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Woordje van de voorzitter

Ik dacht er deze keer aan te ontsnappen toen men mij vroeg iets voor ‘t Vol Herderken te schrijven; tja ... als ‘t al vol 
staat, kan der niks meer bij, maar Koen zei dat mijn woordje al ingecalculeerd was.
Bref... we kunnen weer terugkijken op een jaar met veel harmonische en andere activiteiten, zowel van de “grote” als 
van onze Jeugdharmonie en we staan kortelings weer voor enkele nieuwe uitdagingen.
Het voorbije jaar bracht ons een -fi nancieel- iets minder geslaagd eetfestijn; het resultaat was nog altijd mooi, maar 
we hadden veel concurrentie van andere eetfestijnen, zodat we voor 2018 onze datum een week hebben vervroegd.
We rekenen op uw aller medewerking om op 27 en 28 januari 2018 weer een topresultaat te behalen; de formule blijft 
dezelfde, doch we besparen - zoals onze regering - op verschillende kostenposten.
Onze jeugd had begin dit jaar een fantastisch kamp en gaf een zeer geslaagd aperitiefconcert, doch zullen zij het in dit 
nieuwe werkjaar met een nieuwe dirigent moeten doen: Jan De Maeseneer woont inderdaad nogal ver van Opwijk en 
kreeg een aanbod van een harmonie dichter bij zijn woonplaats. We wensen hem veel succes met zijn nieuwe uitdaging 
en bedanken hem nogmaals voor zijn jarenlange inzet. We maakten intussen kennis met zijn opvolger Pieter in wie we het 
volste vertrouwen hebben om te blijven vernieuwen met zijn jeugdige bende en de enthousiaste werkgroep. We hopen 
ook op een verdere doorstroming naar de “grote” harmonie, wat voor de Jeugdharmonie altijd het einddoel moet blijven.
Begin september hadden we ook de 4-jaarlijkse invasie van onze vrienden uit Ober-Mockstadt: mede dankzij de 
steun van onze brandweer en van de gemeente Opwijk (die dit jaar de verbroedering offi cialiseerde), beleefden we 3 
fantastische dagen en keerden onze gasten tevreden huiswaarts. We ontvingen intussen van hun voorzitter Markus 
alvast een uitnodiging voor september 2019: reeds te noteren in uw agenda.
Het zou ons te ver leiden om op al onze andere activiteiten terug te blikken, maar voor 2018 kijken we al uit - buiten de 
jaarlijkse terugkerende optredens - naar een nog vast te leggen eigen weekend, wellicht in september, maar daarover 
later meer.
Met de Ceciliaviering 2018 staan ook nieuwe bestuursverkiezingen op het programma. Mag ik de geïnteresseerden nu 
al oproepen om hun kandidatuurstelling te overwegen en tegen oktober volgend jaar kenbaar te maken. We streven 
naar verjonging en vernieuwing in ons bestuur: ikzelf wordt kortelings 68 en verkies de voorzittersfakkel dan door te 
geven, hoewel ik me nog steeds wil engageren in onze vereniging.
Alvast bedankt intussen aan muzikanten, dirigenten, medewerkers achter de schermen en iedereen voor alle toffe 
momenten die we al beleefden en nog zullen beleven met onze Volherding!

Uw dienaar,
Paul Geeurickx, 
voorzitter
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Verbroederingsweekend Ober-Mockstadt
Vrijdag 8 tot zondag 10 september 2017 

In dem Jahr 2017 fand wieder ein Besuch unserer Musikfreunde in der 
belgischen Stadt Opwijk statt. Der Besuch dauerte wieder ein ganzes 
Wochenende vom 08.09 bis zum 10.09.2017. Die ganzen Tage waren 
sehr gelungen und haben mir und uns allen enormen Spaß gemacht. 
Dies liegt an der großen Gastfreundschaft unserer Freunde und an der 
guten Organisation des Besuchs. 
Die Anreise des Musikvereins startete am Freitagmorgen pünktlich um 08:00 Uhr. Die Fahrt war im Doppelstockbus sehr 
angenehm. Nach unserer ersten Rast, die ca. um 10:00 Uhr war, wurde auch schon mal das erste Bier aufgemacht. Dies 
hat die Stimmung im Bus noch weiter verbessert, obwohl man sagen sollte, dass die Stimmung auch ohne Bier sehr gut 
war. Eine längere Pause wurde in der Stadt Köln gemacht. In dieser Zeit konnten wir selbstständig die City erkunden. 
Viele haben die Zeit genutzt, um sich zu stärken in dem sie zu Mittag gegessen haben. Der Durst wurde durch das 
dortige Bier „Kölsch“ gelöscht. Nach dem Aufenthalt in Köln wurde das Ziel Opwijk anvisiert. Dieses Ziel erreichten wir 
ohne weitere Zwischenfälle.

Die Ankunft am Marktplatz im Bistro „Thursdays“ war wieder einmal 
sehr herzlich. Die Gastfamilien und weitere belgische Freunde haben 
uns empfangen. Die Zuteilung zu den Gastgebern ging ohne Probleme. 
Im Bistro „Thursdays“ wurden auch noch ein, zwei Drinks zu sich 
genommen, um dann zu den Gastgebern zu fahren. Dort angekommen 
konnten wir uns zunächst frisch machen. Danach konnte direkt zu 
Abend gegessen werden. Beim Abendessen konnte man sich näher 
kennen lernen, insofern man sich noch nicht kannte. Viele Gastgeber 
und Gäste kennen sich schon seit vielen Jahren, daher müssen sie 
sich nicht kennen lernen. Da man sich aber nicht häufi g sieht, gibt es 
immer viele Neuigkeiten, die ausgetauscht werden. Ich und mein Vater 
waren in einer neuen Gastfamilie, die uns herzlich aufgenommen hat. 
Nach dem leckeren Abendessen ging es schon zum nächsten 
Programmpunkt. Am Freitagabend spielte der Musikverein aus 
Ober-Mockstadt im Spechtershof auf. Das Konzert und der ganze 
Abend standen unter dem Motto „deutscher Abend“. Der Musikverein 
spielte klassische deutsche Blasmusik, darunter waren viele Polkas aus 
der Region Böhmen und einige Märsche. Das Konzert wurde durch die 
offi zielle Begrüßungen und Austausch des Gastgeschenks abgerundet. 
Eine Band hat nach dem Konzert animiert dort zu bleiben. Dort war 
dann die Möglichkeit gegeben sich nicht nur mit den Gastgebern 
auszutauschen, sondern auch mit weiteren belgischen Freunden, 
die man über die Jahre kennengelernt hat. Des Weiteren bestand die 
Möglichkeit neue Bekanntschaften zu gewinnen. Der Abend war sehr 
fröhlich und ausgelassen. Es wurden einige Gläser Bier, Wein oder 
auch Gin-Tonic gemeinsam getrunken, bevor man in der Nacht mit 
den Gastgebern nach Hause ist. 
Am Samstagmorgen ging es für uns Gäste aus Ober-Mockstadt auf einen 
Ausfl ug in die Stadt Antwerpen. Der Trip war sehr gut organisiert. Wir 
durften eine schöne Schiffsfahrt durch den Hafen der Stadt absolvieren. 
Danach ging es zu einem gemeinsamen Mittagessen. Anschließend 
hatten wir noch Zeit Antwerpen zu erkunden. Bevor es so gegen 17:00 
Uhr wieder zurück nach Opwijk ging.
Gestärkt wurde sich nach dem Ausfl ug wieder bei den Gastfamilien. 
Nach dem Dinner ging es auch schon wieder zum Spechtershof. 
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Dort waren die Jugendharmonie, der neuformierte 
Männergesangverein und die Koninklijke Harmonie 
“De Volherding” Opwijk an der Stelle ihr Können zu 
zeigen. Alle Auftritte waren sehr gelungen und haben 
großen Spaß gemacht sie zu verfolgen. Besonders 
möchte ich die Jugend mit dem Pokémon-Thema 
und dem aktuellen Lied „Despacito“ erwähnen. Das 
Pokémon-Thema hat mir besonders gut gefallen, da 
ich in meiner Jugend sehr oft gerne Pokémon im 
TV angeschaut habe. Nach dem Konzert hat ein DJ 
animiert dort zu bleiben, welche Animierung auch 
wieder funktioniert hat. 
Am nächsten Tag war schon wieder das Ende unseres 
Treffens sehr nah. Der Tag startete wie schon am 
Tag zuvor mit dem Frühstück bei den Gastgebern. 
Daraufhin ging man gemeinsam zum Spechtershof, 
mit im Gepäck waren bereits die Instrumente für 
den späteren traditionellen Umzugsmarsch. Im 
Kulturzentrum Spechtershof wurden wir Zeugen 
eines historischen Moments, denn dort fand die 
Verschwisterung der Stadt Opwijk mit einer Stadt aus 
Frankreich und mit der Gemeinde Ranstadt, welche 
die Kerngemeinde von Ober-Mockstadt ist, statt. 
Nach der schon langen Verschwisterung der beiden 
Vereinen aus Opwijk und Ober-Mockstadt sind nun 
auch die Städte Opwijk und Ranstadt auf kommunaler 
Ebene offiziell miteinander verbunden. Nach diesen 
bewegenden Momenten ging der Umzugsmarsch los. 
Halt wurde am Rathaus und am Denkmal gemacht, 
um insbesondere am Denkmal an die Weltkriege 
und deren Opfer zu erinnern. Die Weltkriege und 
deren Opfer dürfen auf keines Falls in Vergessenheit geraten. Durch Gedenken an diese schrecklichen Zeiten kann 
der heutige Frieden, so wie wir ihn kennen, gemeinsam leben und feiern, weiter bestehen. Das Ende des Umzugs war 
die Brandwehr. Dort wurden noch einige Stücke gemeinsam vorgetragen. Highlights waren wieder einmal „Over and 
Out“ und „Babyface“. Die Leute von der Brandwehr haben uns sehr gut mit Snacks und Getränken, insbesondere Bier, 
versorgt, sodass eine schöne gemeinsame dort entstanden ist. Zum Mittagessen war man wieder bei den Gastfamilien 

72 hours are not enough...

Every two years, September is special. In Opwijk and Ober-Mockstadt 
at  least; friends and families of both harmonies get together for a 
whole weekend of music and fun.
And indeed the weekend was a lot of fun in 2017. In these days 
it is not difficult to stay in touch via social media; but it is not the 
same as talking to your friends in person. And up until now, there 
is no way to have a drink or dance together over the computer. So 
we made use of the time we had: talking, drinking and dancing. 
Talking about friends, families, jobs, music, vacations and of course 
the differences between life in Germany and Belgium. For example: 
When you meet someone in Germany you haven’t seen for a long 
time, you hug them; maybe one kiss on the cheek. Every time we 
leave for Opwijk someone tells the new ones: When you meet 
somebody give them three kisses on the cheeks: left-right-left. 
This year it came to my knowledge that this is a myth and not 
everybody in Belgium does that. Who came up with this then? We 
will never know :) And it probably will never change.
Personally I love to expand my dutch vocabulary when I am in Opwijk: 
while I use the words „Muizenstrontjes“ and „Lieveheersbeestje“ 
very frequently for years now, this time I learned „Kikker“ and 
„Schaap“ (with a very scratchy „ch“). And that is what it is about; 
learning from each other: I showed people how to play darts, while 
I learned that you can make a drink out of black wodka and Fristi. 
And although we stayed up learning until the birds where singing, 
I said goodbye to people on sunday, I never really got the chance to 
talk to. So I came to the conclusion that 72 hours are not enough. 
Maybe we should think about a two-weekend-visit?! Starting 2017!
Thanks again for everything;

Chrissy Meub
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“Das Wochenende war wirklich toll. Der Moment, 
wenn der Bus endlich ankommt -egal ob in 
Ober-Mockstadt oder Opwijk- ist unbeschreiblich. 
Dann gibt es nur noch pure und ehrliche Freude. 
Die Verbindung zwischen unseren Orten ist etwas 
ganz besonderes und ich hoffe, dass vor allem 
unsere junge Generation diese Tradition noch 
sehr lange aufrecht erhält. So etwas gibt es nicht 
sehr oft.

Rebecca Ott
”

untergebracht bzw. man konnte zusammen in einer Schule essen. Wir haben am gemeinschaftlichen Essen in den 
Räumlichkeiten einer Schule teilgenommen. Unter den dort anwesenden jungen Erwachsenen wurde in meinen Augen  
ein neuer Spirit geboren, welcher in einer neuen Whats App Gruppe endete. Nachdem gemeinsamen Mittagessen ging 
es zum letzten Mal zu den Gastgebern, um die Reisesachen zu holen. Der Austausch der Gastgeschenke fand bei uns 
bereits am Samstagabend statt.
Nun stand der Abschied ganz kurz bevor. Gemeinsam fuhr man zum Ort der Abfahrt. Der Abschied ist einem mal wieder 
nicht leicht gefallen, da man doch in der kurzen Zeit wieder stark zusammen gewachsen ist. Man versucht sich möglichst 
von jedem zu verabschieden, doch im Bus merkt man leider, dass man die eine oder auch andere Person vergessen hat. 
Doch die Zeit um zu fahren war auch wieder in diesem Jahr so gegen 16:00 Uhr am Sonntag gekommen. Am Ende muss 
man sich auch von den Gastfamilien, die den Aufenthalt erst möglich und so richtig angenehm machen, verabschieden. 
Die Heimfahrt ist mit Trauer aber auch schon wieder mit großer Vorfreude auf den nächsten Besuch von statten gegangen. 
In Ober-Mockstadt sind wir so gegen 22.15 Uhr am Sonntagabend angekommen. 
Abschließend kann ich sagen, dass das Wochenende in Opwijk wieder sehr gelungen war. An dem Wochenende wurde 
wieder viel Musik gemacht. Aber es wurde wieder  nicht nur Musik gemacht, sondern es wurden bestehende Freund-
schaften erhalten und weitergeführt, es wurden aber auch wieder neue Freundschaften geschlossen. Das Wochenende 
zeigte wieder wie großartig die Verbindung der beiden Orte und die Verbindung beider Vereinen zu einander ist. Diese 
Beziehung wird hoffentlich ewig halten, da sie 
etwas ganz besonderes ist und immer wieder 
viel Freude bringt. 
Ich freue mich schon auf das nächste Treffen 
zwischen dem Musikverein Ober-Mockstadt und 
der Koninklijke Harmonie “De Volherding” Opwijk. 

Mit musikalischen Grüßen,
Alexander Naumann

Cartoon van een anonieme uitdager

Jaren geleden     jaren geleden -10min 
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Top 5 aanwezigheden

HARMONIE 65
Pelicaen Roger  60
Corthier Paule 59
Pelicaen Wim 57
Couck Tom  56
Van Eycken Leon 55
 
JEUGDHARMONIE 16
Geeurickx Peter  16
Smet  Warre 16
De Bie Bent  15,3
Franken Jens 15,3 
Franken Lasse 15,3

Jubilarissen in 2017

 ¯ 60 jaar muzikant
 Alfons De Medts

 ¯ 45 jaar muzikant
 Eric Pelicaen

 ¯ 35 jaar muzikant
 Jan Van Eycken

 ¯ 10 jaar muzikant
 Regna Vandeputte
 Eva Decoene
 Mien Heyvaert
 Johan Vermeir

VLAMO in Concert
8 oktober 2017

Regelmatig organiseert VLAMO in eigen beheer concert-
namiddagen waarop aangesloten muziekmaatschappijen 
zich kunnen inschrijven. De kans om ons eens buiten het 
eigen dorp te laten zien (en hiervoor een mooie vergoeding 
te ontvangen) kunnen we niet laten schieten.
We brachten op dit concert in Affl igem voor de laatste 
keer (ja Jan, ge hebt het beloofd) ons zomerprogramma 
ten berde met o.a. The Saints Hallelujah, Just a Gigolo, Big 
Band Swing Hits en vele andere.
Spijtig dat we maar met 19 muzikanten waren, maar 
gelukkig hadden we van elke instrumentengroep wel 
iemand, zodat we uiteindelijk nog goed ons plan getrokken 
hebben en een aantrekkelijk programma gespeeld hebben 
voor het - op dat ogenblik reeds iets ruimer - publiek.
Groot was het contrast met het aantal muzikanten dat 
na ons op het podium kwam. De muziekmaatschappij uit 
Wespelaar zat maar liefst met meer dan 80 muzikanten 
op het podium en beweerde dat ze normaal met +100 
muzikanten zijn. Het podium moest zelfs vergroot worden 
voor hen. Onnodig te zeggen dat het qua volume wel goed 
zat bij deze vereniging.
Met dit optreden zat de zomer er helemaal op en kan er 
nu de focus gelegd worden op de komende activiteiten 
als het Sint-Cecilia feest en het eigen Harmonie Night in 
Spechtes concert dat zal plaatsvinden op 5 mei 2018.

Ingrid Van Eycken

Opwijk Kermis
25 juni tot 2 juli

We hadden al een druk zomerprogramma, maar de zomer-
kermis overslaan was uiteraard geen optie. Het is een 
vaste waarde op de agenda van onze harmonie binnen 
onze eigen gemeente.
Op zondag 25 juni startten we met de traditionele kermismis 
om vervolgens in de namiddag deel te nemen aan de 
Paardenprocessie, die dit jaar vlotjes kon doorgaan zonder 
de nodige regen. Bedankt ook aan Hugo Van den Broeck 
die de gelegenheidsrol van vaandrig op zich wou nemen.
Op dinsdag toonde de harmonie zich natuurlijk paraat op 
de jaarmarkt, alwaar de nodige airekens gespeeld werden.
En op zondag 2 juli werd de kermis traditioneel afgesloten 
met het jaarlijkse, gemeentelijk muziekfeest dat, gezien 
het mooie weer, op de Singel plaats vond. 
We verzorgden er ook samen met het (vernieuwde) 
mannenkoor de tap, wat ons  een mooie fi nanciële bonus 
opleverde. Dankzij de samenwerking met het koor kon de 
drankbediening, ook tijdens ons eigen optreden,  gewoon 
blijven doorgaan. Het werd een mooie afsluiter van de 
kermisweek. 
Op naar volgend jaar!

Ingrid Van Eycken
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 ¯Sint-Cecilia

 ¯ Zaterdag 25 november
13u30 Eucharistieviering

14u30 Rondgang door het dorp (Café ‘t Bierhuis, De Plets en Brouwershuis
18u00 Feestmaaltijd met aansluitend dansfeest

 ¯ Menu
Garnaalkroketten met slaatje

Tomatenroomsoep
Rundsgebraad met getomateerde béarnaisesaus en kasteelaardappeltjes

Koffi e en fruittarteletje

 ¯ Inschrijven voor de feestmaaltijd kon tot 10 november. Maar omdat we weten dat 
onze muzikanten/leden het meestal moeilijk hebben met het halen van deadlines, 

geven we de twijfelaars nog 1 kans om in te schrijven voor 15 november!

De Pianissimoos
Vrijdag 13 tot zondag 15 oktober 2017 

Wie is dat? Wat is dit? Spelen we nu wéér te luid? Dikwijls weer dezelfde opmerking van onze dirigenten, soms misschien 
terecht? Maar nee, wees gerust: De Pianissimoos zijn een toffe groep ex-werkgroepers van de Jeugdharmonie.
Zij hebben allen minstens vijf jaar in de werkgroep van de Jeugdharmonie meegewerkt bij de organisatie van de 
verschillende activiteiten zoals aperitiefconcerten, kampen, starten van een nieuw werkjaar, zoeken naar nieuwe 
muzikanten, begeleiden repetities, bijhouden van alle gegevens enz.
Na een intense periode van hard werken, veel plezier en fi erheid over onze Jeugdharmonie besloten deze ex-werk-
groepers het werk over te laten aan een volgende werkgroep en het een beetje rustiger aan te doen vandaar de naam 
“Pianissimoos”. Zij werken nog mee aan het aperitiefconcert (indien nodig) en zijn nog altijd hevige supporters van de 
Jeugdharmonie.
Wij zijn ondertussen met een 20-tal mensen (leeftijd varieert tussen 28 en 76 jaar) 
en de generatiekloof is absoluut geen probleem. We voelen ons allen even jong of 
proberen dat allezins toch.
De Pianissimoos gaan ook ieder jaar een weekendje samen op stap en hierbij 
vinden jullie een paar foto’s van onze 24e uitstap (dit jaar in Westende) met onze 
vriendengroep, want dat zijn we ondertussen wel geworden!
Speciale dank aan Pieter voor de zeer mooie foto’s.

Leon Van Eycken
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Afscheid Jan De Maeseneer
Zondag 29 oktober 2017

Speech Gert & Veerle
Mei 2009... zondagochtend... uw proefrepetitie... het zal toch wel even gepikt 
hebben toen die wekker zo vroeg ‘s morgens afl iep. Het meest memorabele van 
wat we ons hiervan nog herinneren was: “amaai, dienen blaast zo heel de tijd 
als hij dirigeert. Dat is precies of hij is zelf op een instrument aan het spelen”. 
Na een uitgebreid overleg met het bestuur, de voor- en de nadelen afgewogen 
te hebben ten opzichte van jouw tegenkandidate, kreeg je groen licht bij de 
jeugdharmonie van Opwijk. En zoals een goed contract inhoudt, waren er direct 
prestaties te verrichten. Meespelen met de Jeugdharmonie tijdens de kermis-mis. 
De eerste afspraken werden gemaakt bij een frisse pint, op café uiteraard...
Vanaf die dag, zou de wekker op zondagochtend, week na week, op een redelijk 
vroeg uur afgaan. Ik weet niet of Inge toen al in het verhaal voorkwam, maar 
als dat zo was: “Chapeau, dat ge die stekker nooit uit de wekker getrokken 
hebt op zaterdagavond!” Dat vroege opstaan, zal echter niet veranderen na het 
verlaten van onze Jeugdharmonie. Je mag de wekker vanaf volgende week op 
zondag wel een half uurtje later zetten ;-)
Dat je met hart en ziel dirigeert, weten wij al langer. Aan het begin van ieder 
werkjaar ligt uw programma voor het aperitiefconcert altijd volledig klaar. Ik 
kan u wel zeggen dat wij als werkgroep soms eens in ons haar gekrabd hebben 
als uw mailtjes binnenkwamen: Rookmachines, lichteffecten, een door jou en 
Inge geschreven muziekverhaal, muziek spelen synchroon met een videofi lm, 
de dansgroep van Opwijk betrekken tijdens een concert, de aankleding van de 
zaal,... Je gaf onze voorzitter hierdoor ook steeds een uitdaging om naar een 
nieuw verkleedkostuum te zoeken!
Iets wat de jeugdharmonie ook aan jou te danken heeft, is de kennismaking 
met het concours. We schreven ons in tweede afdeling in. Wat een uitdaging 
was dat zeg! Ik herinner mij onze eerste deelname nog heel goed. 
Tijdens het feest voor het 30e levensjaar van de jeugdharmonie, kregen we 
van alle oud-werkgroepers het muziekstuk “Indian fi re”. We repeteerden hier 
zeer hard voor. Klarinetten werden in stukken gesplitst (letterlijk), we kenden 
het stuk van binnen en van buiten... tot bleek dat dit stuk niet toegestaan was 
in tweede afdeling. Het was (volgens de organisatie) te moeilijk voor ons, want 
dit stuk was voor de eerste afdeling!

Jij liet je echter niet uit het lood slaan. We repeteerden 2 andere stukken. De motivatie en  
de band die er toen ontstond tussen de muzikanten was nooit gezien. Iedereen leefde in 
spanning mee, tot en met onze aanhang in Opwijk. En hoewel de meeste muzikanten reeds 
moesten vertrekken vooraleer we de uitslag kenden, moesten en zouden ze weten wat ons 
eindresultaat was. De gsm’s waren nog niet bij iedereen ingeburgerd, maar iedereen wist 
nog dezelfde avond dat we met een meer dan behoorlijk resultaat van 78,5% eindigden.
Dat is net niet geslaagd (volgens de regeltjes) in tweede afdeling, maar voor ons een 
topprestatie. Wij konden als werkgroep niets mooiers dromen!
En dat je het daarbij niet liet, bewees onze tweede deelname aan het concours waarbij 
we in tweede afdeling op een fortuinlijke tweede plaats eindigden met 85.5%. We lieten 
zelfs 3 volwassen harmonieën achter ons! 
Wij hebben gedurende de voorbije 8 jaar menig thema doorzwommen, van “back to the 
future” en “Weergaloos” tot een “verschrikkelijk aperitiefconcert” en vorig jaar zelfs onze 
landing op de maan. Maar na de aankondiging van je vertrek, stonden we opnieuw met 
beide voeten op de grond...

 ¯ 2013

 ¯ 2012

 ¯ 2011

 ¯ 2010
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Iemand die steeds met de grootste gedrevenheid voor zijn muzikanten staat en 
er op die manier ook telkens in slaagt het beste uit elke muzikant naar boven 
te halen, laat je niet graag los. We willen je daarom van harte bedanken voor 
jouw inzet gedurende al die jaren. Onze samenwerking was een zeer fi jne 
ervaring en we weten, vanuit goede bron, dat jij ons ook met evenveel spijt 
in het hart verlaat. Maar je bent uiteraard ook fi er en blij dat je de kans krijgt 
om de harmonie van Rotselaar, waarmee je reeds jaren een goede connectie 
hebt, te dirigeren. Wij weten dat jij die taak met evenveel gedrevenheid zult 
vervullen. Wij wensen jou alvast veel succes!
Redenen genoeg dus om je vertrek niet ongemerkt te laten voorbij gaan. Naar 
jouw voorbeeld om de dingen altijd wat grootser aan te pakken, hebben we alle 
mensen die je tijdens je loopbaan van de afgelopen 8 jaar bij de Jeugdharmonie 
hebt ontmoet, uitgenodigd: muzikanten, helpers bij het aperitiefconcert, de 
kookploeg, het Bestuur en natuurlijk je supporters van het eerste uur, je familie.
Het is tevens ook het ideale moment om onze nieuwe dirigent voor te stellen en 
we zijn overtuigd dat hij dit met evenveel gedrevenheid zal doen: welkom Pieter! 
Nogmaals nen dikke merci en veel succes met je verdere carrière, maar vooral 
ook met je gezin, Inge, Tiebe en ???

Speech Paul
Toen het bestuur in 2009 ne jonge kerel, met een nogal speciale wenkbrauw, 
aannam als nieuwe dirigent voor onze Jeugdharmonie in opvolging van Tom 
Pipeleers, wisten we nog niet goed welk vlees we in de kuip hadden. Maar 
zijn eerste Aperitiefconcert begin 2010 overtuigde ons van zijn ondertussen 
welgekende en gesmaakte capaciteiten.
Hij bracht toffe, nieuwe ideeën aan en werkte jaar na jaar aan een hoger niveau 
van onze jonge bende. Toen hij daarna ook nog zijn muzikale vriendin, en later 
madam, presenteerde was het hek volledig van de dam.
Jan lag goed in de groep en het is met spijt in het hart dat we nu van hem 
afscheid moeten nemen. Hij heeft de gelegenheid om dichter bij zijn woonst een 
“grote” harmonie te gaan dirigeren, en we gaan hem zeker niet tegenhouden. 
Temeer omdat we intussen een geschikte vervanger, Pieter, hebben kunnen 
aantrekken die zijn werk in Opwijk kan voortzetten.
Bedankt Jan, voor al die mooie jaren. We kunnen u geen oprotpremie aanbieden 
zoals bij de voetbaltrainers, maar gaan u ook niet met lege handen naar huis 
sturen. Namens de harmonie bieden we u een fl esje champoo (nvdr: champagne) 
aan, waarmee ge uw haar kunt wassen of misschien beter, bij gelegenheid op 
onze gezondheid uitdrinken. ¯ 2017

 ¯ 2016

 ¯ 2015

 ¯ 2014
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Zomerhappening  
Dinsdag 15 augustus 2017

Dinsdag 15 augustus werden we wakker onder een grijze hemel en stonden alle hemelsluizen open. Dat voorspelde 
niet veel goeds voor de Zomerhappening, waar onze Jeugdharmonie naar jaarlijkse gewoonte de debatten zou openen.
Maar kijk, muziek brengt warmte in alle harten: toen we met het concert begonnen, was dit onder een beginnend waterig 
zonnetje, toen het concert eindigde, was de zon volop van de partij. Wellicht aangestoken door onze jonge muzikanten!
Wat wil je ook, als je Caribean beats speelt of het publiek meeneemt naar Miami voor het thema uit Miami Vice (Television 
Show Case). De tent zat helemaal vol en genoot van het enthousiasme van onze muzikanten. 
Een geslaagde opening voor een geslaagde Zomerhappening!

Bart Smet

Kalender Jeugdharmonie 
2018

Het wordt weer een druk werkjaar voor onze Jeugdharmonie. Graag geven we jullie een overzicht van de activiteiten 
die al gepland zijn:
¯ Elke zondagvoormiddag 10 tot 12u is er repetitie
¯ Zaterdag 25 november, vieren we Sint-Cecilia en spelen we ook mee in de mis. Terwijl de Harmonie bezig is met de 
 rondgang gaan wij Opwijk onveilig maken met een dorpsspel. ’s Avonds sluiten we dan weer aan bij de grote 
 harmonie en schuiven we onze beentjes onder tafel om te genieten van een lekker menu.
¯ Zaterdag 2 december kan u ons aan de deur krijgen met lekker geurende wafels. Voorbestellingen kan u doormailen 
 naar (het nieuwe e-mail adres) jeugdharmonie.opwijk@gmail.com
¯ Vrijdag 16 tem zondag 18 februari gaan we op ons jaarlijkse repetitieweekend. Dit jaar trekken we richting  
 Nieuwpoort.
¯ Vrijdag 9 maart is er ons biercafé in het Bakhuis.
¯ Zondag 11 maart om 10u30 is er het hoogtepunt van ons werkjaar, het Aperitiefconcert, dit jaar in het teken van 
 Afrika. 

Onze lekkere suikerwafels zijn er weer!

... en dit jaar een beetje vroeger dan vorige jaren. 
Op 2 december doorkruisen wij opnieuw verschillende Opwijkse straten 
voor onze deur-aan-deur verkoop. Om zeker te zijn dat we jouw deur niet 
voorbij lopen, kan je ze alvast vooraf bestellen door een mailtje te sturen 
naar jeugdharmonie.opwijk@gmail.com. 

1 pakje (= 5 wafels) kost zoals vanouds 3 EUR€ 
vanaf 2 pakjes 2,5 EUR€/ pakje 

een doos (= 8 pakjes ) kost 18 EUR

Je mag ook gerust één van onze werkgroepers aanspreken (Peter, Zeger, Bart, Marina, Veerle of Gert De Bie).
Je kan ons die avond ook een bezoekje komen brengen op de kerstmarkt van Opwijk voor een lekkere, warme suikerwafel 
of als je hem liever koud verkiest... geen probleem! 
Hopelijk tot dan!

De Jeugdharmonie



10

‘T VOL HERDERKEN

Eindbbq werkjaar 2016-2017 
Zaterdag 1 juli 2017

Een fantastich werkjaar waarin we met onze ganse crew de ruimte 
verkenden, moet in schoonheid afgesloten worden! Dit deden we 
op zaterdag 1 juli. ’s Morgens sloegen we de feesttent op ten huize 
“Lekker Grieks”. Tafels en stoelen werden klaargezet, slaatjes bereid, 
bomen werden zelfs gesnoeid... kortom, alles werd in gereedheid 
gebracht om er een mooie, gezellige en vooral ook lekkere avond 
van te maken.
Maar eerst werden we om 14u verwacht in rustoord De Oase voor het 
laatste concert van ons werkjaar. En of de bewoners ervan genoten! 
Als beloning kregen we een drankje getrakteerd.
Nadien vervolgden wij onze weg richting meter Roza. Zij verwelkomde 
ons met open armen en trakteerde ons op een ijsje en een drankje. 
Vervolgens ging het richting onze eindbestemming, Ringlaan 207. 
De bakkers van dienst, Zeger en Timothy, bakten de vleesjes bruin 
en na een uitgebreid aperitief, mochten wij aanschuiven voor een 
overheerlijke bbq! Deze culinaire avond werd zoet afgesloten met 
dank aan de speculaas- en chocomousse van Leon.
Nog eens een dikke merci voor alle traktaties! 
Het was een geslaagde dag!

Veerle Maris

Een druk zomerprogramma  
Zomer 2017

Soms werd er wel eens geklaagd dat we wat weinig optredens doen met onze harmonie, maar dat hebben we dit jaar 
dan toch zeker en vast goed gemaakt. Plots kregen we verschillende aanvragen waarop we allemaal graag zijn ingegaan.
14 mei 2017: openen van het Muziekfeest in Peizegem 
19 mei 2017: opening van de vernieuwde Droeshoutstraat. Met enkele muzikanten uit deze omgeving (Wilfried, Tim 
en Marc) konden we deze uitnodiging toch niet weigeren? En de nodige hapjes en drankjes werden door de gemeente 
voorzien, waarvoor dank.
9 juli 2017: optreden tijdens het muziekfeest van Nijverseel kermis, een vaste waarde op ons programma.
27 augustus 2017: openen Muziekfeest Merchtem. Ook dat is traditie, al zijn we er dit jaar blijkbaar in geslaagd om een 
half uur te laat te arriveren (misverstand). Hierdoor lijkt de fusie tussen Opwijk & Merchtem nu verder weg dan ooit :-p
27 augustus 2017: Ook in Baardegem zien ze ons graag komen, want voor de 2e keer op rij werden we gevraagd voor 
een optreden tijdens het muziekfeest van Faubourg kermis.
3 september 2017: Via Rik Decoene ontvingen we tenslotte nog een uitnodiging voor een optreden op het muziekfeest van 
de Zotsfeesten in Teralfene. Ook dit werd een leuke ervaring en zo hoorden we ook eens andere muziekmaatschappijen 
aan het werk dan onze traditionele buurgemeenten.
Een drukke maar fijne zomer!

Ingrid Van Eycken

Wie is… Pieter D’Hoe?

Pieter (°1993) is van kinds af aan 
gebeten door klassieke muziek. Hij 
startte de muziekschool op achtjarige leeftijd 
aan de muziekacademie te Denderleeuw en 
een jaar later volgde hij hier lessen hoorn. In 
2011 zette hij zijn muzikale studies verder aan 
het Conservatorium Gent. 
Pieter is onder andere lid van Harmonie De 
Dendergalm Denderleeuw en Fanfare De Vrije 
Belgen Sint-Martens-Bodegem, waar hij ook 
vervangend dirigent is. 
Als freelance (natuur-)hoornist was hij 
reeds actief bij verschillende professionele 
ensembles en is hij een regelmatig gevraagde 
versterker bij verschillende HaFa-orkesten.
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VERNIEUWING LIDGELD 2017-2018

Wil u onze vereniging een financieel duwtje in de rug geven? Lid worden kan door overschrijving van het vermelde 
bedrag op het rekeningnummer  van de Harmonie BE06 6528 3604 6722 met vermelding “lidgeld: uw naam”. Geef ons 
ook een seintje met uw gegevens op het e-mailadres harmonieopwijk@hotmail.com.
Dit zijn de verschillende mogelijkheden met de bijbehorende voordelen. 
Alvast bedankt en (opnieuw) welkom in onze muzikale familie!

 ¯ Lid (10 EUR/jaar)

U steunt de dagelijkse werking van onze vereniging 
Uitnodiging voor onze concerten en het Ceciliafeest voor leden 
Elektronische versie van onze nieuwsbrief indien u ons uw e-mail adres bezorgt

 ¯ Erelid (25 EUR/jaar)

Idem lid + 
Op verzoek van de familie begeleiden we het erelid naar het kerkhof bij overlijden

 ¯ Beschermcomité (50 EUR/jaar)

Idem erelid + 
Gratis toegangskaart voor onze eigen concerten 
Vermelding in brochures, programmaboekjes, affiches, menu eetfestijn, onze website, onze facebookpagina (Geef 
ons een seintje indien u niet vermeld wil worden)

 ¯ Sponsor (400 EUR/jaar)

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

Jaarprogramma Harmonie 2017-2018

 ¯ 2 & 3 december 2017 - Uitbating kerststalletje op de Opwijkse kerstmarkt. Helpers mogen zich steeds 
aanmelden via harmonienight@hotmail.be

 ¯ 3 december 2017 - Rondgang door het dorp tijdens de kerstmarkt

 ¯ 5 januari 2018 - Nieuwjaarsreceptie Harmonie voor muzikanten, bestuursleden en hun partners

 ¯ 27 & 28 januari 2018 - Eetfestijn in de Duizendpootrakkers

 ¯ 5 mei 2018 - Harmonie Night @ Spechtes

 ¯ 23 juni - 1 juli 2018 - Kermisweek Opwijk met o.a. processie, kermismis,  muziekfeest, jaarmarkt, ...

 ¯ September 2018 - Weekend Harmonie (o.v.)

Deze kalender bevat de reeds gekende concerten/activiteiten. 
Eventuele aanpassingen zullen tijdig meegedeeld worden.
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Inhuldiging Kunsten-
steenweg Oudergem
Zaterdag 6 mei 2017

Na een geslaagd kerstconcert in 
Oudergem enkele jaren geleden, werden 
we dit jaar opnieuw uitgenodigd door 
de Vlaamse schepen, Dirk Hoornaert. 
Deze keer werden we gevraagd voor de 
muzikale begeleiding tijdens de opening 
van een Kunstensteenweg.
De organisatie zorgde zelfs voor busvervoer en zo vertrokken we met een aantal muzikanten en enkele supporters op 
6 mei vanuit Opwijk richting Oudergem. Aan de, speciaal voor ons gereserveerde parkeerplaats (kerk Hertogendal), 
kregen we van Dirk de nodige instructies.
Onze harmonie zou al spelend de Kunstensteenweg afl open (1.3km) samen met de organisatoren van dit festival. Terwijl 
wij voor muziek zorgden, deelden zij fl yers & affi ches uit om dit kunstenparcours te promoten. Onderweg zouden er 3 
stopplaatsen voorzien worden.
Zo gezegd, zo gedaan, wijle weg, op die grote Steenweg onder begeleiding van politie, een motard en met een vrachtwagen 
achter ons (in tijden van terreur kan men niet voorzichtig genoeg zijn).
Onderweg hadden we veel beziens: een harmonie die al spelend een stoet begeleid; dat was daar in Oudergem een 
nieuwigheid. Er werden vele foto’s, fi lmpjes en geluidsopnamen gemaakt door de inwoners en passanten van de steenweg.
Op 3 plaatsen van het kunstenparcours hielden we effectief halt, helaas zonder drank maar alleen met klank. Dat was 
voor ons dan weer een nieuwigheid.
Al werd dit op het einde van de stoet helemaal goed gemaakt. We kregen de nodige drank- en eetbonnetjes die we 
konden inruilen aan de verschillende standen op het centrale plein waar het afsluitende feest plaats vond.
Dergelijke activiteit is zeker voor herhaling vatbaar, een leuke ervaring om zo eens in het Brusselse te gaan spelen.

Ingrid Van Eycken

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

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