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Woord van de voorzitter
Beste muzikanten, leden en aangelanden,

Een nieuwe editie van ‘t Vol Herderken, en dus een nieuw woord van de voorzitter. U zal in deze editie 
van ‘t Vol Herderken kunnen lezen hoe wij in dit tweede coronajaar een nieuwe heropstart konden maken, 
de processie (weliswaar in ietwat ingekorte vorm) en Nijverseel kermis konden opluisteren, zonder het 
concert met Gunther Neefs te vergeten. 

Voorwaar, gezien de omstandigheden, lijkt dit geen slecht bilan. Zonder onze enthousiaste muzikanten 
én ondersteunende vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest.

Kleine shout-out ook naar de vertegenwoordigers van onze vereniging in “Het Beste Souper” op Ring 
TV, zij namen die taak voortreffelijk waar. U kon daar alvast een voorproefje zien van hun verrukkelijke 
kookkunsten, waarvan we zullen kunnen genieten op het aanstaande Harmonie-weekend in Érezée.

In tussentijd nam Jelle Van Dooren het roer over als dirigent van de Jeugdharmonie, na een grondige 
selectieprocedure met maar liefst 5 enthousiaste kandidaten en menig proefrepetitie. 

We heten Jelle, ook namens het bestuur, van harte welkom en wensen hem en onze jeugdmuzikanten 
een vruchtbaar, en vooral plezant muzikaal werkjaar toe.

Van werkjaren gesproken, dit jaar kijken wij - zonder ongelukken of al te gedreven pandemieën - uit 
naar onze eerste echte Ceciliaviering sinds 2019. 

We hopen u in groten getale te mogen verwelkomen!

Met muzikale groeten,
De voorzitter, 
Dieter Vanelverdinghe

Uitstap Harmonie  
10-12 december 2021

De inschrijvingsbrief mag u weldra in uw mailbox verwachten, maar bij deze reeds een “sneak 
preview” van wat ons te wachten staat (de tijdstippen zijn indicatief):

Vrijdag 10/12

17u  Vertrek naar Erezée waar we in een voormalig hotel verblijven 
20u  Avondmaal ter plaatse en nadien repetitie

Zaterdag 11/12

12u  Expo Family of Men in kasteel van Clervaux 
13u30  Middagmaal in Les ecuries du parc 
15u  Vertrek naar Bastogne voor vrijblijvend bezoek aan stad of museum

Zondag 12/12

11u  Opluisteren van de misviering in Erezée, achteraf aperitief in plaatselijk etablissement 
14u  Vertrek naar Durbuy voor vrijblijvend middagmaal & bezoek 
17u  Vertrek richting Opwijk
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Uitnodiging Sint-Ceciliafeest 
Zaterdag 27 november 2021

Op zaterdag 27 november 2021 vieren de Koninklijke Harmonie en 
haar Jeugdharmonie hun Sint-Ceciliafeest. Wij nodigen u alvast 
graag uit om dit feest voor leden, muzikanten en sympathisanten 
samen met ons te vieren. 

Wij starten om 13u30 met een eucharistieviering in de Sint-Pauluskerk 
ter nagedachtenis van onze overleden muzikanten en leden. Deze 
viering wordt muzikaal opgeluisterd door de muzikanten van de 
Harmonie en de Jeugdharmonie. 

Hierna maken wij met de Harmonie een rondgang in het centrum van 
Opwijk en beleven de muzikanten van de Jeugdharmonie alweer een 
leuke spelnamiddag om dan rond 18u toe te komen in Teaterhuyse 
(in tegenstelling tot de voorbije jaren dus niet in de Schuur van Hof 
Ten Hemelrijk). 

Hier wacht ons een heerlijk feestmaal met tussendoor enkele muzikale 
intermezzo’s van onze muzikanten. Achteraf kan u de beentjes 
strekken op het dansfeest.

Een persoonlijke uitnodiging met meer info omtrent deelnameprijs 
feestmaal e.d. volgt midden oktober, maar moest u nog geen lid 
zijn of voor de eerste keer een Sint-Cecilia wil meevieren met ons 
kan u steeds onze bestuursleden (Paul Geeurickx, Diana De Ridder, 
Geert Van de Perre, Ingrid Van Eycken, Pauwel Geeurickx, Koen 
Pelicaen, Dieter Vanelverdinghe, Wim Pelicaen, Regna Vandeputte, 
Timothy Coudyser, Mieke Ringoot, Gert Van den Maegdenbergh) of 
de leden van de Werkgroep van onze Jeugdharmonie aanspreken 
voor meer informatie. 

We hopen u alvast talrijk te mogen ontmoeten op ons Sint-Ceciliafeest 2021!

Wildmenu

Witloofvelouté.

Stoofpotje van wild met appel,  
veenbessen & kroketten.

Koffie &  
Panna Cotta met framboos,  

chocolade en vers fruit

Vegetarisch menu

Witloofvelouté.

Risotto met tuinbonen,  
kikkererwten & groene kruiden

Koffie &  
Panna Cotta met framboos,  

chocolade en vers fruit

Kindermenu

Tomaat-pompoensoep

Kipfilet met appelmoes  
en kroketten

Vanille-ijs

Mits een kleine druk op de knop kan u ons zonder bijkomende kosten een financieel steuntje in de rug 
geven via TROOPER.

We gaan er van uit dat jullie voor vakanties, de komst van Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, 
... allicht wel eens online aankopen bij bv Booking.com, Dreamland, bol.com, AS Adventure en zoveel 
meer websites.

Wisten jullie al dat jullie met deze aankopen onze (Jeugd)Harmonie kunnen steunen zonder dat het jullie 
ook maar één cent extra kost?

Als je de aankopen doet via het platform Trooper en je kiest voor onze “Koninklijke Harmonie De 
Volherding Opwijk” als goed doel, dan stort Trooper een percentage van jouw aankoopbedrag aan ons 
door. Super toch?

Check hoe het werkt op trooper.be/harmonieopwijk en alvast bedankt voor jullie steun!

Wie surft met Google Chrome          , kan trouwens een handig hulpmiddeltje installeren dat je herinnert 
aan Trooper wanneer je online wilt kopen. Meer info vind je hier: trooper.be/nl/trooperbot

het bestuur KH De Volherding en Jeugdharmonie
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Zomerhappening 
Concert met Günther Neefs 
Zaterdag 14 augustus 2021

Door Corona zag ook de planning van de jaarlijkse 
Zomerhappening er dit jaar wat anders uit.

Het werd een 3-daagse waarbij er aan jong & oud 
gedacht werd en dit binnen de geldende corona- 
maatregelen.

Op zaterdag 14 augustus werd er een openlucht- 
concert gepland door onze KH De Volherding, 
samen met de warmste stem van Vlaanderen, 
Günther Neefs.

Omwille van de late heropstart (repetities konden pas vanaf eind juni opnieuw plaatsvinden), werd het 
een ingekort programma met gekende, populaire liedjes/covers die we reeds in ons repertoire zitten 
hadden en waarvan de meeste trouwens gearrangeerd werden door Frans De Decker, die ons regelmatig 
komt versterken op optredens/activiteiten.

Gedurende juli en eerste helft van augustus werd er duchtig gerepeteerd, het combo werd er bij gehaald 
voor versterking op piano, gitaar en basgitaar. Op 13 augustus konden we onze inspanningen al eens 
meten op de generale repetitie met Günther Neefs. Het was toch even spannend wat hij er zou van 
denken... Maar alles verliep vlot, het leek alsof we al jaren samen muziek maakten.

Alles was goed, klonk zoals het hoorde te klinken, we hadden er dus vertrouwen in dat het een geslaagd 
concert zou worden.

En dat werd het ook: er was een zeer grote opkomst in de arena (de Opwijkenaren hadden duidelijk 
uitgekeken naar eindelijk weer een openluchtactiviteit), de muzikanten waren in vorm, de weergoden 
waren ons gunstig gezind en Günther Neefs was zoals we hem kennen: spontaan, muzikaal top en zeer 
interactief met publiek en muzikanten.

Mensen dansten op onze slow ‘What a wonderful world’, tijdens ‘Sexbomb’ brachten een aantal 
vrouwelijke fans hun beste danspasjes boven op de dansvloer en er werd met ‘Aline’ spontaan een 
onafgesproken extra bisnummer gebracht.

Ambiance in de keet was er zeker die avond!

De muzikanten genoten van het eerste grote optreden in anderhalf jaar tijd, het publiek genoot, ... Wat 
moet je meer hebben?

Ingrid Van Eycken
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Er komt weer klank uit den trom! 

Vanuit de werkgroep “instrumentenbeheer” werd aan het bestuur 
van de (Jeugd)Harmonie het voorstel gedaan om het slagwerk eens 
grondig te vernieuwen. De woodblocks waren versleten, de statieven 
wankel, delen van de drumset aan vervanging toe, enzomeer. 

Kortom, een stevige investering door gezamenlijk Jeugdharmonie en 
Harmonie maakten dat de drumset in orde staat, nieuwe statieven 
aangekocht werden, de woodblocks vervangen werden door een 
recente versie, klein slagwerk werd aangeschaft en als kers op de 
taart werd een spiksplinternieuwe grotere concert drum aangevoerd. 

Alle slagwerkers van de (Jeugd)Harmonie kunnen zich volop laten 
gaan op de nieuwe en vernieuwde instrumenten. 

Kom dus zeker de concerten bijwonen en geniet van onze muzikanten 
en hun instrumenten!

Kris De Block

Uitbreiding uniform

In juni heeft het bestuur beslist om een winter/regenvest 
te bestellen bij onze sponsor Letter & Beeld voor de 
muzikanten van de harmonie als aanvulling van het uniform. 
Het wordt een donkerblauwe vest met kap, grote zakken 
(voor de marsenboekjes) en een discreet maar mooi logo 
van onze harmonie.

Ondertussen heeft (ongeveer) iedereen deze jas gepast 
en is onze bestelling doorgegeven. 

De levering en bedrukking zou voor Sint-Cecilia in orde 
moeten zijn, zodat we op 27/11 warm en droog (en blinkend 
in’t nieuw) door het dorp kunnen paraderen J

Vanaf dan kunnen we ook in de herfst/winter als één groep  
-in uniform- naar buiten komen!

Top 5 aanwezigheden Harmonie 
18/06/21 - 10/09/21

TOTAAL 15
 � Corthier Paule 15
 � Van Eycken Leon 14
 � Dierickx Dirk 13
 � Pelicaen Roger 13
 � Vanelverdinghe Marc 13
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Zilveren medaille  
voor ons koksduo bij Ring-TV

Het was in het voorjaar niet zo simpel om onze 
eetfestijnchefkoks ervan te overtuigen om mee te 
doen aan de door Ring-tv georganiseerde wedstrijd 
voor amateurkoks 2021. Na wat aandringen en 
aandrinken werden Iwein en Danny dan toch bereid 
gevonden om een poging te wagen.

Er werd eerst wat geëxperimenteerd bij Danny  
thuis, waar de fles champagne het meest in de smaak 
viel, hoewel de bereidingen van de dorade grise en 
de côte à l’os ook wel in de smaak vielen.

Fase 1 van de wedstrijd werd uitgevochten tussen 
lokale teams, waarbij ons duo met gemak de mannen 
van de voetbal (Wieter en de fakteur Tino) versloegen; 
niet in het sjotten natuurlijk. De lasagne van ons duo 
viel zeer in de smaak hoewel de tiramisu van Tino ‘t 
schijnt beter gelukt was.

Enfin, we waren dan al de beste koks van Opwijk. Danny zei dat het dankzij hem was en Iwein beweerde 
hetzelfde, maar dat deed er niet toe; de eerste stap naar een glorieuze toekomst was gezet.

De finale voor gans Brabant in de brouwerij Palm zou een ander varkentje worden om te wassen. Ring-tv 
bracht aan het licht dat er zou moeten gebarbequed worden op een Oklahoma-toestel,waarvan we tot 
dan nog nooit gehoord hadden.

Toeval of niet, maar het bleek dat mijne schoonzoon zijn pa (pa Pé) zo’n toestel bezat en er werd dan 
naar Brussel (waar hij woont) uitgeweken om een avond te oefenen, alweer met schitterend resultaat: 
de kootallos en de dorade werden weer schitterend bereid en de wijnen en champagne waren eveneens 
de moeite, hoewel dat niet de verdienste was van onze koks.

Ik genoot samen met mijn madam en dochter van dit geslaagd experiment, maar op de finale in de 
Palm mocht ik er van Jan Couck niet bij zijn: hij vond dat de gemeentelijke autoriteiten hier voorrang 
hadden op ne simpelen erevoorzitter.

Niet getreurd echter; ik heb mij bij de situatie neergelegd en spijts mijn afwezigheid hebben onze 2 
superstars het toch klaargespeeld om bij de finale de zilveren medaille in de wacht te slepen. 

De koks kregen allemaal voldoende brouwerijvocht en een mand streekprodukten. 

De harmonie, waarvoor zij tenslotte optraden, heeft een bon gekregen voor een gratis brouwerijbezoek 
bij geuzebrouwer Lindemans. Deze tour is echter beperkt tot 20 personen, we zijn in ‘t bestuur nog aan 
het uitvechten hoe dat we dat gaan oplossen. Ik wil wel rijden in het opgaan, maar niet in ‘t afkomen 
J ... als ik mee mag tenminste.

Nog ne keer proficiat vanwege de harmonie aan Danny en Iwein en hopelijk is’t in 2022 terug gewoon 
eetfestijn: we misten den bodega dit jaar.

Paul Geeurickx
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Muziekfeest Nijverseel kermis 
Zondag 11 juli 2021

Zal het mogen of zal Corona opnieuw roet in het eten gooien? Hoe vaak hebben we met onze harmonie 
die vraag niet gesteld in het afgelopen anderhalf jaar? Idem zo voor Nijverseel kermis.

Het was al vrij snel duidelijk dat het VLAMO muziekfestival met meerdere muziekmaatschappijen niet 
zou mogen plaatsvinden (dus dat wordt doorgeschoven naar 2022) maar omdat de repetities eind juni 
toch konden herstarten en er een beetje versoepelingen werden aangekondigd, werd er toch beslist 
om op Nijverseel te gaan spelen.

Onder een stralende zon en een blauwe hemel, brachten we op zondag 11 juli (Vlaamse feestdag) met 
een groot aantal muzikanten (met nodige afstand tov publiek & elkaar) een hele reeks marsen, airekens, 
meezingers, ... Er was een grote opkomst van het publiek en de sfeer zat er direct goed in: het publiek 
was onze 12e man met samenzang, handgeklap e.d. meer.

En echt fijn optreden, ook omdat het na de processie pas ons 2e optreden was na maanden lockdown. 
En het voelde goed J

Laat ons hopen dat we nu opnieuw vertrokken zijn voor een jaar vol muziek, repetities, optredens & 
activiteiten want we hebben het gemist!

Ingrid Van Eycken

Kana Bierfestival

Op zaterdag 21 augustus, een weekje na het concert met Günther 
Neefs, kon u een delegatie van de Harmonie opnieuw aan het werk 
horen op het Opwijks Bierfestival. 

Samen met onze eerste noten en bijhorende zonnestralen, werd het 
Bierfestival geopend. Om 14u werden de eerste biertjes genuttigd, 
dewelke des te beter smaakten door de zoete klanken van enkele 
marsen (de liederen, niet de snoepreep). 

Het was fijn om weer te mogen buitenkomen met de Airekesmannen 
en natuurlijk konden we dan niet mankeren om af te sluiten met de 
Airekesmars. 

Bedankt Kana, en tot volgend jaar?

Regna Vandeputte
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De Paardenprocessie anno 2021 
Zondag 4 juli 2021

Eindelijk mochten de paarden weer eens van stal! 

Na een jaartje niet uit te kunnen gaan, was er dit jaar eindelijk weer een paardenprocessie in Opwijk. 
Al ging het wel om een “afgeslankte” versie.

Naast het beeld van Sint Paulus, de relikwie en een 40-tal paarden mocht ook onze Harmonie deze 
alternatieve versie mee kleur geven. Zo vertrokken wij als laatste in het rijtje aan de kerk na de misviering.

Met de dreigende wolken boven ons, vertrokken we voor een tochtje vanaf de Singel richting de 
Kloosterstraat. 

Al snel bleek dat de Opwijkenaren nood hadden aan wat activiteit in Opwijk. Ondanks het dreigende 
weer, stonden de straten goed gevuld met toeschouwers, en zo ook ter hoogte van het rusthuis de Oase.

Omdat we net gestopt waren met spelen, hebben we hier speciaal voor Yvonne Geeurickx (moeder 
van Els en grootmoeder van Koen en Wim Pelicaen) toch nog een marske ingezet zodat ze ons nog 
eens kon horen spelen. 

“Waarom?”, hoor ik u al denken?

Wel, door het bezoekverbod in het rusthuis vorig jaar konden we 
haar (nog) geen serenade brengen voor haar 100ste verjaardag. 
Hopelijk kunnen we dit snel goedmaken! Ondertussen willen 
we Yvonne alvast proficiat wensen met haar 101ste verjaardag.

Na dit korte gebaar, beenden we weer bij in de stoet en zetten we 
onze tocht verder richting de Karenveldstraat, de Schoolstraat, 
de Processiestraat, de Marktstraat en zo terug naar de Singel.

Niet enkel de route was anders dit jaar, ook was het afsluiten van 
de paardenprocessie dit jaar lichtjes anders dan we gewoon zijn.

Zo kwamen de blaff-kes dit jaar niet met volle plateaus uit de 
schuur van Hof ten Hemelrijk, maar mocht er eens gedronken 
worden op het terras van café de Zwaan. De volle plateaus 
Blaff’kes waren dus wel van de partij J

Tijdens de optocht hadden we geluk, maar nadien braken de 
hemelsluizen wel open. Net nadat iedereen net zijn drankje 
gekregen had uiteraard...

Een deel koos nog snel het hazenpad naar huis toe (de meesten 
echter te laat J), de rest zocht her en der een schuilplaats op 
het kerkplein.

Het water viel met bakken uit de lucht, en zo werd het alsnog 
een verkorte en uitgeregende editie. 

Laten we er volgend jaar samen weer een “normale” editie van maken onder een stralende zon!

Timothy Coudyser
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Jeugdharmonienieuws 
2021

Nu het vermaledijde seizoen 2020-2021 is afgelopen, neemt de Jeugdharmonie een nieuwe start. We 
laten Corona achter ons en vliegen er opnieuw in.

Een nieuwe start maken betekent ook het oude afsluiten. Daarom zijn we eind juni met alle jeugd- 
muzikanten gaan wandelen door Opwijk. Een ideaal moment om elkaar nog eens opnieuw te zien en 
wat bij te praten. Dat kon tijdens de wandeling of tijdens de picknick in Hof ten Hemelrijk. En dat er 
gepraat werd! J

En dus zijn we klaar voor die nieuwe start!  

Eerst en vooral dankzij onze nieuwe dirigent. Na een lange zoektocht zijn we trots en blij dat we kunnen 
aankondigen dat Jelle Van Dooren het dirigeerstokje over heeft genomen en dat hij onze Jeugdharmonie 
zal leiden op ons muzikaal avontuur. Jelle heeft een verleden in de Jeugdharmonie en de Harmonie en zal 
nu samen met de muzikanten en de werkgroep de muzikale toekomst van de Jeugdharmonie bepalen.

Ook de werkgroep is voorzien van nieuw bloed. Katleen Derks, mama van Kaat Van Mulders, is lid 
geworden van de werkgroep. Heel goed nieuws uiteraard. Maar dat wil ook zeggen dat er iemand de 
werkgroep verlaten heeft: Veerle Maris is na jaren trouwe en zeer gewaardeerde dienst uit de werkgroep 
gestapt. Langs deze weg heten we nogmaals Katleen van harte welkom en zeggen we 1000maal bedankt 
voor de inzet van Veerle de afgelopen jaren.

Je ziet, heel wat veranderingen. Maar we zijn er helemaal klaar voor om er weer in te vliegen en er een 
geweldig, muzikaal jaar van te maken!

Werkgroep Jeugdharmonie

Jelle 2003          Jelle nu
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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: voorjaar 2022 9

We bedanken graag onze sponsors voor hun blijvende steun, ook in deze moeilijke tijden.

We zijn ook trots dat we “Lekker Vlees” als nieuw sponsor kunnen voortellen!

Bedankt Flight 90 voor de corona-locatie de voorbije maanden! 
Dankzij jullie hebben wij tijdens corona  

veilig kunnen repeteren (wanneer het mocht J)! 


