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Wafelslag (Zaterdag 11 januari 2020)

Op zaterdag 11 januari houdt onze Jeugdharmonie haar jaarlijkse wafelslag.

Wie in het centrum woont, mag allicht één van onze jeugdmuzikanten aan de deur verwachten tussen 
10u en 13u. 

Maar wie zeker wil zijn van een pakje overheerlijke suikerwafels, kan ook alvast een bestelling plaatsen!

 � 1 pakje (5 suikerwafels): 3 EUR
 � 2 of meer pakjes: 2,50 EUR per pakje 
 � 1 doos (8 pakjes): 18 EUR

Uw bestelling doorgeven kan eenvoudigweg via jeugdharmonie.opwijk@gmail.com.

Geef door hoeveel pakjes je wil bestellen en of je ze komt ophalen (Leen Ten Eken 8, Opwijk) of liever 
een levering aan huis krijgt.

De Werkgroep en alle muzikanten danken jullie alvast voor jullie steun! 

Nijverseel kermis (Zondag 7 juli 2019)

Nijverseel kermis is traditioneel het laatste optreden voor de 
zomerstop. Er hangt altijd een gemoedelijke sfeer, we zijn 
dan ook meestal met veel muzikanten aanwezig en dat was 
vorig jaar niet anders. 

Na het Cantabile-koor en de harmonie van Baardegem was 
het onze beurt om het talrijk aanwezige publiek te entertainen. 
Alle muziekgroepen brachten een mooi en gevarieerd concert 
dat gesmaakt werd door het publiek. 

In 2020 bestaat Nijverseel Kermis 125 jaar en wordt het 
muziekfeest groots aangepakt in samenwerking met Vlamo. 
We kijken er naar uit!

Koen Pelicaen
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Ober-Mockstadt (13-15 september 2019)

Ondanks het feit dat ons legendarische Ober-Mockstadt-
tripje van start ging op een vrijdag de 13de, vertrokken 
we toch met z’n allen richting Duitsland, wetende dat een 
dikke 400 km reizen ons voor de boeg stond.

We startten de eerste avond onmiddellijk met een 
concert van zowel onszelf als van de ‘Musikverein Ober- 
Mockstadt’. Dit werd vervolgd door het bijbabbelen met 
onze vertrouwde vrienden én met uiteraard niets minder 
dan ettelijke “lekkere” Duitse pinten in de hand!

De dag nadien (voor sommigen onder ons slechts enkele 
uren) zetten we ons weekend verder met een receptie, 
vervolgd door een speech van de politica Lucia Puttrich 
en de inhuldiging van een plakkaatje op het gemeentehuis dat ons herinnerde aan de verbroedering 
tussen de gemeenten (partnerschaft der Gemeinden) Ober-Mockstadt en Opwijk sinds 2017. 

Een museumbezoek aan het Vulkaneum werd niet overgeslagen, evenmin een overheerlijk middagmaal 
waarbij we onze borden aan de lopende band mochten bijvullen. Een glaasje getrakteerd door ons 
gastdorp en een dessertje in openlucht met een mooi uitzicht waren evenzeer aanwezig.

Met plezier ‘gleden’ we ons weekend verder in niets minder dan de karretjes van de ‘Sommerrodelbahn 
Hoherodskopf’, een heuse attractie die niemand onder ons snel zal vergeten. 

Nadien waren het de gastgezinnen die onze avond bepaalden; 
werden we getrakteerd op een etentje op restaurant of was het 
een heerlijk zelfgemaakt avondmaal; iedereen deed zijn ding.

Natuurlijk kwamen we nadien nog samen in Bürgerhaus; ons 
gewaardeerd ‘stekske’, waar ons nog een heugelijk optreden 
en een intense nacht te wachten stonden.

Gelukkig startte de dag nadien even mooi als ze de avond ervoor 
geëindigd was; een optocht richting de Evangelische Kerk van 
Ober-Mockstadt op een heuvel met (buiten onszelf) quasi alle 
inwoners van ons gastdorp en live-muziek van de harmonies, 
zowel onderweg als op onze eindbestemming.
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Toen we met z’n allen terugparadeerden naar Bürgerhaus, wisten 
we dat het einde van onze 4-jaarlijkse editie, een weekend in 
Ober-Mockstadt, nabij was. Gelukkig kwam er nog een dank-
woordje van Jan Couck, Paul Geeurickx, de burgemeester Cäcillia 
Reichert-Dietzel en Markus Weiser en werden er mooie en grappige 
herinneringen naar boven gehaald. Het was Jan die ons deed 
bezinnen over wat muziek teweeg brengt: mensen samenbrengen 
en laten verbroederen.

Mij beloofden ze twee jaar geleden tijdens het weekend waarin 
Ober-Mockstadt op bezoek was en toen ik nog stond te tappen 
onder het juk ;) van Eliane, dat ik een reeks aan memorabele 
herinneringen rijker zou worden, indien ik de volgende editie zou 
meegaan naar Duitsland.  

Blij dat ik geluisterd heb.

Een dikke dank u wel aan iedereen die dit weekend mee  
gerealiseerd heeft!

Lieselotte De Bie
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Kermismis en processie (Zondag 23 juni 2019)

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 
een beetje met respect naar deze instelling gekozen 
worden, maar - ook al traditie - sluiten we de mis toch 
steeds af met een vrolijk nummer om de vakantie en de 
kermis goed in te zetten.

Na deze kermismis mogen we helaas niet te lang blijven “hangen” want in de namiddag staat er ook 
traditiegetrouw nog de processie op het programma.

Stipt op tijd kwamen we samen op de nieuwe, door de organisatie afgesproken plaats (bij deze danken 
we nogmaals Anja  De Bondt van Athena dat we de voorbije jaren steeds bij haar mochten samenkomen).

Dit jaar was het even opletten want onze plaats veranderde na vele jaren en nu moesten we reeds 
halverwege de processie inschuiven.

Met Arthur als platendrager vertrokken we voor een tocht door de Opwijkse straten. Marsmuziek brengen 
onder een loden zon, voor velen voelde het effectief aan als “boetedoening” :).

De Sint-Paulus Paardenprocessie werd met de nodige Affligems afgesloten. 

Bij deze nogmaals een gemeende dank-u-wel voor de muzikanten (en jeugdmuzikanten) die op deze 
activiteit aanwezig waren. 

Ingrid Van Eycken

Dag van de jeugdbeweging (Vrijdag 18 oktober 2019)

In alle vroegte waren ze paraat: Ymke, Linde, Ine, Warre en Bent stonden de jongens en meisjes van de 
Duizendpootrakkers op te wachten met een lekkere koffiekoek en een mooie brooddoos. Een attentie 
die je kreeg van de jeugdraad als je in uniform van je jeugdvereniging naar school kwam. 

En de kinderen vonden het meer dan leuk. Ideaal om onze Jeugdharmonie nog wat meer bekend te 
maken bij de Opwijkse kinderen en hun ouders.

Bart Smet
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Serenade Paul Van Molhem (Zondag 25 augustus 2019)

Zondag 25 augustus 2019 was normaal de jaarlijkse uitstap naar het 
muziekfeest van Merchtem. Daar er in Merchtem zelf al voldoende 
muziekverenigingen zijn om een ganse namiddag het podium te vullen 
besliste het nieuwe bestuur van Merchtem ons niet meer uit te nodigen. 

Zodoende werd, achter de schermen, met dochter Astrid afgesproken 
dat we haar papa, ere-voorzitter van onze harmonie, zonder zijn weten, 
een verjaardagsserenade zouden aanbieden. Pol werd namelijk 90 jaar. 

De talrijke muzikanten kwamen tegen 15u samen bij Vosse Finne in de 
Gasthuisstraat zodat we samen, na een paar aangeboden pintjes (door 
de familie van Pol), Pol, al spelend, konden gaan verrassen. Zijn dochter 
had, bij haar thuis, een verrassingsfeestje voor vrienden en kennissen 
voorzien. Daar de zon van de partij was, kon dit alles doorgaan in de tuin. 
Groot was de verbazing van Pol toen hij de eerste klanken van zijn zo 
geliefde harmonie kon horen.Hij was tot tranen toe bewogen.

Na het spelen van een paar airekens en de mars ‘St.-Pol sur mer”, ooit 
geschonken door Pol, nam Pol het woord en dankte hij de harmonie en de 
aanwezige vrienden en buren. Daarna werd er nog een pintje gedronken 
en een hapje gegeten. 

Pol, wij wensen u nog vele jaren en hopen u nog vele serenades te mogen brengen.

Rosa Van Mulders

Muziekfeest Opwijk (Zondag 30 juni 2019)

Bij de Opwijkse kermis hoort ook het jaarlijkse muziekfeest. Zoals ieder jaar werden de muziekverenigingen 
uit onze buurgemeente Merchtem uitgenodigd om deel te nemen. 

Om 16u opende de Koninklijke muziekvereniging Concordia het muziekgebeuren met Perthshire Majesty, 
en na highlights uit Ratatouille en Moulin Rouge eindigden ze met Funk Attack en Spain.

Na een kleine pauze was het de beurt aan Koninklijke Harmonie St-Cecilia die ons, samen met hun 
trommelkorps, vergastten op liedjes zoals De gouden lier, A tribute to Nino Rota en nog vier andere 
nummers. Zoals steeds traden zij aan met een grote bezetting (dus stoelen bijzetten op het podium).

Rond 18 uur was het dan aan onze eigen Harmonie om het beste van zichtzelf te geven. Met een 30-tal 
muzikanten bracht ze een selectie uit hun Harmonie Night concert met het thema Disco ten gehore, 
met o.a. Born to be alive en All night long.

Rond 19u stonden de deejays van Vinyl on Wheels klaar om de nog aanwezigen te vergasten op een 
paar gekende schlagers. 

Om de dorstigen te laven (het was inderdaad een warm en mooi zomers weertje) stonden onze muzikanten, 
met de hulp van de zangers van het mannenkoor De Bie, klaar om een fris biertje of glaasje wijn of cava 
te serveren. Dit alles om hun respectievelijke kassa’s een beetje te spijzen.

Tot volgend jaar.

Rosa Van Mulders
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Afsluiten werkjaar jeugdharmonie in volle zon (Zaterdag 29 juni 2019)

De afsluiting van het werkjaar van de Jeugdharmonie is ondertussen al een traditie: een fietstocht 
afgesloten met een barbecue. En dat het dit jaar weer gezellig was! 

We verzamelden op Spechtes met de fiets in de hand, klaar voor een tocht door het ganse omliggende 
land. Maar dat was zeker niet evident dit jaar en bleek een behoorlijk zware opgave, of misschien eerder 
een dorstige opgave. Want het was niet warm, het was niet zwoel, het was heet! We vertrokken dan 
ook over gesmolten asfalt, weliswaar vol goede moed richting de Kleine Deugd.  Een kwartiertje fietsen 
was al genoeg om de eerste tong van tussen de wielen te halen. Een eerste verfrissend drankje was 
dan ook niet meer dan normaal. Daarna ging onze tocht verder naar Baardegem. Als reizigers door de 
woestijn werden we blij verrast door een onverwachte oase: een pop-up bar die uiteraard onze nodige 
aandacht verdiende. 

Na de nodige schaduw te hebben opgezocht en met een fris drankje in onze dorstige lijven ging onze 
tocht verder langs Vlaamsche velden en wegen, op naar de stop bij meter Roza. Daar werden we weer 
met open armen en heel gastvrij ontvangen met een drankje. 

Daarna reden we verder en kwamen we eindelijk, zwetend 
en uitgeput, aan op onze eindbestemming: ‘Luc’s place’. En 
we hadden ons geen betere plaats kunnen wensen voor onze 
barbecue. Het was nog maar 30 graden buiten dus tijd om het 
vuur op te poken. 

Het vlees en de frisse groenten, het aperitief, ... de ingrediënten voor 
een geslaagde namiddag. Onze jeugdmuzikanten genoten vanaf 
het eerste moment, de werkgroep en de gasten genoten vanop 
afstand van zoveel enthousiasme en dynamiek. De versgebakken 
pannekoek (ja deeg kan je invriezen!) met ijs en vers gesmolten 
chocolade paaseieren (merci Franky!) rondden de buikjes en de 
avond af.

Wat ook niet ontbrak was de werkjaar-overzicht speech, met 
huldigingen incluis, door Peter. De avond werd verder gezet met 
een goed glas en gezellige babbel. 

Hoe zegt men het ook alweer? Allen zagen dat het goed was, 
dronken een glas en deden een plas. Een toffe geslaagde afsluiter 
van een werkjaar dat in het teken stond van gastronomie en lekker 
eten en drinken: Symfonia Culinaria. 

Kris De Block
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Jaarverslag van de jeugdharmonie werkjaar 2018-2019  
tgv de jaarlijkse afsluitende bbq.

Welkom in Flower Power-land! Jawel, op 15 augustus openden we 
weer eens de jaarlijkse Zomerhappening. Begonnen met een korte 
repetitie, bokes met beleg en het voorprogramma van Kapitein Winokio. 

Hey Zombies, de openingsactiviteit eind september is altijd een 
zoektocht naar een leuke groepsactiviteit voor jong en oud. Vorig 
jaar gingen we naar Aalst omdat een programma voor Opwijk nog 
niet bestaat. Een plezante namiddag in een anders altijd winkelstad. 
En net als anders smaakte de spaghetti van Martine en Walter weer 
heel erg goed. 

December = feestmaand, ja vergeet het, die maand heeft 75 dagen 
geduurd. De festiviteiten volgden zich heel snel op. Cecilia, Sint, 
wafelslag, wereldwinkelconcert, kerstman, receptie Harmonie, mini- 
concert, receptie Jeugdharmonie, eetfestijn en JOW. Dat laatste is zelfs 
een uitvindsel van Kris. Eindelijk heeft het Jeugdharmonieweekend 
een eigen naam: “JOW”!

Ons volgende evenement, hét evenement waar we ’t allemaal voor doen, hét Aperitiefconcert. Maar 
daarover verder meer.

Dan nog de paashaas op bezoek, deelname aan HaNS, filmvoormiddag met ontbijt en pannenkoeken, 
de processie en kunst in lege huizen.  

Pieter heeft er intussen al meer dan een maand congé opzitten bij de JH, jullie hebben er bijna allemaal 
je examens opzitten, de vakantie begint en de werkgroep heeft morgen het laatste wapenfeit van dit 
werkjaar: de opkuis van vandaag.

Wij van de werkgroep rest ons enkel nog een pak mensen in de al dan niet figuurlijke bloemekes te zetten:

 � In de eerste plaats ons aller meter Roza en haar broer Luc, onze gastvrouw en -heer van vandaag.
 � Onze helpers op het aperitiefconcert: Pauwel, Gust, Jef, Edith, Myriam, Pieter, Johan, Johan, 
Franky, Elwyn, Maria en waarschijnlijk een pak meer die ik hierbij niet vergeet (maar alle namen niet 
ken) 

 � Rosa die onze kopies maakt, hermaakt, klasseert en bewaart voor ooit nog eens
 � Pieter
 � Mieke 
 � Franky en Johan voor hun kookkunsten op kamp en vandaag
 � De versterking om veel vrije tijd te spenderen aan repeteren: Frans, Jeroen, Sacha, Leon, Rik, 
Flieske, Gert, Timo, Ingrid, Koen, Johan, Jan

 � Tom en Jan DM voor hun deskundige hulp
 � En jullie allemaal om zo veel mogelijk naar de repetities te komen en actief mee te doen aan al onze 
activiteiten.

Eervolle vermeldingen zijn er voor Zeger en Lennert, maar de absolute top zijn Bent en Warre. Wie doet 
beter volgend jaar?

Culinaria Symphonia, of omgekeerd? Maandenlang gerepeteerd, een half kamp aan gespendeerd. Veel 
lange repetities en idem dito algemene repetitie. Keukenmateriaal tegen de muren, een mannequinpop 
met kokskleren. Kadoos voor de versterking en aperitiefbordjes om de innerlijke mens te versterken. 
Filmkes voor de gelegenheid eens niet van paarden en Mieke die presenteert.

En bij deze presenteer ik jullie onze nieuwste aanwinst in de werkgroep, An.

En wens jullie allemaal smakelijk eten en een prettig avond.

Peter Geeurickx
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Herdenking Wapenstilstand (Maandag 11 november 2019)

Reeds meer dan 100 jaar geleden stopte de eerste Wereldoorlog en werd de Wapenstilstand getekend.

Maar dit blijft een gebeurtenis die we nooit mogen vergeten en die vooral niet meer mag gebeuren, zoveel 
doden, zoveel geweld, zoveel miserie, ... omwille van het zotte gedachtengoed van enkele mensen.

Daarom dat de herdenking ervan een belangrijk gebeuren is, die de nodige aandacht en respect verdient.

De gemeente Opwijk besliste ook dit jaar om deze herdenking te laten doorgaan. 

Deze vond plaats aan 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 lekker glaasje cava en lekkere chocolade werd 
aangeboden.

Een dag om in ere te houden!

Ingrid Van Eycken

Kerstmarkt (Zondag 1 december 2019)

Het weekend van de Opwijkse kerstmarkt 
verloopt voor mij al enkele jaren volgens een 
vast stramien: Op zaterdagavond naar het 
eetfestijn van de Scouts in Baardegem (om Gert 
te steunen die daar aan het werk is) en daarna 
even doorzakken op de Kerstmarkt. Zondag 
eerst Jeugdharmonie, vervolgens een plaatsje 
zoeken op het eetfestijn van de Sjoeters (om 
Timo te steunen die daar aan het werk was) 
en dan vlug-vlug naar het Bierhuis voor onze 
muzikale rondgang op de kerstmarkt. 

Niets van dit alles in 2019, op zaterdag 30 november hadden we een benefietconcert met de Jeugd- 
harmonie te spelen. Geen eetfestijn van de scouts dus. Het doorzakken op de kerstmarkt was gelukkig 
wel van de partij. Door het concert op zaterdag, was er zondag geen repetitie en kon er dus uitgeslapen 
worden. Ook het eetfestijn van de Sjoeters werd een jaartje overgeslagen zodat er tijd genoeg was om 
naar het Bierhuis te trekken voor de start van onze rondgang.

Het was daar een drukte van jewelste omdat hun jaarlijks mosselfestijn aan de gang was. Een mooie 
gelegenheid om ons even in te spelen onder leiding van gelegenheidsdirigent Tom. De sfeer zat er 
meteen in.

Onze rondgang was wat ingekort aangezien we niet meer bij de plaatselijke handelaars moesten stoppen, 
maar Athena konden we uiteraard niet overslagen. Als vanouds werden we hartelijk ontvangen door 
Anja, Rudy, Roza en Luc met een jenevertje om op te warmen. 

Vervolgens hielden we even kort halt bij Emiel Van Lembergen in de Marktstraat. Emiel is reeds 60 
jaar erelid van onze vereniging en heeft voor deze uitzonderlijke jubileum zelfs nog een extra financiële 
geste gestort. In 1959 was het de gewoonte dat Opwijkse jongeren die afstudeerden aan de universiteit, 
een serenade van de Harmonie kregen. De toenmalige voorzitter heeft er toen van geprofiteerd om 
jonge Emiel erelid te maken en dat is hij ondertussen dus al 60 jaar! Dat konden we niet zomaar laten 
passeren. Hartelijk bedankt, Emiel!

Na deze halte, werden we verwacht in de cafés in het centrum. We verblijdden achtereenvolgens de 
Plets, het Brouwershuis, de 7 zonden en Hof Ten Hemelrijk met enkele vrolijker kerstnummers. Thursdays 
stond ook op ons programma, maar stond overvol. Zij hebben deze zomer met jaarmarkt dus nog een 
kerstnummer te goed :)

Het was weer een gezellige editie met veel muzikanten en toeschouwers. Op naar volgend jaar.

Koen Pelicaen
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Zomerhappening (Donderdag 15 augustus 2019)

De zon scheen toen we eraan begonnen, het regende 
toen we stopten: de weergoden lieten duidelijk blijken 
wat ze vonden van ons optreden op de Zomer- 
happening... blij dat we van start gingen, verdrietig dat 
het zo snel gedaan was. 

15 augustus was meer dan geslaagd. Een behoorlijk volle 
tent luisterde naar onze jonge muzikanten die het beste 
van zichzelf gaven. Ze speelden zelfs zo enthousiast dat 
de organisatie is moeten komen zeggen dat we stilaan 
moesten stoppen. 

Een geslaagde opener van de Zomerhappening! 

Kadeekes in het park (Zondag 22 september 2019)

Kadeekes in het park was een initiatief van de Jeugdraad die de kans gaf aan 
de jeugdbewegingen om zich bekend te maken bij de Opwijkse jeugd. Daar 
kon de Jeugdharmonie natuurlijk niet ontbreken. En ze hebben het geweten! 

We deden een open repetitie zodat iedereen eens kon zien hoe het eraan 
toe gaat op zondagvoormiddag. Ook gingen we met een klein bandje het 
hele terrein op.

Publiekstrekker was wel ons standje met verschillende instrumenten die 
iedereen mocht proberen. Onze anciens zorgden zelfs voor een workshop 
waarbij de kinderen een eigen instrument konden maken. 

Een zeer geslaagde dag, met extra dank aan onze anciens!!

Openingsactiviteit (Zaterdag 5 oktober 2019)

Het was alweer even geleden en daarom besloten we om op vraag van de anciens ons werkjaar dit jaar 
weer eens te openen met bowlen. 

Met een 30-tal hebben we de Bowling in Dendermonde onveilig gemaakt, meestal figuurlijk, maar bij 
sommigen toch ook wel letterlijk. Er verdwaalde al eens een bal, meestal waren het gelukkig de kegels 
die omvielen en voor de nodige ‘YES alles om’ zorgden. 

We gooiden al eens een strike, we lagen geregeld strijk van het lachen. Meer moet een openingsactiviteit 
niet zijn. Of toch: een spaghetti bij Diepenbroek mocht niet ontbreken. 

Een geslaagde opener van het werkjaar!

Ontbijt voor de Jeugdharmonie (Zondag 19 mei 2019)

Omdat het Aperitiefconcert ieder jaar wordt gefilmd, 
wilden we ook eens iets doen met die film. Daarom 
besloten we er een leuke activiteit aan te koppelen en 
kozen we om de film af te spelen en onze muzikanten 
te trakteren op een lekker ontbijt en pannenkoeken. 

De film was eigenlijk vooral een leuk excuus om nog 
eens samen te komen. Koffiekoeken waren er genoeg,  
pannenkoeken meer dan genoeg! 

En het heeft gesmaakt!

Bart Smet
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Benefietconcert  (Zaterdag 30 november)

‘Willen we eens iets zot doen nu we dit jaar 40 jaar 
bestaan?’, dat was de vraag die er gesteld werd op een 
vergadering van de Werkgroep. En velen verklaarden 
ons voor zot toen ze hoorden wat we gingen doen: 
een benefietconcert samen met het koor Cantabile 
en speciale ‘Muzikanten for Life’-pins verkopen. 

De goede doelen werden gekozen, het resultaat 
was meer dan geslaagd: een volle kerk luisterde 
naar de liederen van het koor en de muziek van de 
Jeugdharmonie. 

Naast dit geweldig concert verkochten we ook nog 
meer dan 500 pins! 

De Jeugdharmonie heeft duidelijk een heel warm publiek.

Bart Smet

Visueel verslag van het benefietconcert door Pauwel Geeurickx:

Top 5 4 aanwezigheden Harmonie (te veel 
muzikanten met 7 aanwezigheden J)

TOTAAL 8
1. Paule Corthier 8
 Siebe Denenbourg 8
 Pauwel Geeurickx 8
 Roger Pelicaen 8

Top 5 aanwezigheden Jeugdharmonie

TOTAAL 25
1.  Warre Smet        24,3
2.  Laura De Bolle 23,7

 Siedske De Bloeck  23,7

 Lennert Vanderborght 23,7

 Bent De Bie 23,7

MUZIKANTEN
FOR LIFE
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Een dikke merci aan 
alle reporters van deze editie!

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

Volgende editie: zomer 2020 11

Sint Cecilia (Zaterdag 23 november 2019)

Onze harmonie hangt aan elkaar van de tradities en één van de leukste, beste traditie is de viering van 
onze patroonheilige Sint-Cecilia.

Op zaterdag 23 november was het zover. Om 13u30 verzorgden onze muzikanten en jeugdmuzikanten 
de misviering met zeer mooie, ingetogen muziek. 

Na de mis vertrokken de muzikanten van de Harmonie in optocht naar de Snookerpalace (bij Harry), 
hun eerste (verre) stop tijdens de rondgang in de gemeente. 

De muzikanten van de Jeugdharmonie vertrokken op hun beurt naar Spechtes voor een zeer leuke 
gezelschappennamiddag.

Tijdens de rondgang werden we getrakteerd op enkele (vele) pintjes van bestuursleden en sympathisanten 
en lekkere pensen & droge worsten geschonken door Eddy & Diana (waarvoor dank).

Na een tussenstop bij Café Kevers (bij Jan) en bij de Zeven Zonden (bij Serina) kwamen we omstreeks 
18u30 aan op Spechtes waar onze partners, jeugdmuzikanten, sympathisanten reeds zaten te wachten 
om aan de feestmaaltijd te beginnen. Met een 100-tal deelnemers zat de sfeer er al direct vanaf het 
begin goed in.

Teaterhuyse (één van onze sponsors) bracht een lekkere maaltijd op tafel, de nodige speeches werden 
gebracht door voorzitter, schatbewaarder(s) en voorzitter van de muzikanten en de tombolaticketjes 
werden goed verkocht door enkele van onze jeugdmuzikanten.

Om 22u was het dan de beurt aan William om de dansavond in gang te steken en dit is hem zeer goed 
gelukt. De hele avond bleef de dansvloer gevuld met jong en oud. Fijne ambiance, leuke sfeer, …

Om 2u sloten we moe maar tevreden deze geslaagde activiteit af en veegden we de laatste muzikanten 
de zaal uit :) (met dank aan de bereidwillige helpers die nog een extra uurtje bleven om de zaal en de 
toog op te ruimen!)

Ingrid Van Eycken

Opening jeugdlokalen in Mazenzele (Zaterdag 28 september 2019)

Op een winderige en regenachtige dag eind september werden we in Mazenzele verwacht, voor de 
opening van de nieuwe lokalen van 12+. 

De oude lokalen aan de achterzijde van het voormalige gemeentehuis waren niet meer conform de 
veiligheidsnormen. De gemeente vond een nieuwe locatie in de schaduw van de kerktoren waar 
gloednieuwe containers geplaatst werden. Onze Harmonie werd gevraagd om de plechtige opening 
muzikaal te omkaderen. 

Onze dirigent en schepen van Infrastructuur Jan Couck is trouwens een van de oprichters van 12+, 
ondertussen bijna 40 jaar geleden.

Na de speeches van Albert Beerens, Joske Vermeir en Jan Couck speelden we enkele nummers uit de 
boekskes. We waren met niet veel muzikanten, maar de verdeling zat gelukkig goed, zodat het toch klonk.

Enkele omwonenden, andere jeugdbewegingen en oud-leiding kwamen een kijkje nemen en werden 
getrakteerd op een hapje, een drankje en een aireke muziek.

Schepen van jeugd, Joske Vermeir, kon het niet laten om 12+ te wijzen op hun plicht om de lokalen 
netjes te houden. De Sint-Pietersgilde die eveneens een ruimte ter beschikking kreeg voor de opslag 
van hun materiaal, werd gevraagd om een oogje in het zeil te houden.

Koen Pelicaen


