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Woord van de voorzitter
Sinds 4 oktober (onze vorige editie) mochten we onder andere genieten van opnieuw een succesvol 
eetfestijn, een bijzonder dubbelconcert met onze Jeugdharmonie, het kioskconcert i.s.m. VLAMO, 
de jaarlijkse kermismis, paardenprocessie en tenslotte Nijverseel Kermis om het eerste deel van het 
werkjaar af te sluiten. 

Grote dank aan iedereen om aan dit mooi gevulde programma mee te werken!

In het bijzonder zijn we ook zeer blij met de versterkte samenwerking met de Jeugdharmonie. We kregen 
zeer positieve feedback op de uitgebreide groep muzikanten voor de Paardenprocessie, net zoals voor 
het dubbelconcert. Onze werkgroepen zijn nu al in de weer voor volgend werkjaar.

Niet te vergeten: onze Jeugdharmonie gaat opnieuw van start met hun jaarlijks concert op de Zomer-
happening op 15 augustus in Opwijk, allen daarheen!

Tenslotte gaat ook de ‘grote’ Harmonie in september opnieuw van start met het najaarsprogramma, 
en mogen wij dan eind september (eindelijk) opnieuw onze vrienden uit Ober-Mockstadt ontvangen. 
Veel om naar uit te kijken...

De voorzitter,
Dieter Vanelverdinghe

Ober-Mockstadt
Vrijdag 30 september tot zondag 2 oktober 2022

Het is inmiddels alweer 5 jaar geleden dat we onze vrienden uit Ober-Mockstadt in Opwijk mochten 
verwelkomen. Oorspronkelijk stond het bezoek vorig jaar op de planning, maar door corona werd het 
een jaartje uitgesteld. Eind september is het eindelijk weer zover, 58 Ober-Mockstadters stappen de 
bus op voor een 3-daags feestweekend in Opwijk. 

Op vrijdag is er een mooie concertavond gepland met optredens van achtereenvolgens onze 
Jeugdharmonie, onze Harmonie, Musikverein Ober-Mockstadt en als apotheose een gezamenlijk concertje.

Zaterdag gaan onze Duitse vrienden overdag op uitstap naar Brugge. ‘s Avonds staat er een dansavond 
op het programma met The Crumbles. In deze knallende coverband, die garant staat voor een stevig 
feestje, kan u onze saxofonist Lucas en jeugddirigent Jelle aan het werk zien!

De laatste dag van het verbroederingsweekend vinden de officiële plechtigheden tussen onze 
gemeentes plaats. We starten met een receptie in 
het gemeentehuis, daarna trekken we al spelend 
richting het kerkhof en aansluitend volgt er nog 
een vrolijk samenzijn in de brandweerkazerne.

U bent allen van harte welkom om deel te nemen 
tijdens dit feestelijk weekend.

Wij zoeken ook nog enkele gastgezinnen voor 
onze Duitse vrienden. Interesse? Stuur gerust 
een mailtje naar harmonieopwijk@hotmail.com
voor meer info.

Koen Pelicaen

U kan onze Jeugharmonie op 15/8 aan het werk zien om 13u op de zomerhappening van Nijdrop.
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Inhuldiging Inez De Coninck als “nieuwe” burgemeester van Opwijk
Zondag 3 oktober 2021

Op 1/1/2021 nam Inez De Coninck (NVA) het burgemeester-
schap over van Albert Beerens (Open VLD). Reden genoeg 
om te vieren, dachten ze bij de partij, maar helaas hadden 
we daar nog steeds dat Covid-virus dat bleef bepalen wat 
we wel en niet mochten doen.

Dus geen grote feesten rond de machtsoverdracht zelf...

Maar er werd een plan uitgewerkt zodat er, zodra het 
mocht, toch enkele kleinere volksfeesten zouden plaats-
vinden op verschillende plaatsen in Opwijk.

Het eerste inhuldigingsfeest vond plaats op 3 oktober in 
haar eigen wijk, de Milleniumstraat. 

Op het pleintje - voor de gelegenheid omgedoopt tot het 
Inez-De-Coninck-plein - werd een podium voorzien, was 
een eet- en drankstandje present en was er voldoende 
plaats om het opgekomen publiek te laten genieten van 
o.a. onze muziek , lokale charmezangers en een babbel 
met de burgemeester. Ook de nodige speeches konden 
natuurlijk niet ontbreken.

Wijzelf brachten een serenade ten berde o.l.v. van onze 
dirigent (en schepen) Jan Couck en er werd zelfs gedanst. 
De sfeer was uitgelaten. Leuke ambiance.

Op het einde van de dag kreeg iedereen nog een De 
Conink-biertje mee naar huis als aandenken aan dit feestje.

Ingrid Van Eycken

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 koopt. Meer info vind je hier: trooper.be/nl/trooperbot

het bestuur KH De Volherding en Jeugdharmonie
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Dubbelconcert Rock Fiesta / Fiesta loco
Zaterdag 23 april 2022

Na 12 vergaderingen, 1 repetitiedag en 1 generale repetitie was het 
zover, het dubbelconcert van Jeugdharmonie & Harmonie vond 
plaats. Laat me u al verklappen dat de afwezigen ongelijk hadden! 

De aanloop naar dit concert was kort en krachtig, we moesten namelijk 
door de weinige repetities (thanks Corona) snel beslissen wat we moesten aanvangen met het concert. 
Een geluk bij een ongeluk, maar de werkgroep van de Jeugdharmonie zat met hetzelfde probleem. 

Het genomen besluit kennen jullie allemaal: niet één maar twee concerten, waarbij de Jeugdharmonie en 
de Harmonie elk een deel voor hun rekening nemen en waarbij één van de twee concerten zou dienen 
als evaluatieconcert voor VLAMO.

De voorbereidingen waren intens, een terugblik op de agenda toont vanaf 3 januari 2022 om de 2 à 
3 weken een vergadering ‘Aperitieven met HaNS’. Dit was geen excuus om te drinken, het was de 
samensmelting van het Aperitiefconcert en Harmonie Night in Spechtes.

In aanloop naar het concert werd, naast alle repetities, een intensieve maar succesvolle repetitiedag 
georganiseerd (het recept hiervoor vindt u op pagina 7). 

Toen was het eindelijk zover, de apotheose van dit verhaal. En laat me u vertellen, als organisator 
was ik apetrots op wat we die middag/avond getoond hebben aan ons publiek. Niet alleen op het 
muzikale gedeelte, maar ook door de geslaagde samenwerking tussen Jeugdharmonie en Harmonie. 
Het enthousiasme, en plezier spatte van het podium. Dit was niet alleen als organisator zichtbaar, maar 
ook het publiek én de jury van VLAMO was hierdoor gecharmeerd. 

Ik kan alleen maar zeggen, in naam van de werkgroep van het concert: bedankt aan iedereen die heeft 
meegespeeld en aan iedereen die voor & achter de schermen heeft geholpen.

Dit smaakt naar meer!

Regna Vandeputte
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De aanloop naar dit concert was kort en krachtig, we moesten namelijk 

23 april 2022
Voorstelling 1: 14u30uVoorstelling 2: 20u15uSchuur Hof Ten Hemelrijk

Inkom: 5€ (-12j: gratis)Info & tickets:harmonieopwijk.be
Opwijkse cultuurcheques worden aanvaard

o.l.v. 

Jelle van Dooren

o.l.v. 

Jan Couck

Koninklijke HarmonieDe Volherding Opwijk
JeugdharmonieOpwijk

Dubbelconcert

Met medewerking van gemeente Opwijk, Gemeenschapscentrum Opwijk en Jeugdraad Opwijk. Dit concert wordt ondersteund door VLAMO Vlaams-Brabant en Brussel vzw in het kader van bijzondere regeling Evaluatieconcerten 2020.
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Kermismis 
Zondag 26 juni 2022

Voor de eerste keer sinds 2019 hadden we opnieuw de eer onze Opwijkse kerkgangers en patroonheilige 
St.-Paulus, te eren met ons prachtig oeuvre in de kermismis. 

Vooral onze afsluiter kon op positieve feedback rekenen. “Welcome to the Jungle” was overigens ook 
op ons VLAMO-concert een door het publiek gewaardeerde smaakmaker. 

We mogen weer spreken van een succeseditie. St.-Paulus zegende de Paardenprocessie zodoende 
met prachtig weer.

Dieter Vanelverdinghe

Groepsfoto repetitiedag zondag 13 maart 2022

De Airekesmannen op de jaarmarkt

15/08: optreden JH zomerhappening

30/08: optreden JH Destag @Spechtes

09/09: Open repetitie H

16/09: serenade H voor  
Wielerclub de Sportvrienden

18/09: Kadeekes in’t park JH 

30/09: optreden JH + H tijdens  
verbroederingsweekend Ober-Mockstadt

23/10: Jeugdorkestendag Leuven JH

26/11: Sint-Cecilia JH + H

8/01: Open repetitie JH

3-5/02: Kamp JH

12/03: Aperitiefconcert JH

06/05: Harmonie Night in Spechtes H
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Take Away Eetfestijn
Zaterdag 29 en zondag 30 januari 2022 

Omdat er nog teveel onduidelijkheden waren, werd er in de werkgroep van het eetfestijn ook dit jaar 
beslist om nog geen “live”-eetfestijn te organiseren, maar opnieuw te opteren voor een take-away editie 
om de hongerige magen van onze muzikanten, leden en sympathisanten te spijzen.

Er werd niet veel aan het menu gesleuteld (wat goed is, moet je niet veranderen). Onze gerechten werden 
opnieuw aangekocht bij onze leden & sponsors.

Er werd terug gekozen voor De Boot als afhaallocatie (aangezien zij over voldoende ruimte en een grote 
koelcel beschikken).

Al snel hadden we een volledige ploeg opgebouwd die bereid was de handen uit de mouwen te steken 
om alles vlot te laten verlopen.

Met Elsje hadden we opnieuw de juiste persoon in onze gelederen om het elektronisch bestelformulier 
à jour te zetten, betalingen werden opgevolgd en op de dag zelf werden de bestellingen ter plaatse 
samengesteld door de aanwezige helpers.

Alles is zeer vlot verlopen, geen missingen, geen reclamaties, ….. Onze klanten waren zeer tevreden 
over het aanbod aan aperitieven, voorgerechten, hoofdgerechten en dessertjes. En daarvoor doen we 
het dan toch ook wel, hé.

Financieel werd het een mooi succes waardoor we weer onze huur, aankoop van muziekpartijen, extra 
slagwerk, ... zullen kunnen financieren. Hartelijk bedankt aan al de mensen die een bestelling bij ons 
geplaatst hebben.

Maar als het mag, gaan we in 2023 toch 
opnieuw voor een live-eetfestijn. De sfeer, 
de bodega, de samenwerking tussen de 
koks, bediening, afwassers, …. ’t Is toch 
iets anders dan bij zo een take-away. 
Dus laat ons hopen dat we jullie allemaal 
volgend jaar (januari 2023) live mogen 
begroeten en indien niet, dan zullen we 
weer paraat staan voor een 3e Take-Away 
eetfestijn. 

De traditie van een jaarlijks eetfestijn 
- onder welke vorm ook - zal blijven 
bestaan!

Ingrid Van Eycken

Top 5 aanwezigheden Harmonie

TOTAAL 31

 Pelicaen Roger 30
 Pelicaen Wim 29
 Dierickx Dirk 28
 Vandeputte Regna 28
 Corthier Paule 27
 Van den Maegdenbergh Gert 27

Top 5 aanwezigheden Jeugdharmonie

TOTAAL 36

 Nore Bieseman 36
 Inne Bieseman 35.3
 Jana Bieseman 34,7
 Siedske De Block 34,7
 Pallieter Duym        34,7

De winnaars van de hamvraag waren zeer tevreden 
met een halve ham. Zij hadden beiden de totale 

lengte van het bestuur tot op de cm juist geschat!
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Kioskconcert VLAMO 
Zondag 12 juni 2022

Na 2 jaar wachten, was het zo ver: op een andere locatie dan oorspronkelijk gepland, ging het kioskconcert 
van VLAMO van start tijdens Nijverseel Kerk Kermis. 

De deelnemers: K.F. Sint-Cecilia Teralfene, Muziekvereniging Concordia Merchtem, Brassband Euterpe 
en onze eigen Koninklijke Harmonie de Volherding Opwijk. 

Het startoffensief werd ingezet door Teralfene, waarna Merchtem en Euterpe opkwamen. Het gebeuren 
werd ontsierd door een valpartij van Lionel van VLAMO (hij kwam er gelukkig ongeschonden uit). 

Onze eigen Harmonie maakte vervolgens een demarrage waardoor we met 26 muzikanten (+ 1 dirigent) 
glansrijk de finish hebben bereikt en zo ook de broodnodige subsidies hebben binnengehaald. 

Bedankt aan allen die erbij waren of zijn komen supporteren!

Regna Vandeputte

 Paardenprocessie  
 Zondag 26 juni 2022

Na 2 jaar kon het terug, een “echte” paardenprocessie in Opwijk. 

En meteen deden we er een schepje bovenop, alle muzikanten, groot & klein, jong & iets minder jong 
zouden samen opstappen. Het werd een positieve ervaring voor elke muzikant, elke toeschouwer. 

Ook de organisatoren waren onder de indruk. Met méér dan 40 spelende muzikanten de optocht 
doorstappen. 

Muziek verbindt, en dat hebben we allen samen getoond. Een merci aan elkeen die er toe bijdroeg!

Kris De Block
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Een repetitiedag (60 personen)
Zondag 13 maart 2022

Voorgerecht
Bereidingstijd: 60+ minuten 
Recept voor 50 muzikanten & 10 helpers

Ingrediënten: 
• 75 koffiekoeken
• 115 pistolets
• 1 pot Nutella
• 400 gram preparé
• 40 schellen hesp 
• 40 schellen kaas
• Koffie/thee/koude dranken
• 3 enthousiaste dirigenten
• 50 Stoelen 
• 50 Pupiters

Bereiding: 
Verzamel alle benodigdheden en zet stoelen en pupiters klaar, verspreid over de verschillende 
locaties.

Bereid de muzikanten voor op een dag vol muziek, met behulp van een koffiekoek en een 
(gecafeïneerde) drank naar keuze.

Deel de muzikantengroep op in 3: Jeugdharmonie, houtblazers (minus de alt/tenor/bariton sax) en 
koperblazers (met de sax sexy sectie). 

Warm de instrumenten gedurende 5 minuten op (bvb met de Star Wars intro).

Giet de expertise van de dirigenten over de 3 delen en kneed gedurende twee uur.
Let op: Geef de (iets oudere) muzikanten tijdig een pauze voor ze overgaar worden.

Laat de muzikanten rusten gedurende 45 minuten en vul ze op met pistolets.

Als de muzikanten uitgerust zijn, mengt u de drie aparte delen.

Maak goede afspraken met de muzikanten over de verwachtingen en het verloop van het concert.

Laat de muzikanten gedurende 2u30 weken au bain-marie.

Geniet smakelijk van het resultaat als deze groep muzikanten samen muziek maakt. 
Vergeet nadien niet op te ruimen. 

TIP
Om extra sfeer te creëeren, kan u een photobooth plaatsen, maar zorg ervoor dat deze goed ingesteld 
staat om wazige foto’s te vermijden. Indien dit toch voorvalt, kan u deze foto’s enigszins redden met 
behulp van de Photoshop skills van een klarinettist/bestuurslid.

Link: Voorbeelden van een geslaagde repetitiedag vindt u hier

Recept ingezonden door Regna Vandeputte
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Kamp Jeugdharmonie
Vrijdag 11 tot zondag 13 februari 2022

Oostende ligt in het westen van België. Niet 
geheel logisch   maar kom, daar trokken 
we ons geen dwarsfluit van aan: de Jeugd-
harmonie ging er op repetitieweekend!

Onze locatie lag vlak bij het strand, dus 
naast heel veel en hard repeteren maakten 
we uiteraard tijd voor een strandwandeling 
en doken we met een hele troep ijsberen de 
februarikoude Noordzee in. Fuiven mochten 
we door -je weet wel- niet, dus zorgden we 
zelf maar voor de muziek met een heuse 
Karaoke-avond. Ik denk dat we het best een 
jeugdharmonie blijven en nog even wachten 
om over te schakelen op koorzang. Maar dat 
het plezant was, dat is zeker!

Ja, ja, plezier maken dat kan iedereen, maar hebben jullie daar ook gerepeteerd? En of! Onder leiding 
van onze vaste dirigent Jelle en de gastdirigenten Tom en Pana, oefenden we uren aan ons repertoire 
voor het dubbelconcert met de Harmonie. 

Zij die er die middag/avond bij waren, hebben kunnen horen dat onze repetities tijdens het geslaagde repetitie-
weekend meer dan geloond hebben!

Bart Smet

Sint-Cecilia
Zaterdag 27 november 2021

Ook ons Ceciliafeest konden we, eind 2021, eindelijk opnieuw laten doorgaan. 

Weliswaar nog in een soort Corona-editie, zodat ieder zijn eigen keuze kon maken tussen een lekker 
menu thuis of in de zaal. 

Het was het eerste jaar dat we onze samenwerking met Theaterhuyse wijzigden en het feest zelf in de 
zaal van Theaterhuyse lieten doorgaan eerder dan in Spechtes. Een formule die we graag in 2022 eens 
“voor echt” herhalen en uittesten. Tot dan!

Dieter Vanelverdinghe
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Jeugdharmoniekamp: Chefs & commis: Oostende bonsoir.
Vrijdag 11 tot zondag 13 februari

Eindelijk, het was weer zo ver: muziekkamp van 
de Jeugdharmonie. Want het kon de voorbije jaren 
helaas enkele malen niet plaatsvinden. De oorzaak 
bleek een goedkoop virus en zoals alle rommel: 
Made in China.

Na een avondje brainstormen en eens goed doorgezakt 
te hebben, was het beslist: we nemen gewoon dezelfde 
menu als de jaren voorheen. De chefs Johan M. uit O 
en Franky V. uit O werden dit jaar bijgestaan door een 
nieuwkomer: Ingrid V.E., eveneens uit O. Zij kreeg de 
post van commis 3ème classe en plongeuse soumarin 
toebedeeld.

De chefs deden op vrijdagochtend hun winkelronde bij Nonkel Jef en begonnen aan de lange en gevaarlijke 
tocht richting Oostende. Om zich van de broodnodige energie te voorzien, was er een tussenstop in 
Kok sur Mer, de betere frituur. Na 3,5 uur hadden ze genoeg energie opgeladen en een korte rit naar 
Oostende volgde. Het echte avontuur kon beginnen.

Spaghetti met rode saus en witte saus, al dan niet met vlees werd voorzien op de eerste avond. 
Onmiddellijk daarna begonnen de jeugdharmoniërs te repeteren als gekken: had de mayonaise gepakt 
of was het een ultrageheim ingrediënt in de sauzen? Wie zal het zeggen? 

De keukenploeg besloot om de benen eens te strekken. Maar van al dat gewandel krijg je dorst, soms 
meer dan je denkt (klinisch bewezen). En de zoektocht naar een dorstlessend etablissement begon. Al 
snel viel hun oog op de klassezaak: ‘De Sailor’. 

Onze vrienden namen een tafel in de hoek aan het raam, toen werd het even stil maar het café gevuld 
met echte Ostendsche visschers kwam snel terug tot leven toen de chefs ‘joe de mannen’ riepen. Vissers 
krijgen elk week hun loon uitbetaald en ze moeten daar snel vanaf, ah ja de week daarna krijgen ze 
nieuw loon. Dus al snel ging de muziek wat luider en werd er door het hele café, inclusief de kookploeg 
gezongen. Niet altijd toonvast. Een echte scheepsbel ontbrak niet en constant werd er eens goed 
geklingeld en volgde er een tournée génerale, mijn gedacht. 

Postcorona, café moest dicht om middernacht maar ‘De Sailor’-klassezaak had blijkbaar een uitzondering 
gekregen: de gordijnen aan de straatzijde gingen dicht. ‘Bluf mo zitte’ zei de bazin. Dit was ook het 
startsein van allerlei andere capriolen: de vissers deden de Marie-Louise, andere stonden op de tafels 
te zingen, de scheepsbel stopte niet meer met klingelen, terwijl de schoenzolen van de waardin bij hoog 
tempo versleten. Hier werd er nog eens echt gezopen. De rondjes volgden elkaar in snel tempo op, zo 
snel dat Johan mee ging helpen achter de toog. We waren nu allemaal maten ondereen. Chef Franky 
wou ook op een tafel gaan staan maar deze actie werd getorpedeerd door de meegereisde commis 
3ème classe en plongeuse soumarin.  

Miljaarde, we hadden toch beter pilskes gepakt in de plaats van Duvels was de eindconclusie van de 
kookploeg... denken we. Het uur van vertrek uit ‘De Sailor’ is niet gekend.

De nacht en ochtend vloeiden dus naadloos in elkaar. Stekskes waren nodig om de oogleden van 
de kookploeg open te houden en de gasvuren aan te steken. Een meute jeugdharmoniërs stond te 
schuimen in deuropening van de keuken: ze riepen “eieren, nu!”. Ze hadden honger, dat was duidelijk, 
er ontbraken zelfs enkele borden bij het afruimen. 

De tijd gaat snel op kamp, de mise en place voor het middageten begon. 

De lunch bestaande uit varkensgebraad met rode of groene puree werd traditiegetrouw vooraf gegaan 
door pompoensoep, met pompoen uit de tuin van chef Franky.

Chef Johan, die reeds lang geleden door zijn haar gegroeid is, begon plots een zoektocht. ‘Wat zoekte?’, 
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‘Awel mijn klakske’. ‘Lap, da lij nog in ‘De Sailor’, we moitte terug’ . 

En zo geschiedde. Na de lunch: nieuwe expeditie naar ‘De Sailor’. ‘Was da klakske van au?’ vroeg de 
bazinne. Alle visschers waren verdwenen, ze hadden terug voor het ruime sop gekozen. 

Maar een Oostends mirakel voltrok zich voor de ogen van de chefs. De drie wijzen uit het Oosten: ne 
witte, ne zwette en nen bruine van haar. Een delegatie uit Oppék had horen spreken over de klassezaak 
en moest dit met hun eigen ogen zien. We vertelden hen over de verdwenen zingende visschers. Een 
aanwezige, uit  Baardegem afkomstig bestuurslid, kon dit niet aanhoren en is dan maar sporadisch 
zelf beginnen zingen. Het café gevuld met toeristen en enkele locals werd stil, enkele verloren hun vals 
gebit en we denken dat er zelfs iemand zijn vals oog op de grond viel. Kan ook een pint bier geweest 
zijn, maar het klonk als een oog. 

Nu hadden we alles gezien, dachten we. Maar neen, nen tenortrompettist uit O., begon mee te zingen. 
Nauwelijks bekomen van de eerste schok, kregen de aanwezigen de tranen in de ogen. Of dit van 
ontroering was of van het scheuren van hun trommelvliezen is niet geweten. Soit, de kookploeg moest 
terug. De 3 wijzen gingen nog eens komen kijken in het kamphuis.

Het avondeten moest geserveerd worden, dus kookploeg 500 m te voet terug naar het basekamp. De 
auto met de 3 wijzen is nog even gestopt, maar 2 ervan konden echter niet meer stappen: ze maakten 
deze maal een niet gesynchroniseerde diepe nasale symfonie. De auto heeft toen koers gezet naar een 
andere locatie. Het is niet geweten of de bestuurder letsels heeft overgehouden aan deze symfonie.

Oppêkse ballekes met compote of kriekskes… en natuurlijk echte vegiballekes. De muzikanten hadden 
immers energie nodig. Enkele waren gaan zwemmen, het water was ijskoud. Tot op de dag van vandaag 
zijn er nog enkelen die hopen dat bepaalde volumes ter hoogte van hun lies, weer de afmetingen zullen 
hebben als voor deze zwempartij. De afwas was gedaan, de jeugdharmoniërs begonnen aan hun doop. 
Taferelen welke de kookploeg niet op hun netvlies gebrand wilde zien. Een wandeling drong zich op. 
Deze maal gingen ze naar een andere klassezaak: De Zeemeeuw. 

Hier geen vissers op tafel, geen luide muziek, eindelijk rust. Enkele plaatselijke brouwsels werden aan 
de test onderworpen of ze al dan niet ooit konden deel uitmaken van een topgerecht van de kookploeg. 
Om middernacht ging de deur dicht..

De volgende ochtend was iedereen fris en monter. Wat de zee al niet doet met een mens. Het ontbijt 
was nog maar net vergeten en weer dacht de jeugd al aan eten. De lunch bestond uit ‘frietjes met 
Vol-au-Vent’ traditiegetrouw vooraf gegaan door ‘Luie Wijvensoep’ met balletjes in. Deze maal hadden 
de chefs de balletjes geteld. Een wedstrijd werd aangekondigd: hoeveel kleine ballekes zitten er in de 
soep? Ymke was er bonk op: 871 stuks… Ze kreeg de eerste prijs: een bakje gevuld met grote 1 dag 
oude echte Oppêkse ballekes. Bravo.

Nog wat afwassen, inladen, toerke doen of we niets vergeten waren (maar niet goed gekeken want 
de slaapzak van Johan bleef toch in Oostende) en de rit huiswaarts kon beginnen. Het weekend was 
gedaan. Maar eerst nog iets gaan drinken .

Franky “Chef” Vandeputte
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Optreden inhuldiging yurt  |  Zaterdag 16 oktober 2021

De Wereld van Indra, een goed doel uit Opwijk, komt op voor kwetsbare 
jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen en vangt hen 
tijdelijk op, om hen opnieuw een gevoel van eigenwaarde en een positief 
toekomstbeeld te geven.

In 2019 heeft de Jeugdharmonie samen met het Cantabilekoor al eens een benefietconcert voor hen 
georganiseerd. Eind 2021 was het de Harmonie die een uitnodiging ontving, om de opening van een 
yurt feestelijk in te spelen.

Ons eerste gedacht was: “Voor de Wereld van Indra maken we hier graag tijd voor”. Daarna volgde: 
“Wat is een yurt?” .

Wel, het is een grote ronde tent uit Mongolië die hier gebruikt wordt als centrale ontmoetingsplaats in 
de natuur.

Op 16 oktober 2021 hebben we de feestelijke opening dan ook muzikaal begeleid met een mooie 
delegatie muzikanten.

Koen Pelicaen

Nijverseel kermis  |  Zondag 10 juli 2022

Gelukkig slaagt het COVID virus er niet in om tradities te breken en zo stonden we ook dit jaar - omdat het 
weer mag en we het graag doen - weer paraat om op Nijverseel kermis het beste van onszelf te geven.

Na de geslaagde optredens van het gemengd zangkoor Cantabile & de harmonie uit Baardegem (onze 
concullega’s - met een welgemeende dank voor het uitlenen van het drumstel en de pupiters!) was het 
onze toer om deze muzikale namiddag af te sluiten. 

Marsen, schlagers, pop- en rockmuziek, ... alles werd ten berde gebracht voor een talrijk opgekomen 
publiek op deze zonnige zondagnamiddag. Liedjes werden meegezongen of geneuried, de jongsten 
uit het publiek kwamen voor het podium een danske placeren of onze dirigent imiteren…. Kortom, het 
was een fijn optreden zowel voor de muzikanten als voor het publiek (hadden we toch de indruk )

Afsluiten deden we traditiegetrouw met De Vlaamsche Leeuw, het was tenslotte toch bijna 11 juli en 
het frisse pintje achteraf deed deugd. 

Dank u wel aan de organisatie, de talrijk opgekomen muzikanten en aan gelegenheidsfotograaf Paco.

Ah ja, nog even vermelden dat we een fijne gastmuzikante hadden bij de hoornsectie. De dirigente van 
het zangkoor blijkt over meer dan alleen maar zangkwaliteiten te beschikken en speelde alle deuntjes 
vrolijk met ons mee. Bedankt Emilie om met ons mee te spelen en ik ben er (bijna) zeker van dat je van 
Gert VdM in de toekomst nog meer mag aanschuiven bij onze huidige 1-mans hoornsectie .

Volgend jaar zijn we weer graag van de partij!

Ingrid Van Eycken
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Een dikke merci aan 
alle reporters van deze editie!

V.U.: Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk
www.harmonieopwijk.be 12

Einde werkjaar Jeugdharmonie
Zaterdag 25 juni 2022

De Jeugdharmonie sloot het werkjaar af 
met gezelschapsspellen en de 
traditionele BBQ bij Luc en Meter Roza 
in de Kalkestraat. 

De voorziene fietstocht werd, door het 
slechte weer, gewijzigd in een 
samen-genieten-van-het-werkjaar. 

Uiteraard was er ook de ‘award’ voor 
meest aanwezigen op de repetities, 
en een stevige dankjewel aan Rik voor 
de jarenlange ondersteuning van onze 
jeugdmuzikanten.

Kris De Block


