie vrijdagochtend stond iedereen die van belang was te wachten 
op de bus naar Ober Mockstadt. Iedereen had zich uitgedost: van een propere 
onderbroek tot gekamd haar.
En wijlen weg. Na een 10-tal minuten weerklonk de eerste decapsulatie, een 
belangrijk moment, vakkundig uitgevoerd door de voorzitter. De rit voorloopt  
voorspoedig en na een koffie en pis-stop, ging de reis verder.
Een half uur later schikte commis dat het tijd was om het jeugdige publiek te 
waarschuwen voor de mogelijke betrokkenheid in een internationaal accident. 
Velen schrokken even. Gezien hun jeugdige leeftijd, waren ze er niet van op de 
hoogte dat de harmonie ooit betrokken geweest is in een internationaal accident! 
Wat is het verschil tussen een internationaal incident en een internationaal accident? Welnu, voornamelijk de materie.
Bob Engels en commis, beiden van ’72, hadden recent vernomen dat het verwerken van de betrokkenheid in een 
internationaal accident wel tot 25 jaar kan duren. Dit wilden ze alle leden op de bus ten alle koste besparen. Geen enkele 

moeite was hen teveel. Na beroep te doen op de kennissenkring van Bob 
in de medische sector kwamen beide vrienden al snel terecht bij een firma 
in Buggenhout. De firma Stront-Ex. Na een afspraak werden ze onthaald 
door een heel team van specialisten: flatulisten, kringspierspecialisten, 
darmflora exploristen. Kortom de zaak werd zeer ernstig genomen. Met 
de kringspierspecialisten waren de vrienden snel rond. Enkele dagen 
later kwam de frima Stront-Ex promt met een heel pakket op de proppen. 
Dit hadden ze samengesteld met enkele andere firma’s. Het was een 
prot-o-type, het eerste pak kreeg het cijfer 0. Pack0 dus, verkeerdelijk 
door sommigen gelezen als Packo.
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Zoals steeds  is preventie heilig, maar een remedie moet gekend zijn. Commis 
stelde het pakket aan iedereen op de bus voor. Zowel artikelen ter preventie 
als remediemiddelen zaten in het pakket.
Door de firma Didi-international werd een hoogwaardige wegwerpbare matras-
beschermer aangeleverd, ook een stevige pamper mocht niet ontbreken. Mocht 
men zich in het geval bevinden dat er een lozing aankwam en de tijd vond om 
zich naar een toilet te begeven was er toiletpapier. Een editie van fan met een 
interview van Kevin De Bruine aanwezig. Ook een pak Immodium van het type 
cement behoorde tot de inhoud. Ook een flesje geuze was toegevoegd, niet 
voor de inhoud, maar voor het stopsel. Mochten alle voorgaande middelen niet 
baten werd er een wasknijper, schuursponsje, reinigingsmiddel en plastieken 
handschoenen voorzien om de substantie vakkundig te verwijderen. Door de NV Couck werd nog een nagelknipper 

geschonken. Zeker handig als men te lange nagels heeft en door de plastieken handschoen 
schiet. Het hele proces kon daarna verdoezeld worden met een Air-Spray, lavendel om 
precies te zijn.
Het pakket stond ter ieders beschikking. We hebben veel geluk gehad, deze editie heeft er 
niemand beroep moeten op doen. De missie van de mannen van ’72 was geslaagd.
Bij de volgende reis naar Duitsland hebben ze echter reeds een nieuwe missie. 25 jaar geleden 
kwam het vanuit de broek naar buiten nu was het andersom. Sommige mensen raakten zo 
opgewonden van de Duitse bediening dat ze zichzelf op de onderste ledematen overgoten 
met bier. Dit moeten we ten alle prijzen vermijden: bier is om te drinken!
Droge broek op het terras, onze missie in 2017!

Commis

Zwerfuilactie: Jeugdharmonie draagt haar steentje bij voor een proper Opwijk 
Zondag 15 november
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Een dikke merci aan alle reporters van deze editie:  
Ingrid, Koen, Rik, Zeger, Gert, Paul, Joeri, Rosa 

Jullie drankbonnetje komt er aan ;-)

V.U.: Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk 
www.harmonieopwijk.be 

Volgende editie: februari 2016 13

MUSIKVEREIN 40 Jahre Partnerschaft mit Opwijk 
www.kreis-anzeiger.de - 26/09/2015

OBER-MOCKSTADT - (mü). Die „Muckschter Kirb“ ist eine Kirchweih, die 
lebt und auf die sich Groß und Klein schon Wochen vorher freuen. Falls 
sich der Höhepunkt des Ober-Mockstädter Festjahres noch toppen lässt, 
dann nur durch eine einzige Ankündigung: „Die Belgier kommen.“
Seit 1974 wächst und gedeiht die Partnerschaft zwischen dem Musik-
Verein Ober-Mockstadt und der Koninklijke Harmonie „De Volherding“ (zu 
Deutsch: „Beharrlichkeit“) aus der flandrischen Stadt Opwijk in Belgien. 
Dem Ober-Mockstädter Musiker Willi Mickel ist der Kontakte zu verdanken – er stieg während einer Geschäftsreise 
in Opwijk ab und wohnte dort einer Probe der „Königlichen Harmonie“ bei. Aus dieser Begegnung wurde eine viele 
Generationen, Bürgermeister und Dirigenten überdauernde enge Freundschaft, die alle zwei Jahre durch wechselseitige 
Besuche, Gastgeschenke und gemeinsames Musizieren gefestigt wird. So holte man beim diesjährigen Besuch das 
40-jährige Bestehen der Partnerschaft nach und ließ beim „Internationalen Sonntags-Frühschoppen“ am Ober-Mockstädter 
Bürgerhaus die ereignisreichen vier Jahrzehnte Revue passieren.
Doch zunächst stand das traditionelle Freundschaftskonzert beider Vereine auf dem Programm, das vom Jugendorchester 
unter Susanne Meub eröffnet wurde. Anschließend erinnerte der Musikverein Ober-Mockstadt unter seinem Dirigenten 
Norbert Faust zum einen an sein Frühlingskonzert unter dem Motto „Filmerfolge“. Mit Spannung und Lampenfieber hatte 
das Jugendorchester, dem inzwischen junge Musiker aller Ranstädter Ortsteile angehören, die nun folgende gemeinsame 
Einlage mit dem Stammorchester erwartet. Für einige waren die Darbietung aus dem Film „The Magnificient Seven – Die 
glorreichen Sieben“ und das Zusammenspiel mit den Erwachsenen eine Premiere.
Der Männergesangverein Liederkranz Ober-Mockstadt gab unter seiner Chorleiterin Christiane Rehan mit Grönemeyers 
„Mambo“ und dem „Augustin-Rap“ spannende Einblicke in sein Repertoire. Im Anschluss servierte die „Königliche 
Harmonie“ unter Jan Couck dem Publikum eine hörenswerte Interpretation des Themas „Filmmusik“. Mit Standing 
Ovations bedankte sich das Publikum bei den Belgiern für eine filmreife Performance – bevor zum Abschluss die von 
beiden Vereinen vorgetragenen Stücke „Baby Face“ und „Over and Out“ erklangen.
Trotz Ausflugsprogramm und samstäglichem Kirmestanz mit der Band „Stubenrocker“ waren belgische und deutsche 
Musiker am Sonntagmorgen schon wieder einsatzbereit: Der Umzug durch das Dorf, die Kranzniederlegung am Ehrenmal 
und der Frühschoppen standen an.
Kurt Meub (Vorsitzender des Musik-Vereins Ober-Mockstadt) begrüßte die Gäste und legte dar, wie die 40-jährige 
Partnerschaft zwischen Obwijk und Ober-Mockstadt angesichts der aktuellen Krisensituation in Europa ihre wahren 
Dimensionen und Bedeutung offenbare: „Aus einer Zufallsbegegnung heraus haben wir etwas Wunderbares entwickelt. 
Nach 40 Jahren, vielen Höhen und Tiefen, tausend kleinen Geschichten und Anekdoten, Hochzeiten und Taufen, Leben 
und Tod blicken wir auf einen großartigen Prozess zurück: Zwei Vereine haben, nicht zuletzt dank der internationalen 
Sprache der Musik, Brücken zwischen ihren Gemeinden und ihren Ländern gebaut“, so Meub. „Wir lernen daraus 
zweierlei: Europa muss mit einer Stimme sprechen, gerade in der Krise. Und: Menschen und Völker müssen einander 
kennenlernen, um sich zu verstehen, zu respektieren und richtig einschätzen zu können.“ Dann überreichte Meub dem 
Opwijker Vorsitzenden Pol de Mol einen Bildband mit vielen Erinnerungen an die „tausend kleinen Anekdoten“ der 
Partnerschaftsgeschichte.
In der Tradition ihrer Amtsvorgänger Erhard Landmann und Walter Suppes, die die Partnerschaft ideell, finanziell und 
durch ihre Teilnahme an Besuchen in Opwijk stets unterstützten, unterstrich auch Ranstadts Bürgermeisterin Cäcilia 
Reichert-Dietzel die Bedeutung der Partnerschaft. „Musik ist Balsam für die Seele“, betonte sie und sprach von einem 
„Generationenvertrag“ zwischen Ober-Mockstadt und Opwijk, der sowohl Innovationen und eine intensive Jugendarbeit 
als auch die Bewahrung von Traditionen in einem guten, Völker verbindenden Sinne umfasse. „Was zwei Vereine 
gemeinsam geschaffen haben, das lässt sich nicht von oben verordnen. Europa beginnt in den Herzen, das haben Sie 
bewiesen – und es wächst und entwickelt sich durch einen gemeinsamen Nenner, in Ihrem Fall die Musik. Es ist unsere 
Pflicht als Gemeinde, Sie in diesem Bestreben zu unterstützen und zu fördern.“


