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Beste vrienden volherders,
De tijd vliegt snel, gebruik hem wel; dat was in onze schooltijd een veelgebruikte uitdrukking. 2018 is bijna verleden
tijd en 2019 dient zich voor onze harmonie weer aan met een druk programma.
We starten met serenades, zoals gebruikelijk na elke gemeenteraadsverkiezing, voor elke politieke Opwijkse partij met
verkozenen in de raad. De meeste data liggen al vast met als zwaarste dobber het weekend van 11, 12 en 13 januari.
Het is van bij de stichting van onze vereniging in 1838 een principe dat wij niet partijgebonden zijn en dat willen we
graag zo houden; we zijn één harmonie-familie.
Na de serenadereeks volgt ons levensbelangrijk (voor de kas althans) eetfestijn, waarvoor we u allen uitnodigen, hetzij
als medewerker, hetzij als bezoeker. We hebben intussen al een paar voorbereidende vergaderingen achter de rug en
dat verloopt vlot dankzij de inzet van de werkgroep: bedankt Steven, Koen, Geert, Marcel, Diana en Eddy. Dat mag ook
eens gezegd worden!
Niet minder dank ook aan de andere werkgroepleden van de jeugd, het concert, de uitstappen enzovoort!
Na het eetfestijn volgen het weekend van de Jeugdharmonie en hun Aperitiefconcert, het Harmonie Night concert van
de harmonie, waar ook de jeugd aan meewerkt en vervolgens de kermissen en muziekfeesten (Peizegem, Opwijk,
Nijverseel, Merchtem en misschien Baardegem?).
Tijdens het weekend van 13 tot 15 september worden we dan weer uitgenodigd bij onze broeders en zusters in
Ober-Mockstadt, die al volop met de voorbereiding hiervan bezig zijn.
Eind november dient ons Ceciliafeest zich dan weer aan. We genoten onlangs van een zeer geslaagde editie en hopen
dit volgend jaar te kunnen herhalen.
Bij deze doe ik tenslotte nog eens een oproep aan alle musici om de repetities zoveel mogelijk bij te wonen en bedank
ik tenslotte onze dirigenten, muzikanten, bestuur en sympatisanten voor het voorbije 2018.

Paul,
De “veerzitter”
PS: vergeet ook jullie kandidatuur niet voor de bestuursverkiezing van volgend jaar tijdens het Ceciliafeest; er rest nog
bedenktijd tot half november 2019.
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Muziekfeest Opwijk
Zondag 1 juli 2018
De 2e zondag van de kermisweek wordt er op de Singel plaats gemaakt voor het jaarlijkse Muziekfeest. Verschillende
verenigingen uit de omliggende gemeenten komen dan de zondagnamiddag muzikaal opluisteren.
Dit jaar mochten we de Jeugdharmonie Opwijk (nieuw), de harmonie van Merchtem, de fanfare van Merchtem en Music
Time uit Peizegem verwelkomen. Wij mochten het feestje zelf afsluiten en brachten tijdens ons concertje de toppers uit
ons eigen Harmonie Night “Solo de wereld rond”.
Het weer zat mee, de opkomst was naar de traditie van de muziekfeesten wat flauwtjes in het begin maar het aantal
luisteraars groeide gestaag naarmate de namiddag vorderde.
Gelukkig was er voldoende drank voorzien en zorgden de muzikanten/bestuursleden van onze Harmonie en de zangers
van ‘t Opwijks Mannenkoor voor een professionele bediening.
De sfeer zat goed en de muziek klonk goed, met momenten zelfs fantastisch en er waren voldoende meezingers, dus
wat moet een mens meer hebben?
Volgend jaar is het weer van dat. Iedereen welkom!

Ingrid Van Eycken

Herdenking Wapenstilstand
Zondag 11 november 2018
Exact 100 jaar geleden eindigde de eerste Wereldoorlog en werd de Wapenstilstand getekend.
Omdat het een eeuw geleden was, werden er overal ter wereld maar vooral in België zeer veel herdenkingen gehouden.
Duizenden mensen kwamen naar België ter nagedachtenis van al die vele moedige soldaten, die hun leven gaven om
ons land te verdedigen.
Dit is een gebeurtenis die we nooit mogen vergeten en die zich vooral nooit meer mag voordoen... zoveel doden, zoveel
geweld, zoveel miserie, ... omwille van het zotte gedachtengoed van enkele mensen.
Daarom dat de herdenking een belangrijk gebeuren is die de nodige aandacht en respect verdient.
Ook de gemeente Opwijk besliste om deze herdenking opnieuw te laten doorgaan. Ze braken met de traditie van de
voorgaande jaren om de herdenking op de vooravond van 11 november te laten doorgaan en opteerden ervoor om deze
op de dag zelf - 11 november - te organiseren.
Er werd eerst een vredesboom geplant in het park van Hof Ten Hemelrijk. Daarna werd er een optocht gehouden naar
het kerkhof & het herdenkingsmonument onder begeleiding van onze Harmonie. Daar hoorden we een mooie speech
van onze burgemeester, brachten we Ten Velde, de Brabançonne en de Vlaamse Leeuw en herdachten we alle Opwijkse
gesneuvelde soldaten.
Nadien trokken we naar het gemeentehuis waar ons een glaasje cava en lekkere chocolade werd aangeboden.
Een dag om in ere te houden!

Ingrid Van Eycken
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Een repetitie is het moment waarop het orkest de dirigent herinnert hoe de muziek klinkt.
Het concert is het moment waarop de dirigint de muzikanten eraan herinnert
hoe het zou klinken, moesten ze naar de repetitie komen.

“

“

Quote van een anonieme muzikant

Sint-Paulus Paarden Processie
Zondag 24 juni 2018
De processie van 2018 verraste ons met een aantal nieuwigheden voor de Harmonie.
Na een jarenlange vaste afspraak aan schoonheidsinstituut Athena - om daar onze plaats in de processie in te nemen
- werd ons verzocht om aan de sporthal samen te komen om 14u30 samen met de andere groepen. Wij zijn niet echt
moeilijke mensen; als dat de processie ten goede komt, doen wij dat uiteraard met plezier.
Maar, omdat we altijd fantastisch ontvangen werden door Anja en Roza, werd beslist om een half uurtje eerder af
te spreken aan Athena om dan samen naar de sporthal te wandelen. Stipt om 14u30 Oppèks uur (rond 14u45 dus)
vertrokken we naar de sporthal. Onderweg vonden we echter ons startnummer al, aan de sporthal zelf zijn we dus
helaas niet geraakt. Ons startnummer was trouwens 21, ergens halverwege de Processie in plaats van op het einde.
Een 25-tal muzikanten, waaronder nieuwkomers Lore, Charlotte, Warre en gelegenheidsvaandrig Laura, werd keurig in
het gelid opgesteld.
Een andere nieuwigheid was, dat ons gevraagd werd om de klassieke processiemarsen overboord te gooien en feestelijke
muziek te spelen. Onze feestmarsen werden dus uit de kast gehaald: Albula, Arosa en Immer Fest. Er werd een korte
poging gedaan om Saint-Paul-sur-mer te spelen, maar die bleek al stappend niet echt haalbaar te zijn.
De zon was van de partij en het publiek was talrijk aanwezig. Het werd dus een gezellige en succesvolle editie.
Maar het was nog niet gedaan met de veranderingen in de processie: onze aanwezigheid op de Singel voor de aptotheose
was niet verreist. We konden dus meteen door naar de binnenkoer van Spechteshof waar op dat moment zelfs nog wat
plaats was! Hier belandden we wel op een cruciaal punt, de reden van samenkomst aan de sporthal werd ons al snel
duidelijk gemaakt. De bonnetjes (en pins) werden aan de sporthal verdeeld... Hier stonden we dan, met veel dorst en
de bonnetjes buiten handbereik. Gelukkig zag de behulpzame tapploeg onze hoge nood en werd ons een uitzonderlijke
gunstmaatregel toegekend: iedereen met een harmoniehemd mocht al eens drinken, waarvoor onze ongebreidelde dank!
Ondertussen kweet de voorzitter van de muzikanten zich uitstekend van zijn taak, hij liep op een rappeke over en ’t
weer naar de sporthal en scoorde de nodige bonnetjes. Eind goed, al goed!
Op de binnenkoer was nog een optreden voorzien door de Humbeekse fanfare De Rumolduszonen. Wij hebben op eigen
initiatief én op vraag van het publiek de taak op ons genomen om het voorprogramma te verzorgen.
We mogen weer terugblikken op een geslaagde editie. Op naar volgend jaar.

Koen Pelicaen
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Kermismis
Zondag 24 juni 2018
Al jaren komt eind juni (na de examens en net voor de zomervakantie) de kermis terug naar Opwijk.
Een al eeuwenoude traditie is dat onze Harmonie deze kermis jaarlijks opent door de kermismis op te luisteren.
Het blijft een misviering, dus dienen de muziekstukken met enig respect naar deze instelling gekozen worden, maar
traditioneel sluiten we de mis toch steeds met een vrolijk nummer af, om de vakantie en de kermis goed in te zetten.
Verleden jaar dienden we na de misviering vroeg huiswaarts te keren omdat geen enkele café in het centrum zo vroeg
opende. Maar de mensen van De Plets hadden onze klaagzang van afgelopen jaar goed in hun oren geknoopt, want
dit jaar beslisten ze om reeds om 10u hun terras & café te openen zodat we daar met onze bende terecht konden voor
een lekkere pint of warme koffie.
De sfeer zat er goed in en het was - ook traditie - een leuke opwarmer voor de Sint-Paulus Paardenprocessie in de
namiddag.

Ingrid Van Eycken

Zomerhappening
Woensdag 15 augustus 2018
Na een deugddoende vakantie, was het in augustus de hoogste tijd om het stof en de spinnenwebben van onze
instrumenten te schudden. Het nieuwe muzikale seizoen werd naar jaarlijkse gewoonte op 15 augustus in gang
geschoten op de Zomerhappening.
Onze jonge muzikanten speelden onder een stralend zonnetje voor een volgelopen arena. We mochten immers
voor het grote podium zitten en er was al veel volk komen opdagen voor het optreden van Kapitein Winokio.
Ok, ze kwamen dus niet speciaal voor ons, maar dat gaf ons dus wel dé ideale gelegenheid om Opwijk te laten
kennismaken met de Jeugdharmonie.
De bijhorende stress hadden we goed onder controle, de wind iets minder. Een stevige zomerbries probeerde
de noten, en vooral de partituren nog wat te verstrooien, maar met wat extra power stak onze dirigent daar zijn
stokje voor. Het werd een zeer geslaagde passage, die het beste deed verhopen voor de rest van het werkjaar.

Bart Smet

Top 5 aanwezigheden
HARMONIE (eindstand Cecilia)
Corthier Paule
Pelicaen Wim
Pelicaen Roger
Van Eycken Leon
Van Mulders Rosa

63
58
58
56
56
52

JEUGDHARMONIE (werkjaar 2018-2019) 19
De Bie Bent
19
Vanderborght Lennert
19
Vanderborght Linde
19
Bombaert Zeger
18,3
Smet Warre
18,3
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Weekend Harmonie in Polleur
14 - 16 september 2018
Een onooglijk gehucht van het mooie Ardeense
Theux, daar was ons oog op gevallen voor ons
voorbije harmonieweekend. Toeval wou dat daar
ook een voormalig hotel kon afgehuurd worden met
voldoende kamers om de Volherding te huisvesten.
Autocars De Vriendt werd bereid gevonden om ons
daar tegen een zacht prijsje heen te voeren ergens
op een vrijdag in september.
Gezien op de slaapplaats, van alle gemakken en
frigo’s voorzien, self-catering de regel was, bestelde
uw voorzitter voorafgaandelijk per mail bij de plaatselijke bierhandel de nodige dranken, waarop hij
prompt een telefoontje kreeg als volgt: ”Monsieur,
vous ne restez quand même que deux jours?”,
waarop ik me genoodzaakt zag te antwoorden “Oui,
monsieur, mais nous sommes une harmonie...”,
waarna ik de negociant begripvol hoorde slikken
en de telefoon afleggen.
De vrijdagavond, na een voorspoedige heenreis,
werd verwacht dat de heren koks (‘s morgens reeds
vertrokken) ons prompt een lekkere maaltijd zouden
voorschotelen, doch niets was minder waar: gezien
het prominent keukenpersoneel ‘s middags rijkelijk
gaan tafelen was in een sterrenrestaurant, moesten
we meer dan een uur wachten op ons avondeten.
Wat het was, weet ik niet meer, maar iedereen vond
het wel lekker. Nadat het afwasmachien zijn werk
gedaan had, hielden we nog een zangstonde met
in de hoofdrol onze schatbewaarder, de troubadoer
van het Vlaamse levenslied;.Moe, tevreden en niet
meer dorstig, zochten we daarna onze ledikanten
op, den enen al wat later als den anderen.
’s Morgens moest dan bij de plaatselijke bakker
brood gehaald worden, maar gezien de keukenmensen die ‘s vrijdags de bakkerswinkel gaan
zoeken waren bij de late slaapshift waren (wat
we wel verwacht hadden), wist niemand waar
dat was. Paule heeft het dan met enige vertaging
toch gevonden.
Ik ben vergeten te vermelden dat onze ondervoorzitster met haren Eddy gelogeerd waren in
de donkere kamer, waar misschien vroeger in het
predigitale tijdperk foto’s ontwikkeld werden en
dat er een kamer was die onder de hondenvlooien zat, waardoor Mieken en Johan elders moesten gaan slapen (en
witte wijn drinken).
Waar waren we gekomen? Ah ja, zaterdag dus. Onzen buschauffeur kwam ons om een uur of 10 opladen om ons naar het
wunderschöne Monschau te vervoeren, alwaar we stipt om half twaalf in het plaatselijke museum “de mosterdmolen”
aanbelandden om er het culturele aspect van onze uitstap te ondergaan.
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Ondertussen scheen de zon en namen we na het bezoek plaats op een aanpalend terras waar een norse Duitse madam
tegen haar goesting onze bestelling opnam, wat bij onze troebadoer de gevleugelde uitspraak ontlokte “hela, hela,
WIJLEN emmen den oorlog gewonnen...”.
Het middageten in het plaatselijke restaurant, idyllisch gelegen aan de oevers van een rivier, was simpel en goed, en
nadien zijn de terrasuitbaters uit de onmiddelijke omgeving wel gevaren bij onze aanwezigheid.
Terug naar Polleur dan, na onderweg in het middeleeuwse centrum van het stadje Limbourg nog een verfrissing te
hebben genoten op kap van de kas.
Op onze slaapplaats teruggekeerd, werden we voor de tweede keer vergast op een lekkere maaltijd, verzorgd door ons
eigen personeel en hielden we nog een repetitie voor het opluisteren van de mis van ‘s anderendaags.
Alweer liep de narepetitie voor sommigen uit, zodat de koffiekoeken zondagmorgen snel genuttigd moesten worden om
om 10 uur in de prachtige kerk van Theux de gelovigen te kunnen verblijden met harmoniemuziek. Dat lukte wonderwel
en na de mis werd nog een plaatselijk terras gevonden en aangedaan om onze emoties door te spoelen.
Vervolgens ging het naar Spa voor een vrij bezoek. Wij dachten dat daar alleen maar waters te verkrijgen waren maar
dat is niet zo!
De lucht, zo wordt gezegd, zou daar ook heel zuiver zijn, doch daar hebben we ook twijfels over, gezien onze vriend
Rob er plotseling ziek gevallen is. Zijn Renata heeft hem ijlings moeten inladen en naar de Gentse heimat voeren. ‘s
Anderendaags zelfs naar de kliniek, alwaar hij enkele dagen verbleven heeft op kap van de ziekenkas. Te mijden dus, Spa!
De rest van de bende is wel heelhuids thuisgeraakt.
En ‘t was een tof weekend wordt gezegd.

Paul Geeurickx

Beste muzikanten, sympathisanten,
Nog een kleine herinnering, met de eindejaarsperiode en de daarbijhorende cadeautjes
in het verschiet, om uw online aankopen vie onze Trooperwebsite te doen:
www.trooper.be/harmonieopwijk
Onze kas dankt u alvast hartelijk! Alle beetjes helpen!
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Muziekfeest Merchtem
Zondag 26 augustus 2018
Naar jaarlijkse traditie werden we door de gemeente Merchtem uitgenodigd om deel te nemen aan het muziekfeest
in hun gemeente en dit op zondag 26 augustus 2018 om 14u. Om dit in goede banen te leiden, herbegonnen onze
wekelijkse repetities op vrijdag 17 augustus.
Daar we vorig jaar, door een foutje in ons programma, een half uurtje te laat waren, werd er nu op aangedrongen om
zeker om 13u45 in Merchtem aan de kiosk te zijn. We waren er allen stipt, maar dan bleek er plots een onmisbare
trompettist zijn instrument vergeten te zijn...
Dus was het concert toch met vertraging begonnen (wordt dit een gewoonte?). Ondanks het oponthoud, werd er toch
een mooi, een beetje ingekort, programma ten gehore gebracht door onze 22 muzikanten (vakantieperiode). En zoals
steeds, is het onze harmonie die het muziekfeest opent, die de mensen naar buiten lokt om te komen luisteren.
Na het concert konden de muzikanten hun kelen laven met de aangeboden consumptie (toch een heel bonnetje ondanks
het te korte optreden).
Tot volgende jaar!

Rosa Van Mulders
Hartelijk dank aan alle sponsors van de Spar-actie in november. Dankzij jullie
steun heeft de Jeugdharmonie een aankoopcheque van 70 EUR verdiend!

Afsluiten werkjaar Jeugdharmonie
Zaterdag 30 juni 2018
Je neemt een groep jonkies. Die vul je aan met oude... euh ik bedoel, ervaren muzikanten. Die smijt je iedere zondag
samen in een repetitie. En het resultaat van deze mix dien je jaarlijks op en dat noem je een Aperitiefconcert.
Dat kan je een samenvatting noemen van een werkjaar van de Jeugdharmonie. Maar ergens is dit een te droge opsomming
en geeft dit de realiteit niet helemaal weer. Want nergens blijkt hieruit dat die jonkies superenthousiast zijn, dat die
ervaren muzikanten die jongeren bij de hand nemen en hen supergoed begeleiden, dat die repetities massaal worden
bijgewoond, en dat het Aperitiefconcert een voltreffer was.
Als je de opsomming zo leest, dan kan je niet anders dan besluiten dat een werkjaar een waardige afsluiter verdient.
En dat deden we dan ook, zoals ieder jaar, met een fietstocht en barbecue.
Niets beter voor de eetlust dan een stevige fietstocht. Onder leiding van onze eigen Eddy Merckx, Zeger, vertrokken we
voor een toer van 20km in en rond Opwijk. De tocht was stevig en werd enkel onderbroken voor een drankje en het
oprapen van de gevallen muzikanten. Het was altijd dezelfde die op de grond lag, dus dat was zeker niet te wijten aan
onze gids of het gekozen parcours.
Naar jaarlijkse gewoonte sloten we de fietstocht af op het terras van ons Meter Roza. Zij trakteerde ons op een koel en
verdiend drankje, en liet ons schrikken door foto’s uit de oude doos te tonen. ‘Is dat X? Amai die is veranderd’ of ‘Is dat
Y? Amai die ziet er nog altijd hetzelfde uit’ waren veel gehoorde commentaren.
Toen de magen begonnen te knorren was het tijd om te vertrekken naar Luc, broer van Roza, die ons een geweldige
locatie voor onze barbecue aanbood. Zalig vertoeven op het erf van zijn gerenoveerde boerderij. Het weer zat mee, de
sfeer was nog veel beter.
Terwijl Johan en Franky voor het vlees zorgden, werden de laureaten met de meeste aanwezigheden in de bloemetjes
(lees: snoep) gezet. Er werd gedronken, gegeten, gepraat en gelachen. Iedereen blij, iedereen relax, iedereen gelukkig.
Een fantastische afsluiter van een geweldig werkjaar. Langs deze weg nog eens bedankt aan Meter Roza, Luc, Franky
en Johan!

Bart Smet
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Openingsactiviteit Jeugdharmonie
Zaterdag 29 september 2018
Aalst werd overspoeld door Zombies! Daarmee wil ik absoluut
niets zeggen over de gemiddelde inwoner van onze buur, maar
wel over het openingsspel van de Jeugdharmonie.
30 Jeugdmuzikanten vertrokken met de bus van aan het station
in Opwijk. Niet alleen de buschauffeur was verrast, ook de
medepassagiers keken een beetje vreemd op toen onze jolige
bende muzikanten op de bus stapten.
De bestemming was dus Aalst. Het doel? Een GPS-spel spelen in
de Aalsterse straten. Kort samengevat: we trokken in groepjes
de stad in, gewapend met een GPS-toestel. Sommige groepen
waren Zombies, anderen Helden. Doel van de Zombies was om
de Helden te vangen en hen te veranderen in Zombies, de Helden
moesten dan weer proberen te ontsnappen.
Een korte uitleg voor een lange namiddag plezier. Vol enthousiasme
trokken onze Helden en Zombies samen de stad in, 2 uur later,
kwamen er alleen nog Zombies terug. De Helden waren er helaas
niet in geslaagd om te ontsnappen.
Maar niet getreurd. Het was blijkbaar zo leuk dat bijna iedereen
het spel nog een tweede keer wilde spelen.
Moe, maar vooral dorstig, verbroederden en verzusterden onze Zombies en Helden met een drankje op de bus huiswaarts.
Maar nog was onze dag niet gedaan. Onder de deskundige leiding van Gert fietsten we richting Diepenbroek, waar we
de dag konden afsluiten en genieten van een heerlijke spaghetti.
Een meer dan geslaagde openingsactiviteit!

Bart Smet

Bal van de Pastoor
Zaterdag 3 november 2018
Op zaterdag 3 november speelde onze Harmonie het Bal van
de Pastoor open te Asse. Wij hadden de eer en het genoegen in
het voorprogramma te mogen spelen van de enige echte Yves
Segers. Niet de commandant kapelmeester en dirigent van het
Groot Harmonieorkest van de Belgische Gidsen. Wel de componist
van wereldhits als “Café ‘De Zwaan’”, “Een beetje gay (dat is
okay)” en “Waar is mijn vleeskroket?”.
Het publiek moest nog even wachten op het muzikale genie uit Halle en zijn magistrale oeuvre. Ze mochten eerst
genieten van onze Harmonie als publieksopwarmer. Heel warm is het daar niet geworden.
Bij aankomst werd meteen duidelijk vanwaar de naam “Bal van de Pastoor” kwam. Net zoals bij de wekelijkse zondagsmis
waren de toeschouwers afwezig of in staat van ontbinding. Trouwe supporters, onder andere Diana en Eddy, riepen
wel nog luid “Meer ! Meer!”, maar dat bleek achteraf eerder gericht te zijn aan de dames en heren achter de toog dan
aan de muzikanten.
Het einde van de tussenkomst van de Harmonie naderde, en zo ook de aankomst van de culturele elite die vol ongeduld
uitkeek naar de komst van hun idool Yves Segers. De zaal geraakte stilletjesaan gevuld.
De Harmonie bleef uiteraard nog wat hangen om de resterende bonnetjes op te gebruiken, terwijl de overige aanwezigen
enthousiast meezochten naar die verdwenen vleeskroket.

Wouter Van Driessche
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Sint-Cecilia
Zaterdag 24 november 2018
Als jubilaris werd ik dit jaar bij de voorzitter verwacht voor een aperitiefje voorafgaand aan de traditionele misviering. Het is eens iets anders als voorbereiding
op Cecilia: een knusse zetel met een glaasje bubbels en lekkere hapjes (bedankt
Paul en Frieda!) in plaats van repeteren op een folterstoel in een koude kerk.
Een kwartiertje voor aanvang vertrokken we met 100 jaar muzikale ervaring
(Roza en ikzelf 25 jaar + de voorzitter 50 jaar) en de niet-spelende bestuursleden
richting kerk alwaar we door een enorme menigte opgewacht werden (zijnde
zo’n 35 muzikanten en 35 misgangers).
De nummers die we in de kerk brachten, waren een soort “best of” van de
voorbije concerten met onder andere Lalaland, War of the Celts en Guantanamera.
Na de misviering trok de jeugdige Jeugdharmonie naar Spechteshof voor een
gezellige gezelschapsspelletjesnamiddag. Uit welingelichte bron heb ik vernomen
dat dat zeer plezant was!
De Harmonie stelde zich ondertussen op, om de rondgang door het dorp aan te vangen. Onder kundige politiebegeleiding
trokken we naar de eerste halte, café Den Dreamer. Daar werden we warm ontvangen door het kersvers erelid.
Na de nodige airekes stippelde Jan de kortste route uit naar café De Plets, blijkbaar liep die route echter tweemaal rond
de rotonde... De nodige traktaties (eten én drinken) later, stond ons een stevige wandeling richting Thursdays te wachten.
En ook de laatste trip was niet van de poes: Thursdays-Spechteshof klokt af op exact 350 meter volgens Google Maps.
Enfin, we hebben het overleefd. Nogmaals bedankt aan alle gulle gevers!
Na een tweetal jaren met iets minder inschrijvingen, hadden we dit jaar opnieuw meer dan 100 deelnemers aan het festijn.
Het feestmaal van Teaterhuyse was zoals steeds lekker. De buikjes waren dus goed gevuld toen zanger William het podium
besteeg. De “jeugd” was vooraf enigszins sceptisch over deze “schlager”-zanger, maar die vrees bleek ongegrond.
William kreeg vanaf de eerste noten de dansvloer vol en dat bleef eigenlijk zo de rest van de avond. Hij speelde voor
ieder wat wils, zodat de beentjes vlot in het rond vlogen.
Rond 2u30 was het feest (helaas) ten einde. Enkele moedigen begonnen samen met de tappers aan de opkuis (hulde!),
anderen hadden nog wat dorst en trokken (opnieuw) naar Thursdays, maar ondergetekende trok (moe maar voldaan)
naar huis (evenwel met een kleine tussenstop in Nijdrop).
Op naar volgend jaar!

Koen Pelicaen

Kalender komende activiteiten 2019
 Vrijdag 11 januari 21u30: Serenade verkozenen Open VLD (Schuur Spechtes)
 Zaterdag 12 januari 20u30: Serenade verkozenen CD&V (Theaterhuyse)
 Zaterdag 13 januari 11u00: Serenade verkozenen NVA (Schuur Spechtes)
 Zaterdag 13 januari 11u30: Nieuwjaarsconcertje & receptie Jeugdharmonie (Duivenzolder)
 Vrijdag 18 januari 20u00: Nieuwjaarsreceptie Harmonie (Waag)
 Zaterdag 19 januari 18u30: Serenade verkozenen Groen (Processiestraat)
 Zaterdag 26 en zondag 27 januari: Eetfestijn (Duizendpootrakkers)
 Vrijdag 8 - zondag 10 februari: Kamp Jeugdharmonie (Retie)
 Vrijdag 15 maart: Biercafé Jeugdharmonie (Bakhuis Spechtes)
 Zondag 17 maart 10u30: Aperitiefconcert (Schuur Spechtes)
 Zaterdag 11 mei 20u30: Harmonie Night in Spechtes (Schuur Spechtes)
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Jauremèt
Dinsdag 26 juni 2018
Kermisdinsdag eind juni - goe weer, goei vooruitzichten...
Zoals de laatste jaren gebruikelijk, zijn onzen dirigent en ikzelf rond halfnegen al ne keer gaan zien of de pompiers er
wel stonden aan de waag met hun broebeldruivensap, wat gelukkig weer het geval was.
We vergewisten ons ervan dat de ‘marchandies’ in orde was, zeker in combinatie met wat ongepelde gernaut.
Wegens de sluiting van ons vroegere verzamelpunt, Sint-Paulusstaminnee, hebben we ons terrein moeten verleggen
en bliezen tegen tienen verzamelen op het terras van de Plèts, waar ons een goed onthaal te beurt viel en de pistons
werden gesmeerd met enkele Op-Alekes. De eerste vrolijke noten werden er geblazen en rond den elven verhuisden
we naar Het Bierhuis en de Wereldwinkel - ik weet niet goed ne meer in welke volgorde, maar ze hadden er in elk geval
nog drank in huis, zij het genen Op-Ale in de wereldwinkel. Niet getreurd echter; ze hadden er wel wereldwijnen en zo.
Door de met rommelkraamkes bezette Marktstraat hebben we ons dan een weg gebaand - al spelend - naar het terras
van ’t Kasteelken waar café gehouden werd voor ’t goed doel - ‘k ben vergeten of het de KSA of de Chiro was, maar
voor ons speelde dat gene rol.
Omdat we bij de koeien al een paar jaar ni meer welkom zijn - ze gaven ’t schijnt gekabbelde melk na onze passage
vroeger - zijn we dan via de Processiestraat naar Het Schoolhuis getrokken waar juffrouw Leen ons met haren décolté
en ook wel met satékes stond op te wachten. We zochten en vonden een pleksken in de schaduw en lieten het ons
smaken: zowel het eten als de bijkomende dranken (niet de décolté).
Voldaan zijnde trok de Volherding dan naar de Singel, waar we de pompiers van hunnen overschot verlosten en
Guido pastoor als gebruikelijk ook iets jonden in het waagcafé. Dan waren we uitgeblazen en gingen we de grootste
instrumenten bij Mieken in bewaring afleveren om onze ronde dan verder te zetten naar de allerlei (7 dus) Zonden en
aansluitend naar Thursdays.
Toen waren de subsidies op maar de meest dappere collega’s bezochten ook nog ’t Brouwershuis en ’t Hof ten Hemelrijk
en verdienden aldus hunnen hemel dik en dobbel.

Paul Geeurickx
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Concert wereldwinkel
Zondag 2 december 2018
Het weekend van 1 en 2 december was er eentje vol Jeugdharmonieactiviteiten. Zaterdag hebben we naar jaarlijkse gewoonte weer wafeltjes
verkocht aan de Opwijkenaren. Ja, het was koud, ja, het regende, nee, we
hebben niet opgegeven en hebben een record aantal wafeltjes verkocht!
Langs deze weg willen we ons dan ook verontschuldigen voor deze aanslag
op jullie lijn. Maar wat nog belangrijkers is: we willen iedereen van harte
bedanken voor de steun aan onze jeugdmuzikanten! De soep van Meter
Roza smaakte eens zo lekker (bedankt Meter Roza!!!).
Zondag hadden we dan voldoende gelegenheid om onze verkleumde
vingers en handen weer te warmen: we speelden op het café van de Wereldwinkel op de Opwijkse Kerstmarkt. We
startten om 10u met een generale repetitie, de hongerigen werden gespijsd met een gezellige broodjesmaaltijd, en toen
waren we er helemaal klaar voor. De anciens vol vertrouwen, de nieuwelingen een beetje zenuwachtig, en allemaal
samen geweldig goed. Een goedgevulde zaal kon meegenieten van een aantal nummers die we ook op het komende
Aperitiefconcert zullen brengen, aangevuld met een paar klassiekers. En Opwijk en de Wereld(winkel) zagen dat het
goed was. Niets dan blije gezichten, zowel bij de organisatoren als bij het publiek. Getuige het applaus en de vraag om
een bisnummer. Een ideaal extra concert voor onze muzikanten! En nu op naar de examens!

Bart Smet

Kerstrondgang op de Opwijkse kerstmarkt
Zondag 2 december 2018
Naar jaarlijkse traditie werden we ook dit jaar gevraagd om de kerstmarkt,
-braderij van de lokale Opwijkse handelaren op te luisteren met authentieke
kerstmuziek.
Uitdaging dit jaar werd de combinatie met het concert van de Jeugdharmonie dat tussen 14u en 15u plaats vond in de Schuur (ism Wereldwinkel). Na dit concert moesten enkele muzikanten (en de supporters
muzikanten) zich dus te haasten naar het Bierhuis, waar we dit jaar voor
de eerste keer de toer startten.
Na een (generale) repetitie van enkele kerstliedjes trokken we richting
Eksclusief waar we onthaald werden met de eerste jenevertjes van de
dag. Een leuke eerste kennismaking.
Nadien trokken we naar onze vaste handelaars en gingen we richting
Heiveld, bij Athena waar Anja, Rudi, Roza en Luc ons al stonden op te
wachten (met een lekkere jenever, jaja). We brachten met een korte
serenade wat kerstsfeer in de winkel om nadien door te gaan langs LaHo en Gift & Fun.
Aangezien we verleden jaar goed ontvangen werden bij Gusto Italiano, stond ook deze handelaar
opnieuw op de lijst. Naast onze eigen kerstliedjes bracht ook de zaakvoerder een Italiaanse aria
ten berde, wat de sfeer er nog beter op maakte. Ondertussen liep de braderij al bijna op zijn einde
en brachten we nog snel voor het sluiten een kerstliedje aan de Oxfam Wereldwinkel en iHobby.
Echt afsluiten bij de handelaars deden we als vaneigens bij FM Shoe waar ze speciaal voor ons
een nieuwe fles witte porto boven haalden (en openden J)
Met de handelaars die stilaan hun deuren sloten en het feit dat het buiten toch wel stilaan heel
donker werd, restte ons alleen nog een muzikaal bezoekje te brengen aan de lokale herbergiers.
De klanten van De Plets, Het Brouwershuis, Thursdays en de 7 zonden mochten dus ook nog
meegenieten van onze heerlijke kerstklanken. De Die Hards zakten nog af naar Spechtes maar
helaas waren we daar met te weinig muzikanten om nog een “lieken” te spelen. Dit heeft
Venessa dan op een latere datum nog wel eens tegoed.
Een zeer geslaagde/leuke namiddag/avond.

Ingrid Van Eycken
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Prettige eindejarsfeesten

De redactie
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Serenade gouden huwelijksfeest
Leon en Rosa
Zondag 15 juli 2018
Precies 50 jaar na ons kerkelijk huwelijk op 15 juli
1968 nodigden we onze familie, vrienden, buren en de
Koninklijke Harmonie de Volherding en Jeugdharmonie
uit om samen met ons hierop te klinken met een
glaasje en een hapje. Dankzij de mooie zomerse dag
(veel beter dan 50 jaar geleden!) was het, voor ons
althans, een voltreffer!
De receptie die begon om 17u kreeg het bezoek van
Burgemeester en Schepenen. Zij brachten een paar mooie (en korte) toespraken en gaven ons een mooi uurwerk als
geschenk (zodat we steeds zouden weten hoe laat het is).
Ook een paar vrienden uit Ober-Mockstadt waren afgereisd om dit met ons te kunnen meemaken.
De muzikanten en bestuursleden (en hun partners) werden verwacht tegen 18u en waren zeer talrijk aanwezig alsook
een grote afvaardiging van de Jeugdharmonie. De harmonie bracht ons een schitterende serenade met o.a. Sweet so
Sweet, Baby Face en nog vele andere airekens. Na dit en de nodige toespraakjes mochten we een krat rode wijn in
ontvangst nemen als geschenk. Deze zullen we met veel genoegen later wel kraken.
Na dit al mooie optreden vergastten onze eigen kinderen ons met een mooi en ontroerend optreden en brachten voor
ons het mooie liedje van Elvis “Can’t help falling in love with you”, speciaal gearrangeerd door Tom Couck. Prachtig!
Na dit alles begon dan onze entertainer van dienst met het spelen van bekende liedjes en kon er gedanst en gezongen
worden en dit alles tot een stuk in de nacht. Wij danken hierbij Albert, Christine, Laura en Peter die het feest opgeluisterd
hebben door hun zang en klarinetspelen en alle mensen die wilden deelnemen aan ons feest en er hopelijk zoveel van
genoten hebben als wij.

Nogmaals dank!
Leon en Rosa Van Eycken-Van Mulders

Een dikke merci aan
alle reporters van deze editie!

V.U.: Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk
www.harmonieopwijk.be
Volgende editie: voorjaar 2019
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