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Woordje van de voorzitter
Beste ‘t Vol Herderken,
Het is even geleden dat ge u nog laten zien hebt.
Intussen heeft onze geliefde harmonie, zowel de “grote” als de jeugd, echter niet stilgezeten: we hebben tal van geslaagde
optredens gehad, waaronder een zeer knap aperitiefconcert van onze jeugdharmonie enkele weken geleden. Nogmaals
een dikke proficiat aan de dirigent en zijn ruimtecrew!
De grote harmonie staat binnen enkele weken voor alweer een serieuze uitdaging: Strangers in de Harmonie Night.
Big band-muziek is zeker niet de gemakkelijkste keuze, maar Jan Couck en zijn gasten hebben al voor hetere vuren
gestaan. We wensen hen nu al veel succes!
Met spijt in het hart hebben we ook afscheid moeten nemen van een verdienstelijk bestuurslid die om persoonlijke
redenen zijn ontslag heeft gegeven. Bedankt Joeri Van Mulders voor het vele werk dat je de voorbije jaren voor onze
vereniging hebt gepresteerd en je blijft steeds welkom in onze rangen.
Buiten onze gewone activiteiten kijken we ook al uit naar de komst van onze vrienden uit Ober-Mockstadt op 8, 9 en
10 september. Wij zijn volop bezig met de voorbereiding van het programma. We vragen nu al aan iedereen die de
mogelijkheid heeft om enkele gasten te slapen te leggen om hun naam aan één van onze bestuursleden door te geven.
De deelnemerslijst verwachten we tegen eind juni, nadien zullen we alles in een definitieve plooi kunnen gieten. Wat we
van de gastgezinnen verwachten, is eerst en vooral een bed en verder een avondmaal op vrijdag, ontbijt & avondmaal
op zaterdag (ze hebben dan ‘s middags al warm gegeten) en op zondag ontbijt & middagmaal. Meer details volgen
later, samen met het volledige programma.
Tenslotte doe ik nog een warme oproep aan onze jeugdmuzikanten om - zodra ze kunnen - de rangen van onze grote
harmonie te vervoegen: jullie zijn hartelijk welkom!
Laten we samen volherden met muziek voor ‘t leven.

Paul Geeurickx, voorzitter
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Muziekkamp
Vrijdag 3 tot zondag 5 maart 2017
Op vrijdag 3 maart om 13u30 stipt vertrokken we met de volle
goesting richting Ardennen. De bus bracht ons tot Bastogne
waar wij rond 15u30 arriveerden. Terwijl instrumenten werden
uitgeladen, met bagage werd gezeuld en de inrichting van het
repetitielokaal zich voltrok, werden de sterren op de kamerdeuren
uitgehangen zodanig dat iedereen al snel zijn eigen plekje kon
terugvinden.
Na een eerste buitenactiviteit, schoof iedereen blij en welgezind
aan voor ons eerste avondmaal. De overheerlijke spaghetti
bolognese, of wie eerder spaghetti met kaassaus en hesp prefereerde, werden als vanouds bereid door onze sterrenchefs
Franky en Iwein.
Eens de magen gevuld, was er tijd voor de eerste repetitie. Nadien konden we onze hersenen nog even laten kraken
tijdens de quiz, volledig in thema, sterren en planeten dus.
Na een eerste rustige nacht startten wij de dag met een stevig ontbijt: spek met eieren. Geen overbodige luxe met een
ganse voormiddag keihard repeteren voor de boeg raket.
Na het middagmaal was er tijd voor wat buitenactiviteiten. De buitenlucht deed ons deugd en we konden er weer even
tegen aan voor anderhalf uurtje repeteren. Onze dirigent Jan zocht vervolgens andere oorden op. Hij mocht op zijn beurt
het beste van zichzelf geven als muzikant. Een beperkte delegatie onder ons mocht hiervan getuige zijn.
Ondertussen speelden zich in het kamphuis andere taferelen af. Nadat onze eerstejaars het groen van achter de oren
werd gewassen door onze anciens en zij zich vervolgens volwaardig jeugdmuzikant mochten noemen, vulde ons huis
zich met groene marsmannetjes en andere ruimtewezens. Zij maakten de verdere avond en stuk van de nacht onveilig
met hun buitenaardse bewegingen en danspasjes om tot slot moe en voldaan de bedstee op te zoeken.
Zondagmorgen zag iedereen er net iets minder uitgeslapen uit dan de eerste morgen, maar dat kon ons niet deren om
er nog even tegenaan te gaan tijdens de laatste repetitie van ons weekend. Wortel- of spinaziepuree met biefstuk was
een mooie afsluiter van een geslaagd muziekkamp editie 2017!

Veerle Maris
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Aanwezigheden op repetities & activiteiten
Als bestuur en dirgent zouden we graag het gemiddelde
aanwezigheidspercentage op repetities & activiteiten wat
meer de hoogte in zien gaan. Maar we beseffen ook dat we
geen “beroeps” zijn, dat het voor ieder van ons een hobby
is en moet blijven. Daardoor worden we dus geconfronteerd met muzikanten die ook andere activiteiten hebben
(schoolwerk, een druk werk, andere hobby’s, ...).
Onze dirigent Jan C verwees er ook al naar in zijn ‘Woord
van de dirigent’ in het boekje van Sint-Cecilia.
Toch hebben we ook een groot deel muzikanten die wel bijna
elke week trouw op post zijn op repetities/activiteiten. Een
overzicht van onze Top 5 van de Harmonie & Jeugdharmonie
kan u hiernaast vinden.

Top 5
HARMONIE
Pelicaen Roger
Pelicaen Wim
Van Eycken Leon
De Medts Alfons
Van Mulders Rosa
JEUGDHARMONIE
Bent De Bie
Regna Vandeputte
Tom Couck
Peter Geeurickx
Lore, Koen, Gert

25
25
24
24
23
23
38
35,7
35,0
34,3
33,3
33,0

Biercafé
Vrijdag 24 maart 2017
De ruimte, het thema van ons aperitiefconcert en symbool voor het
grote onbekende, heeft ons biercafé dit jaar tot een nieuw concept
gebracht. Het gaf ons de aanzet om het reeds bestaande concept van
onbekende bieren verder uit te diepen.
13 bieren werden uitgekozen, maar alle etiketten werden verwijderd
en vervangen door een etiket met een QR-code. Een nieuwe app werd
ontwikkeld en na een gezellig avondje bierproeven noemden wij onze
nieuwste ontwikkeling : Tappken.
Na het downloaden van deze gratis app op de smartphone en vervolgens het scannen van de QR-code konden alle
bezoekers van ons biercafé ontdekken welk bier ze
geserveerd kregen.
Elk bier kreeg zo ook een score van zijn proever. Voor
velen werd het een ware degustatieavond want de
uitdaging bestond erin om alle 13 bieren te leren
kennen. Wie zich echter niet durfde te wagen aan
deze “onbekende” uitdaging, kon opteren voor grotere
zekerheden met onze welomschreven themabieren :
Sterrebier, Maneblusser, Triporteur Full Moon en het
Marsbier.

Veerle Maris
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Het Warmste concert
Vrijdag 16 december 2016

&
Het

WARMSTE

CONCERT

Ten voordele van VZW Caprioolkinderen

VRIJDAG 16 DECEMBER
Deuren 20.00 uur | Start 20.30 uur

Schuur Hof Ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7
VVK: 10 € - kassa: 12 € - jonger dan 12: gratis
gebruik je gemeentelijke cultuurcheque

XL

Met eigen dienst na verkoop !

Baardegem-Dorp 89-90 ■ 9310 Baardegem ■ Tel. 052 35 47 47 ■ www.crabbespinoy.be

Binnen het bestuur en vooral op initiatief van Joeri Van Mulders
groeide het idee om naar aanloop van de Warmste Week van Studio
Brussel ook een Opwijks, warm initiatief te lanceren.
Een goed doel werd snel gevonden: De Caprioolkinderen van onze
sponsor De Nil Verzekeringen. En voilà, het idee kreeg steeds
vastere vorm: initiatief inschrijven op de website van Studio Brussel,
samenwerking zoeken met het zangkoor Cantabile (2 verenigingen
kunnen meer werk verzetten dan één), muziekprogramma samenstellen, zaal vastleggen, helpers zoeken, … Alweer een berg werk,
maar met in ons achterhoofd steeds de gedachte dat we hiermee
toch wel ons warme hart toonden.
Op vrijdag 16 december was het dan zover: Het warmste concert.
In het eerste deel brachten onze muzikanten het beste van zichzelf
en werd er vooral warme muziek gespeeld, denk maar aan Fire &
Ice, Sweet Sunset, Arrows of Lightning. Na de pauze was het dan
de beurt aan het zangkoor, o.l.v. hun nieuwe dirigente Martine die
ook alweer hartverwarmende liederen brachten.
Het warmste concert werd afgesloten met een gezamenlijk optreden
van onze Volherding & Cantabile, waar we o.a. Love Shine a Light,
de gospel This little Light en de fantastische meezinger ‘Ik hou
van u’ ten berde brachten. Een geslaagd initiatief met een mooie
opbrengst die we met plezier aan de Caprioolkinderen schonken.

Ingrid Van Eycken

VLAMO in concert
Zondag 3 juli 2016
In 2016 was de Sint-Pietersgilde jarig en dat heeft Mazenzele
geweten. Er werd een groot feestweekend georganiseerd op en
rond de Dries te Mazenzele. Allerlei activiteiten vonden plaats
(langste toog, optocht met bevriende Gildes, academische zitting, ...)
Daarnaast was VLAMO ook al langer vragende partij om in onze regio van Vlaams-Brabant eens een
“VLAMO in Concert” te organiseren.
Daarom besloten we als Harmonie De Volherding, VLAMO en de Gilde om de handen in elkaar te slaan en een groot
muziekfestival te organiseren op de kiosk op Den Dries.
5 muziekmaatschappijen waren bereid om deze muzikale namiddag op te luisteren. We ontvingen maatschappijen
uit Tienen, Merchtem, Peizegem, Grimbergen en mochten zelf natuurlijk ook niet op het appel ontbreken. Onder een
stralende hemel vond dit muziekfestival plaats en tijdens de pauzes werden we vergast op enkele leuke onderbrekingen
(volksdansen, zang, ...) gebracht door de verschillende aanwezige gildes.
De samenwerking met de Gilde en VLAMO was zeer goed. Gemaakte afspraken werden nagekomen: VLAMO zorgde
voor administratie, registratie, drankbonnetjes, publiciteit, betalingen, ... De Gilde zorgde voor de kiosk, een lekkere
consumptie, ... en wij zorgden voor de prachtige, ontspannende muziek. Kortom, een geslaagde samenwerking en een
leuke muzieknamiddag!

Ingrid Van Eycken
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Wist je dat….
 ... onze jeugdharmonie dit werkjaar maar liefst 6 nieuwe muzikanten mocht verwelkomen?
Welkom aan Jana, Ine, Mariken, Warre, Jasper en Lasse!

 ... er binnen onze jeugdharmonie dit jaar 6 communicanten zijn? Dit betekent dat we opnieuw over een jonge
lichting van getalenteerde muzikanten beschikken die hopelijk nog vele jaren kunnen deel uitmaken van deze
leuke bende.
 ... Koen, Ingrid & Franky eind vorig werkjaar, na 10 jaar, afscheid namen van de werkgroep van de Jeugdharmonie
en alles in de goede handen van Gert, Timothy, Zeger, Peter, Veerle & Gert achterlieten?
 ... onze dirigent Jan C en zijn echtgenote Paule in juli 2016 20 jaar getrouwd waren en de hele harmonie mee
uitnodigden op een leuk feestje?
 ... de zoon van onze jeugddirigent een geboren artiest is die het
laatste concert duchtig mee dirigeerde en pauken bespeelde?
 ... we begin dit jaar helaas afscheid dienden te nemen van één van
onze trouwe leden, Swat Vanderelst?
 ... Joeri Van Mulders enige tijd terug afscheid heeft genomen
van het bestuur? We wensen Joeri nogmaals te danken voor de
jarenlange inzet voor onze vereniging!!!
 ... we nog steeds op zoek zijn naar muzikanten die deel willen
uitmaken van onze Jeugdharmonie of Harmonie. Geïnteresseerden
zijn steeds welkom op de repetities (Harmonie: vrijdag van 20u-22u;
Jeugdharmonie: zondag van 10u-12u).
 ... we op zaterdag 6 mei deelnemen aan een optocht tijdens het kunstenfestival in Oudergem?
 ... we op zondag 14 mei het muziekfeest van Peizegem openen? Iedereen welkom om 15u!
 ... we tijdens het weekend van 8 tem 10 september onze Duitse vrienden van Ober-Mockstadt mogen verwelkomen
voor het 2-jaarlijkse verbroederingsweekend dat dit jaar opnieuw hier bij ons in Opwijk plaatsvindt? Wij kijken er
alvast naar uit en oefenen alvast duchtig ons “Opwijks” Duits.
 ... Timothy en Gert ondertussen ook hun laatste aperitiefconcert achter de rug hebben en in juni afscheid nemen van
de werkgroep? Gelukkig hebben we vernomen dat er versterking voor de werkgroep op komst is...

Woord van de redactie
Beste lezer, wist u dat het al ongeveer anderhalf jaar geleden is dat de vorige editie van ’t Vol Herderken verscheen?
Inderdaad, al zo lang ….dit moeten we met het schaamrood op de wangen toegeven.
Maar we pleiten voor verzachtende omstandigheden, want zegt men niet “Tijd vliegt wanneer men plezier heeft”.
En plezier hebben we met onze Harmonie en Jeugdharmonie alvast gehad het voorbije anderhalf jaar. Het volstaat
om even het jaaroverzicht door te nemen en dan zie je automatisch waar we het over hebben, al hebben de meesten
onder jullie gewoon zelf deelgenomen aan al dat plezier.
En we beloven het plechtig, vanaf nu maken we weer meer werk van onze Newsletter over onze jeugd- en harmonie.
Veel leesplezier!
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 Overzicht andere activiteiten 2016
 Januari 2016
Een dikke merci aan iedereen die onze Jeugdharmonie steunde door de aankoop van één of meerdere pakjes
lekkere suikerwafels tijdens hun Wafelslag.
Het nieuwjaarsconcertje en receptie van de Jeugdharmonie was een ideale gelegenheid om de ouders van
onze jeugdmuzikanten een preview te geven van het Aperitiefconcert.
 Februari 2016
We ontvingen alweer enkele honderden sympathisanten die hun honger kwamen spijzen tijdens ons
eetfestijn in de lokalen van de Duizendpootrakkers. De champagne & gin-bodega nam een ander werk van
barmhartigheid voor zijn rekening en laafde de dorstigen.
 Maart 2016
Tijdens het muziekkamp van de Jeugdharmonie in Oostende werd er in een gezellig kader gerepeteerd (en
plezier gemaakt) om het Aperitiefconcert voor te bereiden.
Op 6 maart was het Aperitiefconcert “Zoetgestemd” alweer uitstekend gebracht door onze getalenteerde
jeugdmuzikanten. We hebben er van “gesnoept”.
 Mei 2016
Prinsen en prinsessen, koningen en koninginnen, kastelen, ridders, ... We brachten prachtige concertwerken
tijdens de Harmonie (k)Night : Royaal, maar eveneens een leuke variatie aan hits van Will Tura (koning van
het Vlaamse lied), Michael Jackson (king of pop), Queen (hoeft het nog extra verduidelijking?), ... Een prachtig
concert.
 Juni 2016
De Kermismis, processie, jaarmarkt en muziekfeest (zie Vlamo in concert artikel) mogen niet ontbreken net
voor onze zomerstop.
 Juli 2016
Alhoewel, het vorige punt klopt niet volledig, vooraleer de zomervakantie echt van start ging, stond Nijverseel
kermis uiteraard nog op het programma.
 Augustus 2016
Het nieuwe muziekseizoen start met een dubbel optreden. De traditionele opening van het Muziekfeest van
Merchtem werd deze keer gevolgd door een deelname aan het Muziekfeest van Baardegem. Het werd een
mooie zomeravond in de tuin van de pastoor op uitnodiging van het jarige Baardegem.
 November 2016
Voor het 2e jaar op rij is er geen muzikale optocht meer op 11 november. Een avondvullend programma met
een optreden van onze Harmonie als vast onderdeel zorgt voor de herdenking van Wapenstilstand.
Sint-Cecilia is natuurlijk een vaste waarde op onze jaarlijkse agenda. Een ingetogen misviering, een rondgang
langs een aantal leden – cafébazen (met een laatste bezoekje aan Snookerpalace van Swat Vanderelst), een
lekkere feestmaaltijd en een gezellige dansavond met live muziek van de coverband BUMP.
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Strangers in the Harmonie Night
Zaterdag 13 mei 2017
Op zaterdag 13 mei hebben we ons “Strangers in the Harmonie Night” Concert.
Het ontstond in de vroege 20ste eeuw, raakte bekend bij het grote publiek rond 1920 en is heden ten dage nog altijd
even populair. De Koninklijke Harmonie de Volherding brengt u dit jaar het beste uit het Big band-genre. Maak alvast
uw agenda vrij op zaterdag 13 mei! Locatie: Hof Ten Hemelrijk.
Het bestuur, de dirigenten en de muzikanten van de Koninklijke Harmonie De Volherding nodigen u uit voor hun optreden
Strangers in the Harmonie Night!
Onze Harmonie beroert u met jazz melodieën die de oorsprong waren van de big band, gecombineerd met swing die het genre in de
jaren 60 vergezelde, maar ook het recentere funky gedeelte van big band. U ziet het, een uiteenlopend genre met
vermeldingen naar Just a Gigolo, Uptown Funk, Gershwin en een zekere Bert.

Pauwel Geeurickx

Weekend Rochefort
Vrijdag 9 tot zondag 11 september 2016
Op vrijdag 9 september verzamelden onze muzikanten voor een fantastisch weekend in de Ardennen, in de buurt van
Rochefort.
Vrijdagavond vond er eerst een korte repetitie plaats en nadien werd er een gezellige avond van gemaakt (met
mogelijkheid tot zwemmen, sauna, ...).
Op zaterdag vertrok de hele groep – na een lekker ontbijt – richting Saint-Hubert voor een bezoek aan de Fourneau
Saint Michel (vergelijkbaar met een mini Bokrijk). Na de middag volgde dan een vrij bezoek aan de grotten van Han.
Mede dankzij het goede weer, werd er door de muzikanten zelfs een spontane openluchtrepetitie georganiseerd met
nadien alweer een leuke avond vol met liederen, toneeltjes, …
Zondagochtend stond een bezoek aan het kasteel van Rochefort op de agenda, waar Rob zich alvast een goede gids
toonde, gevolgd door een optreden bij Les Capucines, vakkundig afgerond door onze reservedirigent Geert met Baby Face.
Het werd een fantastisch weekend, met een super locatie, stralend weer, lekker eten (waarvoor nogmaals dank aan de
kookploeg), prettig gezelschap... Voor herhaling vatbaar!

Ingrid Van Eycken

7

‘T VOL HERDERKEN

Aperitiefconcert
Zondag 26 maart 2017
Op 26 maart rond 10u30 kleurde de hemel in Opwijk plots helder en kon je ontelbare sterren waarnemen.
Een uitzonderlijk gebeuren waar vele kijklustigen naar uitkeken! Een lange wachtrij nieuwsgierigen, vooraleer de deuren
van ons ruimteschip zich openden, getuigde hiervan.
Het werd een boeiende muzikale ruimtereis. Alle muzikanten van onze Jeugdharmonie speelden “De Sterren van de
Hemel”. Van ‘Star Wars’, ‘Star Trek’, ‘Een Ster’ van Stan van Samang tot ‘We gaan naar de maan’ van Samson en Gert
passeerden de revue. Zowel jong als oud kwam aan z’n trekken. Na ongeveer anderhalf uur zweven tussen de sterren
en planeten maakten we een veilige landing op Opwijkse bodem.
Tussen pint en hamburger konden al onze ruimtereizigers nog even nagenieten van deze unieke ervaring. Proficiat Jan
en proficiat jeugdmuzikanten!

Veerle Maris
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Bezoek Johan in Edinburgh
Zaterdag 1 tot dinsdag 4 april 2017
Jullie hebben ongetwijfeld al opgemerkt dat de klarinetten
enigszins onderbezet zijn dit werkjaar. 1 van de redenen daarvoor
is dat Johan Vermeir een jaar in Schotland studeert.
Maar elk nadeel heeft zijn voordeel, we vonden dit dus een
uitstekende gelegenheid voor een citytrip naar Edinburgh!
Uiteindelijk vetrokken we op 1 april (geen grap) met een
delegatie van 11 personen naar de luchthaven voor een 4-daags
bezoek. Enkele uurtjes later troffen we Johan aan voor de deur
van The Gilded Arms pub voor een blij weerzien.
Onder een stralend zonnige hemel (tot grote verbazing van de
Schotten zelf) kon onze verkenning van Edinburgh beginnen.
We hadden een goed gevuld programma voorbereid: bezoek aan
Edinburgh castle, rondleiding (en proeverij) bij the Scotch Whisky
Experience, een avondlijke griezeltocht in the Edinburgh Vaults,
wandeltocht naar Arthur’s Seat, het nationaal museum, de
Koninklijke botanische tuinen, ...
We hebben allemaal genoten van deze trip en het bijpraten met
Johan. Edinburgh is een mooie stad met veel bezienswaardigheden,
doedelzakspelers, authentieke pubs en hippe uitgaansgelegenheden
met lekkere cocktails, goed bier
en nog betere whisky :-)
Dit was zeker voor herhaling vatbaar, dus als
er nog iemand in het buitenland gaat studeren,
geef ons zeker een seintje ;-)

Koen Pelicaen

Een dikke merci aan alle reporters van deze editie:
Jullie drankbonnetje komt er aan ;-)

V.U.: Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk
www.harmonieopwijk.be
Volgende editie: oktober 2017
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