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Dag herders en herderinnekes,,
Hoe nijg kan ik nog stoefen op de prestaties van zowel onze jeugd als van onze “anciens” bij hun voorbije concerten!
Nooit gedacht dat onze jeugd zo muzikaal-culinair en onze Harmonie zo disco-minded zouden geweest zijn. Hoed af
(= chapeau) voor zowel de muzikanten als de dirigenten en werkgroepen!
We kunnen op zoek naar een nieuw thema voor 2020, maar ondertussen hebben we nog een druk programma af
te werken: kermismis, Processie, jaarmarkt, muziekfeesten Opwijk, Nijverseel en Merchtem, 15 augustus voor de
Jeugdharmonie, Ober-Mockstadt enzovoort.
Bij ons volgende Ceciliafeest neem ik ook afscheid als voorzitter van onze schitterende vereniging, maar zoals reeds
gezegd wil ik nog wel achter de schermen mijn bijdrage blijven verlenen. Zowel een bedrijf als een vereniging heeft
ten gepasten tijde verjonging in de leiding nodig, zodat ik bij deze nogmaals een oproep tot kandidaatstelling voor
ons bestuur wil lanceren! Gewoon een seintje of mail naar paul.geeurickx@gmail.com volstaat. Er is nog tijd tot 15
november, maar hoe rapper hoe liever.
Tenslotte bedank ik nog iedereen voor de fantastische en toffe tijden die ik tot nu in d’Harmonie heb mogen beleven
en hopelijk nog zal beleven,

Paul,
De “veerzitter”
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Beste muzikanten, beste publiek, beste lezers,
Aan allen die gekomen zijn, proficiat. Aan allen die niet gekomen zijn, ook proficiat! Nee, dat
laatste is een beetje gelogen, u heeft dit jaar een knaller van formaat gemist door niet te komen
naar Harmonie Night in de Disco...
Het was namelijk weer een avond waar de sfeer er goed in zat, het publiek luidkeels sommige
nummers meekweelde en waarbij enkele luisteraars zelfs hun dansbenen bovenhaalden tijdens
de afterparty.
De muziek viel in de smaak, dit na vele uren repeteren die
sommigen toch wel wat zweet zal gekost hebben (hopelijk
zijn de tranen en het bloed achterwege gebleven) en er
zijn vele goede reacties na het concert binnen gekomen.

Nieuw dit jaar was er de quiz over de medleys en bij deze kunnen wij u de winnaars van het quizje mededelen:
•
Els Robberecht
Gunther Franken
•
Koen Bieseman
•
Enfin, kort samengevat, het was weer de moeite.
Om af te sluiten zouden we graag nog eens iedereen bedanken die HaNS tot een goede einde hebben gebracht!

Het comité van HaNS
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Ps: Voor diegenen die graag de correcte antwoorden
weten:
Staying alive (Disco lives!)
1.
2.
I will survive (Disco lives!)
3.
YMCA (Disco lives!)
Don’t leave me this way (Disco selections)
4.
5.
Killing me softly (Disco selections)
6.
I will survive (Disco selections)
7.
It’s raining men (Disco selections)
8.
Hot stuff (Disco Party 2)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Venus (Disco Party 2)
Genghis Khan (Disco Party 2)
I’ll be there (Jackson 5 medley)
I want you back (Jackson 5 medley)
ABC (Jackson 5 medley)
Never can say goodbye (Jackson 5 medley)
Get down on it (Kool & the gang greatest hits)
Joanna (Kool & the gang greatest hits)
Ladies night (Kool & the gang greatest hits)
Celebration (Kool & the gang greatest hits)

Door een misverstand werd doorgegeven dat Barry White niet tussen de liedjeslijst stond, terwijl dit wel zo was,
daarom heeft de jury besloten deze 2 nummers te laten vallen. (Voor de geïnteresseerden speelden we van Barry
White ‘You’re the first, the last, my everything’ en ‘You see the trouble with me’.

Optredens zomerprogramma 2019
Zondag 23 juni: opluisteren eucharistieviering zomerkermis (H)
Zondag 23 juni: deelname Sint-Paulus Paardenprocessie (JH + H)
Dinsdag 25 juni: optreden Jaarmarkt Opwijk (H)
Zondag 30 juni: optreden Opwijk Muziekfeest (H)
Zondag 7 juli: optreden Nijverseel Muziekfeest (H)
Donderdag 15 augustus: optreden Zomerhappening van Nijdrop (JH)
Zondag 25 augustus: optreden Merchtem Muziekfeest (H)
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Biercafé
Het begint stilaan een begrip te worden in het Opwijkse (drankorgel)milieu: ons jaarlijks Biercafé! En dat is meer
dan terecht. Opnieuw kon er genoten worden van talloze minder en iets bekendere biertjes. Bierglas in de ene hand,
smartphone in de andere, want je kon ook dit jaar weer alle informatie raadplegen en de bieren een score geven via
onze bierproefApp ‘Tappken’.
Een vol Bakhuis genoot met volle teugen. Ze genoten zelfs zo erg dat we alle bieren hebben uitverkocht. Tot een stuk
in de nacht werd er geproefd en gescoord. Zo’n stuk in de nacht dat we de laatste tafel zelf buiten hebben gezet. :)
Bedankt aan iedereen die aanwezig was en hopelijk zien we jullie volgend jaar weer!

Bart Smet

Nieuwjaarsreceptie vrijdag 18 januari 2019
Het is en blijft een jaarlijkse traditie. Tijdens één van de eerste vrijdagen van januari worden muzikanten en bestuursleden
uitgenodigd door de voorzitter Paul, ondervoorzitster Diana en schatbewaarder Geert voor een fijne nieuwjaarsreceptie
in de Waag.
Naar jaarlijkse gewoonte worden daar de nieuwjaarswensen gebracht door onze voorzitter en wordt het jaar in gang
geblazen met enkele leuke marskens en airekens. De sfeer zit er meestal direct goed in.
Traditioneel wordt het jaarprogramma overlopen en wordt er een oproep gedaan voor het eetfestijn, het evenement dat
het meeste geld in het laatje brengt en - naast het muzikale - dus één van onze belangrijkste activiteiten is.
De cava stroomt rijkelijk en niemand gaat met honger naar huis, na de vele sandwiches die ons die avond worden
aangeboden.
Een leuke traditie die nog vele jaren mag doorgaan, al zal het vanaf 2020 mogelijks met een nieuwe voorzitter en bestuur
zijn. Benieuwd wat de verkiezingsuitslagen zullen brengen in november.

Ingrid Van Eycken

Eindstand aanwezigheden Jeugdharmonie
Onze repetities zijn altijd zeer goed gevuld. Niet alleen met muziek maar ook met de mensen die zorgen voor deze
muziek. Onze muzikanten waren dan ook gemiddeld 70% van de repetities, activiteiten en concerten aanwezig. Dat
kan je allemaal heel knap noemen. Zeker als je weet dat we al op 15/8, nog in volle vakantieperiode, gestart zijn met
ons werkjaar en we ook repeteerden als de studenten eigenlijk moesten studeren.
Naast dit schitterend resultaat voor de hele jeugdharmonie, zijn
er natuurlijk nog een paar uitschieters. Daarom geef ik hier graag
de top 5 aanwezigheden mee:
1. Bent De Bie en Warre Smet met 46,3 op 47 (zij misten dus
maar 1 repetitie maar verwittigden waardoor ze toch nog
1/3de van de punten kregen).
2. Zeger Bombaert
3. Lennert Vanderborght
4. Linde Vanderborght
5. Jana Bieseman

Bart Smet

Top 5 aanwezigheden Harmonie
TOTAAL
1. Pelicaen Roger
2. Couck Jan
Pelicaen Wim
3. Van Eycken Leon
Van Mulders Rosa
Vandeputte Regna
4. Corthier Paule
5. Pelicaen Koen
Van Eycken Ingrid
Vanelverdinghe Marc

35
32
31
30

29
27
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Serenades aan de politieke partijen
Ook deze activiteit is een wederkerende traditie. Na elke gemeentelijke verkiezing wordt aan de partijen die zetelen in
de gemeenteraad een serenade aangeboden ter gelegenheid van hun resultaat tijdens de verkiezing van oktober 2018.
Aangezien we een vereniging zonder kleur en politieke voorkeur zijn, gaan we bij iedereen langs en zo kon je ons dit
jaar terugvinden op het programma van:
Open VLD: Nieuwjaarsserenade op vrijdag 11 januari 2019 in de Schuur van Hof Ten Hemelrijk.
CD&V: Nieuwjaarsserenade op zaterdag 12 januari 2019 in Theaterhuyze
NVA: Nieuwjaarsserenade op zondag 13 januari 2019 in de Schuur van Hof Ten Hemelrijk.
Groen!: Nieuwjaarswandeling & receptie op zaterdag 19 januari in de Processiestraat. Een primeur voor Groen!
Het is altijd moeilijk om veel muzikanten te motiveren om deel te nemen aan deze serenades en het waren er veel op
korte tijd, maar we zijn er toch in geslaagd om telkens met een 15-tal muzikanten een aangename & fijne serenade te
brengen wat geapprecieerd werd door de verschillende politieke partijen.
Misschien moeten we eens nadenken over een nieuwe formule voor de komende verkiezingen, we hebben nog even
tijd maar ideeën zijn vanaf nu welkom!
Maar alvast een dikke merci aan de muzikanten die zich telkens vrij maakten voor deze bijkomende activiteiten!!!

Ingrid Van Eycken

Optreden Kunst in Lege Huizen
Op vraag van de organisatoren van Kunst in Lege Huizen traden we op 28 april op in het Oud Gemeentehuis van Mazenzele.
Het idee was heel erg mooi: een tentoonstelling van 28 Opwijkse kunstenaars en verenigingen opluisteren met muziek.
En we kunnen alleen maar stellen dat het een succes was. Over de 2 dagen vonden ongeveer 1.000 bezoekers de weg
naar Mazenzele. Ik kan hier nog heel veel schrijven hoe goed het wel was, maar het lijkt me makkelijker om te citeren
uit een mail van de organisatoren:
“... Via deze weg willen we jullie nogmaals danken voor het erg gesmaakte gelegenheidsconcert. Jullie optreden was
een bijzonder fijne aanvulling op ons programma en zeker ook een meerwaarde voor ons event.
Bedankt!...”

Bart Smet
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Trooper nieuws
Ondertussen zijn we net geen jaar lid van Trooper, een ideale gelegenheid om jullie te informeren
over de stand van zaken!
Het Trooper-concept is jullie normaal gezien bekend: online aankopen bij de deelnemende webshops -via Trooper- leveren
een centje op voor onze vereniging. Maar wat brengt dat nu eigenlijk concreet op?
Wel, vorige maand ging dat bijvoorbeeld over 24 EUR, november 2018 was een uitschieter met 87 EUR en onze
totaalstand staat op 332 EUR. Een mooi extraatje voor onze Harmonie en Jeugdharmonie, die ons bovendien geen
enkele inspanning kost!
Van die 332 EUR hebben we echter nog geen euro gezien... er was een eenmalige opstartkost voor Trooper, er wordt pas
uitbetaald bij een minimum gespaard bedrag van 75 EUR, er wordt maar 4 keer per jaar uitbetaald en de terugzendtermijn
van een aankoop moet voorbij zijn vooraleer de aankoop officieel is.
Maar er is goed nieuws: volgende maand ontvangen we onze eerste storting van 148 EUR! Hopelijk zijn we dan
gelanceerd en kunnen we elke uitbetaling een mooi bedrag op onze rekening bijschrijven!
We hebben al 18 verschillende troopers binnen onze vereniging. Dat valt mee, maar een vereniging met een 55-tal
(jeugd)muzikanten en meer dan 100 leden moet beter kunnen! Vandaar dus nogmaals een korte handleiding om Trooper
te gebruiken:
In plaats van rechtstreeks naar de pagina van jouw webwinkel te surfen, ga je naar www.trooper.be/harmonieopwijk.
Daar kies je de winkel die je wilt gebruiken. Klaar!
Vanaf hier kan je bestellen en betalen zoals gewoonlijk; meer moeite (of extra geld) kost het niet!
Als je de Trooperbot installeert, zoals uitgelegd in de andere bijlage van deze mail, moet je er niet eens meer aan denken.
Het programma geeft je een melding als je op de website van een deelnemende winkel bent.
Het aanbod deelnemende winkels blijft steeds uitbreiden, onlangs werd bijvoorbeeld bol.com toegevoegd. Als we allemaal
een kleine inspanning leveren, kunnen we van ons Trooper-verhaal een nog groter succes maken!
Denk deze zomer dus eens aan Trooper bij reizen met cheaptickets of booking.com, zomeruitstappen naar Plopsaland,
Walibi of Centerparcs, shoppen bij ZEB, Torfs of E5 Mode, een pizzabestelling bij TakeAway of PizzaHut, een treinrit met
de NMBS ... opties genoeg om onze (Jeugd)Harmonie te steunen!

Koen Pelicaen

Onze top-troopers
Koen Pelicaen
Gert Van den Maegdenbergh
Charlotte Van Haver
Iwein Van Driessche
Franky Vandeputte

Onze top-winkels
Booking.com
CoolBlue
Selexion
Beekse bergen
About You
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Aperitiefconcert
Eten en drinken, daar komt een Belg graag al eens voor uit zijn bed. En dat hebben we gemerkt. De zaal was op 17
maart helemaal gevuld voor het Aperitiefconcert dat onder de titel Symphonia Culinaria, volledig in het teken stond van
gastronomie.
Een heel jaar hebben ze hier naartoe gewerkt, een heel jaar gerepeteerd olv. onze dirigent Pieter D’Hoe, en eindelijk
konden ze het resultaat tonen. En dat resultaat was super! De zaal genoot van muziek die paste in het thema: van The
Hunger Games, over The Red Hot Chili Peppers en Amy Winehouse tot muziek uit Ratatouille. Het passeerde allemaal
de revue. De aanwezigen kunnen getuigen dat het super klonk. Uit de instrumenten klonk nauwelijks een valse noot,
uit een keel helaas net wel. Maar dat kon de pret niet bederven en deed geen afbreuk aan de prestaties van onze jonge
muzikanten, de iets oudere versterking, en onze dirigent. Op naar het volgende (feest)jaar!

Bart Smet
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Muziekkamp 8-10 februari 2019
Op vrijdag 8 februari vertrokken we met z’n allen naar de Antwerpse kempen. Verscholen tussen de bossen van Retie
troffen wij onze verblijfplaatsen aan: De Schildpadhoeve en het Eiland.
Ideale ligging om voluit te gaan tijdens onze repetities! Aangezien we dit jaar opteerden voor een vertrek tijdens de
lesvrije week van onze Hogeschoolstudenten, was onze groep immers zo goed als voltallig. Met net geen 60 personen
maakten wij er een onvergetelijk weekend van.
Tussen alle repetities door was er nog voldoende tijd voor de nodige ontspanningsmomenten. Op vrijdagavond viel
het voorziene bosspel letterlijk in het water. In plaats daarvan kon de jonge garde zich tegoed doen aan allerhande
gezelschapsspelen, terwijl enkele kenners zich waagden aan een heuse bierquiz uit de hand van Peter Geeurickx. Op
zaterdagnamiddag zorgden de anciens dan weer voor enkele fijne buitenactiviteiten : nylonkousen, ballonnen, snoep
en koekjes kwamen eraan te pas. En ondanks het weer tijdens het hele weekend te wensen overliet, bleven de weergoden ons tijdens deze namiddag wel goedgezind. Nogmaals dank aan de anciens (en aan de weergoden) hiervoor.
Op zaterdagavond werd de aftrap opnieuw gegeven door onze anciens. De traditionele doop moet onze nieuwelingen
definitief ontgroenen. Een waslijst aan ingrediënten was er dit jaar nodig voor onze 12 dopelingen. En wanneer naderhand alle sporen gewist waren, kon de verkleedkleding uit de kast om onze fuif met karaoke culinair te kleuren.
Allerhande koksmutsen en frietzakken passeerden de revue. Het was er weer boenk op !
Zondagvoormiddag werden de laatste krachten bovengehaald tijdens onze partiële repetities, tevens een blij weerzien
met onze oud-dirigent Jan De Maeseneer die even kwam versterken.
Culinair werden wij het volledige weekend opnieuw vertroeteld door onze sterrenchefs Franky en Johan. Jullie maaltijden
leveren ons telkens de nodige krachten om tijdens alle repetities en activiteiten tussendoor voluit te gaan, waarvoor
grote dank !
Moe maar voldaan keerden wij zondagnamiddag huiswaarts toe.
Laat het kamp toch elk jaar weer één van de hoogtepunten van ons werkjaar zijn !

Veerle Maris

Programma weekend naar Ober-Mockstadt
Vrijdag 13 september:
08u00: vertrek aan GAC II
Middagpauze in Limburg an der Lahn (historische Altstadt met vakwerkhuizen en majestueuze Dom)
+/- 17u30: aankomst in het Bürgerhaus van Ober-Mockstadt
’s Avonds: kermisconcert Harmonie Opwijk, Musikverein Ober-Mockstadt en vermoedelijk ook het plaatselijke mannenkoor
Zaterdag 14 september:
Daguitstap naar Vogelsberg
’s Avonds: kermisbal
Zondag 15 september:
Optocht met kransneerlegging aan het monument van de oorlogsslachtoffers gevolgd door de officiële speeches en
overhandiging van de geschenken.
+/- 15u: Aanvang terugreis via Olpe en Keulen
+/- 22u: Aankomst Opwijk

Een dikke merci aan
alle reporters van deze editie!

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