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Beste harmonisten,
Hopelijk wordt 2014 een iets rustiger jaar voor onze vereniging dan 2013. Het is prachtig geweest en we blijven er
iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen dankbaar voor - mijn voorganger Leo in’t bijzonder.
We blijven echter niet stilstaan - integendeel - zowel de Jeugd- als de “grote” Harmonie hebben ook dit jaar enkele
stevige uitdagingen voor de boeg zoals het muziekkamp, het Aperitiefconcert, het casinoweekend met concert, een
weekendje in september en zo meer.
Kortelings hebben we eerst nog het eetfestijn, waarvoor ik nog een warme oproep doe voor medewerkers - te melden
bij Koen Pelicaen. Vele handen maken licht werk en de opbrengst is een noodzaak voor de “wiedergesundmachung”
van onze geslonken kas. Wij gaan ervoor!
Bij deze doe ik ook nog een warme oproep aan leden en muzikanten die zich geroepen voelen om onze harmonie mee
te leiden, om zich kandidaat te stellen voor het bestuur en/of een werkgroep.We verklappen u nu al dat na Rob, ook zijn
vrouw Renate vanaf oktober e.k. ons bestuur zal komen versterken (en vervrouwelijken).
Onze welgemeende beste wensen nog voor 2014 aan diegenen die we nog niet persoonlijk gezien hebben,

Tot op ’t eetfestijn!
De voorzitter Paul

RT
APERITIEFCONCEIE
JEUGDHARMON

We verwachten gans Opwijk en omstreken
op zondag 23 maart 2014 om 10u30 op
het jaarlijkse Aperitiefconcert van onze Jeugdharmonie.
Onder leiding van dirigent Jan de Maeseneer,
spelen wij een verSCHRIKkelijk concert
in de schuur van Spechteshof.
Kom dus zeker mee griezelen!
Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk
Deuren: 10u00
Inkom: gratis
U bent ook van harte
welkom in ons biercafé op
21 en 22 maart 2014
in het bakhuis.

HARM NIE NIGHT
AT THE CASIN
vrijdag 9 mei casino-avond

met échte casinospelen, een kaartengoochelaar,
een professionele cocktailjongleur, een champagneen cocktailbar en live muziek.
zaterdag 10 mei Viva Las Vegas-concert
De muzikanten nemen je mee naar de hoofdstad
van de amusementsindustrie en spelen nummers
van onder andere Elvis (‘Viva Las Vegas’),
Abba (‘Money money money’) en
Marilyn Monroe (‘Diamonds are a girls best friend’)
Schuur Hof Ten Hemelrijk
deuren: 20.00 uur - start: 20.30 uur
Meer info over beide avonden
en de kaartenverkoop binnenkort
in ’t Opwijks Leven en
via www.harmonieopwijk.be.
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Afscheidswoord
Beste lezer,
Als afscheidnemend voorzitter richt ik me in deze functie een laatste maal tot u allen en wil ik getuigen van hoe boeiend
ik het heb gevonden om gedurende 25 jaar mee te draaien binnen het bestuur: hetzij als bestuurslid, twee termijnen als
ondervoorzitter en twee en een halve termijnen als voorzitter. Ik telde het even na: er waren zeker 500 vergaderingen
in die 25 jaar. Dit was ook zo voor mijn collega’s. Hiebij is er dan ook gelegenheid om onze partners, onze kinderen,
ons gezin te bedanken voor die vele avonden dat we van huis mochten zijn. Ook zij verdienen hiervoor een dikke pluim.
De functies van voorzitter en ondervoorzitter zijn gedurende de mandaten die jullie aan Paul en mij schonken ineengevloeid
omdat wij optraden als een tandem. Ik dank Paul voor de loyale samenwerking en ik dank hem nog meer omdat - na de
TIA die mij getroffen heeft op 21 september - hij sindsdien de kar wil trekken trekken van onze zo “bloeiende vereniging”.
Hierbij breng ik ook graag hulde aan de collega’s binnen het feestcomité voor ons 175-jarig bestaan. We vergaderden
de voorbije paar jaren minstens 25 keer in de bierkelder van ’t Brouwershuis en steeds hebben we het nuttige aan het
aangename gekoppeld.
De viering van ons 175-jarig bestaan heeft ook mij veel voldoending geschonken. Het is waarlijk een hoogtepunt
geworden, waarop we allemaal met veel voldoening kunnen terugblikken. Onze bestuursploeg is er sterker uitgekomen.
Enkele maanden geleden is ook Joeri toegetreden tot het bestuur, wat een versterking van de ploeg betekent. Hartelijk
dank en welkom, Joeri!
Het is mijn wens dat mijn opvolger of opvolgster mijn taak naar best vermogen wil verderzetten met de steun van gans
het bestuur.
De muzikanten en dirigenten van jeugdharmonie en harmonie wens ik toe, dat ze op post blijven om zich blijvend te
engageren; ook als hen gevraagd wordt een extra inspanning te leveren bij ons eetfestijn of bij de verkoop van kaarten
voor één van hun concerten. Het zijn kleine tegenprestaties tegenover de grote inspanningen die het bestuur levert.
Een goede wisselwerking zorgt voor een perfect evenwicht en dan is het aangenaam samenwerken!
U, beste leden, ereleden en vooral onze strategische sponsors, wil ik bedanken voor uw sympathie, maar vooral voor
uw noodzakelijke financiële ondersteuning die onze Harmonie helpt overleven.
Wij hebben dit jaar diep in de zak moeten tasten, maar dat had het bestuur er graag voor over. Het gebeurt immers
maar één maal om de 25 jaar dat we zo een grote festiviteit organiseren. Maar instrumenten dienen onderhouden en
vervangen te worden, partituren en materiaal moeten aangekocht. Dankzij het zorgvuldig beheer is ons dat allemaal
goed gelukt! Ons bestuur vormt de beste garantie om de muzikanten en de dirigenten hun hobby wekelijks en naar
best vermogen te laten uitoefenen.
Ik dank ook de collega’s van ons bestuur, want met hen was het aangenaam samenwerken. Ik keek ernaar uit iedereen
maandelijks te ontmoeten op de bestuursvergadering.
Ik denk piëteitsvol terug aan zij die ons hebben verlaten, zoals mijn papa en mijn oom. Maar ook de collega’s Petrus
De Pauw en Andre Vranckaert, en vorig jaar nog ons aller vriend Marcel Pelicaen.
Waren de bestuursvergaderingen van belang, achteraf hadden we steevast een gezellig samenzijn bij Eliane en ontmoetten
wij er altijd de trekpaarden van andere verenigingen, waarmee we aan de toog een stevige pint dronken.
Het was ook altijd een streling voor het oor te mogen luisteren naar de repetities van de muzikanten. Ook was het een
gelegenheid om een babbel te slaan met onze bibliothecarissen Rosa en Gust (een dikke pluim voor hen!) en om u,
beste muzikanten, af en toe een hart onder de riem te steken. Achteraf in het cafetaria was het meestal nog plezanter!
Uitzonderlijk bracht ik op zondagochtend een bezoek aan de repetities van de jeugdharmonie. Maar we waren er graag
bij, toen de werkgroep mijn echtgenote Anne en mezelf uitnodigden voor de vermaarde jaarlijkse nieuwjaarsreceptie of
om een woordje te plaatsen op één van de zeer verzorgde activiteiten van de jeugdharmonie. Ook daarvoor een verdiende
pluim. Eén van de hoogtepunten was het jaarlijks bezoek aan de muziekkampen van de jeugdharmonie, waarvan we,
met een delegatie van ons bestuur, steeds een feestelijk gebeuren maakten.
Het voorbereiden van onze tweejaarlijkse weekend-uitstappen was een leuke bezigheid. Wie herinnert er zich niet onze
weekends in Gits, in de Voerstreek en in Orval…
De bezoeken en de ontvangsten van onze Duitse gasten uit Ober-Mockstadt waren steeds een hoogtepunt. Anne en ik
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kregen er een vriendenpaar bij, in de personen van Berbel en Erhard Landmann.
Dit jaar bestaat die verbroedering al 40 jaar. Een mooi initiatief dat onze voorgangers in het leven geroepen hebben,
zonder het jaarlijks terugkerend en succesrijk eetfestijn te vergeten!
Onze dirigent Jan is sinds 2002 een vaste waarde en al wordt er soms eens gemopperd dat de muziekstukken voor
de concerten aan de late kant worden aangeleverd: Jan engageert zich met hart en ziel. Dat hebben we onlangs nog
mogen ondervinden met zijn ondersteuning bij de voorbereiding van onze jubileumfeesten. Mijn beste dank hiervoor,
Jan! Hierbij vergeet ik ook niet het volledige Gemeentebestuur en het Gemeenschapscentrum te bedanken. We klopten
inderdaad nooit tevergeefs aan.
Aan allen mijn oprechte dank. Voor de komende jaren: heel veel succes toegewenst aan onze Harmonie. Het ga onze
jubilerende vereniging verder goed, ook na dit geslaagd jubileumjaar… Dat lukt zeker en vast, zoals het altijd al lukte,
als eenieder er écht blijft voor gaan.

Met dankbare groeten,
Leo De Smedt

St.-Ceciliafeest
23 november 2013
Eind november vieren vele muziekmaatschappijen en koren traditioneel
hun patroonheilige, Sint-Cecilia. Ook onze Harmonie eert deze traditie
met een echt muzikantenfeest.
Het begon allemaal met de gebruikelijke eucharistieviering, waarin
Jan Lagae ons voorging, en de muzikanten muzikaal hun beste beentje
voorzetten.
Daarna trokken we in stoet door het Opwijkse centrum, waarbij de
ceremoniemeester (interimvoorzitter Paul) alles in goede banen wist te
leiden. Een eerste tussenstop werd ingelast bij Swat Vanderelst, waar we
enkele nummertjes ten beste gaven en tussendoor natuurlijk ook ons vochtgehalte op peil hielden. Van bij Swat ging
het tot bij de buren in de Nieuwstraat, nl. café Kevers. Ook daar een gelijkaardig scenario, gelukkig waren er Diana en
Eddy die voor bevoorrading zorgden met droge worsten en pensen.
Ceremoniemeester Paul hield met een ijzeren discipline de timing in de hand, wat betekende dat we nog wat sneller
moesten drinken dan bij de eerste tussenstop. Van de Nieuwstraat ging het dan weer richting centrum, waar aan het
Sint-Pauluskaffee niet zomaar kon worden voorbij gegaan. Even traditioneel zorgde Geert tijdens de laatste tussenstop
ook voor wat hartige laagjes (vlees) tussen de drank, en voor even traditioneel gezang.
Intussen was het duister al gevallen, en om de koks van Theaterhuyse niet met hun eten te laten wachten, werd er snel
mars gezet naar het Spechteshof, waar partners en andere sympathisanten ons al opwachtten.
Na zo’n optocht moeten de magen ook weer gevuld worden, waarvoor dan ook gezorgd werd. Tussendoor kregen we de
toespraken van Geeurickx junior die als voorzitter van de muzikanten onze (drukke) kalender overliep, en van Geeurickx
senior, met het heuglijke nieuws dat hij het voorzitterschap nog wil opnemen in afwachting van een nieuwe voorzitter.
Ook onze penningmeester Geert deed een beknopt financieel verslag, waaruit we vooral onthouden dat al dat feesten
ook veel centen kost, en we de kas de komende tijd dus weer wat moeten spijzen. Dit konden we al onmiddellijk door
in onze buidel te tasten voor de tombolaloten die ijverige jeugdmuzikanten ons kwamen aanbieden.
Na wat muzikale intermezzo’s door de muzikanten, werden de muziekinstrumenten weer opgeborgen, want het podium
werd vrijgemaakt voor covergroep Bump, die - net als tijdens ons feestweekend - de sfeer (voor zo ver nog nodig) er al
snel inkregen. Tot in de vroege uurtjes zorgden zij voor muziek en ambiance waarop menig danske geplaceerd werd.
En Sint-Cecilia… zij zag dat het weer goed was in Opwijk.

Rik Decoene
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Homilie n.a.v. het St.- Ceciliafeest 2013 van de Harmonie ‘De Volherding’
Goede vrienden,
Eerst en vooral mijn excuses dat ik niet kon aanwezig zijn op jullie hoogfeest van 175 jaar samenhorigheid en verbondenheid
in de Harmonie. Jullie zullen mij niet gemist hebben, maar ik jullie wel. 175 jaar betekent immers dat er niemand nog
leeft van de stichters, dat kan niet, maar het wil ons wel duidelijk maken dat wij al wat we van die stichters gekregen
hebben moeten doorgeven opdat hier de muzikale toekomst zeker niet zou verloren gaan of onzeker zou worden.
Ik wil eerst en vooral blijven stilstaan bij het woordje ‘harmonie’ wat ook betekent geweldig samenspel, maar het
betekent ook dat we in onszelf, met onze huisgenoten, met onze vrienden en buren, met onze werkcollega’s en overal
waar we komen in een gelukkig en geslaagd samenspel van het leven mogen genieten. Dit is niet altijd zo eenvoudig
want overal zijn er ook al eens valse noten en scheefgetrokken verhoudingen. Elk instrument moet juist gestemd zijn
vooraleer het concert helemaal in de smaak valt; in ons eigen leven moeten we ook goed en juist gestemd zijn om
helemaal en op de juiste manier van het leven te kunnen genieten en jaren lang gelukkig te zijn. Vooral in de harmonie
met onszelf wil het wel eens spaak lopen.
Daarom is het nodig dat we elk jaar Cecilia blijven vieren, deze patroonheilige die ons zoveel te vertellen heeft over de
mooiste vrouwelijke waarden in onze samenleving. Als jong meisje werd ze gedwongen te huwen met een veel oudere
man, die het niet altijd zo nauw nam met de huwelijksmoraal en daarom vluchtte ze vaak weg in de muziek en in het
gezang. Er bestaan daarover nogal wat verhalen, maar die zijn niet geschikt voor kinderoortjes en het zou wel eens kunnen
zijn dat dit sommige leden van deze Harmonie op slechte gedachten zou kunnen brengen. Deze vrouwelijke waarden
van liefde en warmte, tederheid en genegenheid, zorg en elkaar steeds weer steunen staan haaks op de machtswellust
en de graaicultuur van de hedendaagse maatschappij waar mensen zoals een zekere Bellens van Belgacom, één man
die met zijn 800.000 euro meer durfde te vragen als afscheidspremie dan wij in de eerste avond waar gecollecteerd
werd voor de slachtoffers in de Filippijnen over het hele land hebben bijeengebracht. Ook een zekere burgemeester
uit Lokeren was niet te beschaamd om de helft van zijn afscheidspremie uit het parlement op te eisen omwille van de
opvoeding van zijn twee kinderen, dit was een duidelijke
klap in het gezicht van alle ouders met twee kinderen die
Een vader en een moeder vroegen zich af wat hun drie
het met veel minder moeten stellen in deze crisistijden met
zoons zouden worden. Ze zetten op de tafel een fles
St.-Maarten en de eindejaarsfeesten..
whisky, een kist sigaren en een briefje van 100 euro.
Zoals jullie weten gaat het in de Bijbel nooit over de
De eerste zoon kwam binnen en greep naar de sigaren.
onwaarden van deze wereld met het verwerven van geld,
De ouders zeiden tot elkaar:‘dat wordt een notaris
macht, eer en aanzien, net integendeel, de lezingen van
zoals zijn vader.’
vandaag leggen de nadruk op de gratis waarden van
De tweede zoon schroefde de stop van de whiskyfles
feestvieren, genieten van elkaar in liefde en eervolle deugd,
en nam meteen een slok en de ouders zeiden tot
van tederheid en hartelijkheid, dat moet daarom niet veel
elkaar:‘dit wordt ongetwijfeld een zakenman, net
kosten, want gezelligheid kan ook bijna gratis. Dit waren
zoals zijn grootvader.’
de waarden waarin Cecilia uitblonk en dus is het maar
Toen kwam de derde zoon; hij nam de kist sigaren
vanzelfsprekend dat ze uitgeroepen werd tot patroonheilige
en de fles whisky onder zijne arm en stak het briefje
van de muziek en van de innerlijke harmonie.
met 100 euro meteen op zak en de moeder riep tot
Aan ieder van jullie wens ik nog een fijn feest en wens
de vader: ‘man, zou je het gaan geloven, ik denk dat
jullie het beste toe voor de volgende 175 jaar.
we ook nog ne pastoor in de familie gaan bijkrijgen.’
Jan Lagae
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Jeugdharmonienieuws

Harmonienieuws

 Tijdens onze nieuwjaarsreceptie op
12 januari kregen al onze muzikanten het
gloednieuwe kampboekje in handen. Het mysterie
is dus opgehelderd, van 7 tot 9 maart trekken we
op kamp naar Beachclub Sporta in Maaseik! Een
weekend waar muzikanten (en stiekem ook de
werkgroep) reikhalzend naar uitkijken! Het wordt
weer een driedaagse vol spel, plezier en uiteraard
repetities!

 Na de coöptatie van Joerie Van Mulders
in oktober, werd ons bestuur in december
opnieuw uitgebreid met 2 leden. Rob Custers
en Koen Pelicaen zetten beiden, na enkele jaren
afwezigheid, opnieuw de stap naar een meer
actieve rol binnen onze vereniging. We wensen
hen veel succes en heten hen van harte welkom.

 Als de jeugdmuzikanten op kamp gaan,
weet u ook dat het Aperitiefconcert in aantocht
is. Wij nodigen u bij deze alvast graag uit op 23
maart om 10u30 voor dit gratis concert. Meestal
weet u dit pas achteraf, maar wij kunnen u nu al
met zekerheid zeggen dat het verSCHRIKkelijk
Aperitiefconcert wordt! Aan onze prestatie zal het
niet liggen, maar met het griezel-thema dat onze
dirigent dit jaar koos, zal u ongetwijfeld bibberen
op uw stoel: A little suite of horror, Twilight
Overture, Monsters University, Procession of the
sorcerers, ... Onze dirigent kennende, weet u dat
het een show om van te smullen wordt ;)
 Misschien nog interessanter; als u de datum
van het Aperitiefconcert kent, dan weet u ook dat
de 2 voorgaande avonden het JeugdharmonieBiercafé open is! Na 2 succesvolle trappistenedities, vonden we het tijd voor iets anders. Wat
het precies wordt verklappen we nog niet, maar
kom gerust proeven op 21 & 22 maart in het
Bakhuis ;)
 Eind 2013 organiseerde de MRO voor de
eerste keer haar vernieuwde eindejaarsactie. Alle
ingezamelde MRO-bonnetjes kwamen deze keer
ten goede van de Opwijkse Jeugdverenigingen.
En dankzij uw verzamelwoede behaalden wij een
mooie 1e (of 2e al naargelang het klassement)
plaats in de eindstand! Dus nog eens van harte
bedankt aan iedereen die ons bonnetjes bezorgde!
 Nogmaals bedankt aan de deelnemende
handelaren: Athena, Bakkerij Van Wemmel,
Belle-Mondé, Bookshop Mia, Cafetaria Hof ten
Hemelrijk, De Fietser, De Hoprank, Expresswagon,
Electro service, Fijnwijn, Fm Shoe, Gift & Fun,
Jules & Julie, Lingerie LaHo, Shop4ICT, Singel 9,
‘t Kasteeltje & Tuincentrum Lissens!

 Met spijt in het hart vernamen we in oktober
eveneens dat Leo De Smedt het voorzitterschap
omwille van gezondheidsredenen opgaf. We
bedanken Leo voor zijn jarenlange inzet als
bestuurslid, ondervoorzitter en voorzitter!
 Voorzitter Ad Interim Paul Geeurickx neemt
(bij gebrek aan kandidaat-opvolgers) het mandaat
van voorzitter op tot de volgende verkiezingen
in 2015. Kandidaat-ondervoorzitters mogen zich
evenwel steeds aanmelden.
 Het archief van onze harmonie wordt sinds
begin dit jaar gestockeerd in het gemeentelijk
archief op de Fläkt. De komende maanden wordt
alles geordend en geïnventariseerd. Bedankt aan
de werkgroep die dit enorme werk in goede banen
leidt: Stanny, Roza VM, Leon & Jozef VM.
 De thema’s van de 2 (!) volgende Harmonie
Nights staan al vast! Op 10 mei van dit jaar slaan
we aan het gokken met het casino-thema en in
2015 staat het circus centraal.
 U weet waarschijnlijk ook al dat dit jaar
het begin van de Groote Oorlog herdacht wordt.
Exact 100 jaar geleden was de moord op Frans
Ferdinand de aanleiding voor een nooit geziene
horror. In heel Vlaanderen lopen projecten die
Wereldoorlog I op passende wijze gedenken.
De harmonie wil hier uiteraard ook graag aan
meewerken en heeft al een herdenkingsconcert
gepland op 8 november. In 2019 - kan tellen qua
lange-termijn-planning! - zou er ook opnieuw een
stoet door de Opwijkse straten trekken, met de
harmonie op kop. 100 jaar geleden werd op deze
manier het einde van de oorlog gevierd.
 Op 16 maart treden wij op in de Vlindertuin
(nieuwe serviceflats) naar aanleiding van de Dag
van de Zorg en voor de plechtige opening van de
serviceflats.
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Top 5’en

Top 5’en
HARMONIE

14

Pelicaen Roger

14

Van den Maegdenbergh Stanny 13
Couck Tom

12

Pelicaen Koen

12

Roger heeft sinds Cecilia zijn vertrouwde plaats bovenaan de rangschikking
teruggevonden (met 100% aanwezigheid dan nog wel), welcome back.
Maar we zien deze keer ook enkele outsiders in de hoogste regionen staan
(mensen met een lange naam waarvoor de hele layout aangepast moest
worden :p).
Maar er is nog een hele weg te gaan eer de prijzen uitgereikt worden. Wie
zijn best doet, kan zeker nog bovenaan geraken! Succes J

Van den Maegdenbergh Gert 12
JEUGDHARMONIE

31

Couck Veerle

29

Couck Tom

28,3

Van Gerwen Lore

28

Vastenavondt Karlien

26

Vandeputte Regna

26

Het Jeugdharmoniejaar zit bijna in de helft, de machtsverhoudingen worden
dus stilaan duidelijk. Wat opvalt is dat de kampioen van vorig jaar uit de
Top-5 gedonderd is. De rechtenstudies met bijhorende examens nemen
blijkbaar wat meer tijd in beslag tegenwoordig J
Maar er zijn nog zekerheden, 2 Coucken bovenaan in de rangschikking,
broederlijk of zusterlijk bij elkaar.
Maar met het eetfestijn, kamp en concert in aantocht zijn er nog veel punten
te verdienen, zorg dus dat je zo veel mogelijk aanwezig bent!

Koen Pelicaen

Zwerfvuilactie Jeugdraad
20 september 2013
Naar tweejaarlijkse gewoonte werd ook in 2013 de hulp van de Jeugdharmonie
en andere Opwijkse jeugdverenigingen ingeroepen om Opwijk een beetje
properder te krijgen.
Na de zondagse repetities gingen we met een bende muzikanten op pad om
Opwijks zwerfvuil te verzamelen. Gewapend met plastieken handschoenen,
vuilniszakken, … deden we de toer van de zone die aan ons was toegewezen
en verzamelden we al het zwerfvuil dat we op onze baan tegenkwamen.
Beken werden opgeruimd, graskanten proper gemaakt,… Na een uurtje noest
werken, zat onze taak erop en konden we onze vuilniszakken droppen op de
afgesproken verzamelplaats.
Nadien heeft de Jeugdraad/gemeente alle zwerfvuil dat door de jeugdverenigingen
verzameld werd, nog tentoongesteld op een parkeerplaats op de Markt om
de Opwijkse inwoners ervan bewust te maken hoeveel zwerfvuil langs onze
bermen terug te vinden is. Mooi initiatief.
Dus bij deze nog een laatste oproep: weg met zwerfvuil, alles netjes in de
vuilbak waar het thuishoort. Dan hoeven we binnen 2 jaar misschien niet eens
meer op stap te gaan J. Bedankt!
Ingrid Van Eycken

Eindstand aanwezigheden
Harmonie 2012-2013
Top-10
TOTAAL
Couck Tom
Pelicaen Koen
Couck Veerle
De Medts Alfons
Corthier Paule
VdMaegdenb. Stanny
Van Eycken Leon
Pelicaen Wim
Vermeir Johan
Pelicaen Eric

61
56
55
53
52
51
51
51
50
50
49

100%
92 %
90 %
87 %
85 %
84 %
84 %
84 %
82 %
82 %
80 %
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Wafeslag Jeugdharmonie
11 januari 2014
730 wafels op 2 uur aan de man brengen... wij hebben het weer voor mekaar
gekregen!
Dat we daarvoor brave huismoeders uit hun bad hebben moeten halen of
nachtraven uit hun eerste slaap, kan ons niet deren. Onze superlekkere wafels
kunnen wij hen niet ontzeggen; openen zullen zij hun deuren en nog meer hun
geldbeugels.
Ons meter heeft ons nadien met open armen ontvangen, de soep werd gesmaakt.
Gelukkig van de patat erin versneden, het zou het teveel aan zouten neutraliseren.
Iedereen tevree, geen afgevroren vingers, de rekeningen kunnen weer betaald
worden.
En uitgeven zullen we ze, ‘s anderendaags op onze nieuwjaarsreceptie vloeide de
cava rijkelijk en werd kwistig met moppen in ‘t rond gestrooid, ons alomtegenwoordige meter en haar souffleur, je kan op ze rekenen!
U heeft wat gemist. Zorg dat je erbij bent en vooral blijft.
Maar trop is teveel, volgende keer blijf ik alvast niet aan uw bel hangen om u
willens nillens een wafel te verkopen.

Uw wafel mét cava liefhebber,
Zeger Evenepoel

Kerstmarkt mazenzele
22/12/2013
Zondag 22 december organiseerde de nieuwe vzw Animo voor de eerste keer de Kerststallentocht in Mazenzele. Deze
tocht is ondertussen aan zijn 21e editie toe, Animo nam na 20 jaar de fakkel over van het Vossendriescomité.
De opbrengst van deze Kerststallentocht ging naar het Roparun-initiatief, een estafetteloop van Parijs naar Rotterdam
om geld op te halen voor mensen met kanker.
Uiteraard was onze harmonie bereid, om samen met zangkoor De Bie, het geheel muzikaal te ondersteunen. Dus kwamen
wij op een regenachtige zondagavond samen, aan parochiezaal Houtekeet, waar enkele grote tenten stonden. Binnen
was het lekker warm en stonden enkele gezellige kraampjes waar de innerlijke mens versterkt kon worden.
Het moet gezegd, deze eerste editie van vzw Animo trok heel veel kijklustigen. Het was dus een grote groep die zich
omstreeks 17u in beweging zette voor de wandeling van ongeveer 3km.
Er stonden 6 kerstallen op het programma: leden van het voormalige Vossendriescomité hielpen bij het opzetten van de
3 kerststallen langs de Vossestraat en de Dries, de basisschool van Mazenzele plaatste een kerststal in de Kouterbaan,
de Landelijke Gilde één naast de Sint-Pietersbandenkerk en dan was er nog een stal langs de Heerbaan.
Maar ik vermoed dat de harmonie bij een 7e stalletje gespeeld heeft terwijl de helft van het volk verder wandelde. J
We hielden het bij ons ingetogen kerstprogramma: Hoe leit dit kindeke, Oh Denneboom, De Herderkens, ... Geen uptempo
versie van Stille Nacht dus :)
Halverwege de tocht gingen de hemelsluizen spijtig genoeg open, waardoor een deel van het publiek vroeger dan
gepland huiswaarts keerde. Maar de dapperen onder ons zetten de tocht uiteraard moedig verder en aan den Dries
was het ergste alweer voorbij.
Toen we terug aan Houtekeet kwamen, konden we opdrogen en nog genieten van een hapje en drankje.
Een geslaagde eerste editie voor vzw Animo!

Koen Pelicaen
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Jubileumviering van Alfons & Magda
30 november 2013
Alfons De Medts is al jaren een trouw lid van onze Harmonie. Elke vrijdag als eerste op post op de repetities, zelden
afwezig op optredens en manifestaties... Een muzikant in hart & nieren, zoals we ze graag hebben. Ook zijn echtgenote
Magda is er altijd graag bij als de Harmonie op stap gaat maar ook als er gewerkt dient te worden, denken we maar
aan de talloze eetfestijnen en de kerstmarkt waar we steeds op haar konden/kunnen rekenen.
En op 30 november ll. konden we eindelijk onze dankbaarheid eens tonen door talrijk aanwezig te zijn op de receptie
ter gelegenheid van hun 50ste huwelijksverjaardag. Daar mochten zij eens in de schijnwerpers staan en brachten we hen
een leuke serenade. Fons stond er eerst wat onwennig bij, had waarschijnlijk liever gewoon mee gespeeld J en toen
de dirigent hem dan nog eens het dirigeerstokje in zijn handen duwde voor Baby Face, was het even stressen. Maar
Fons laat dat niet merken en algauw zat hij in het goede ritme en slaagde hij erin ook dit goed af te werken.
Fons & Magda, nogmaals bedankt voor de uitnodiging en de leuke receptie. We wensen jullie er nog eens 50 jaar bij!!

Ingrid Van Eycken

Openingsactiviteit
19 oktober 2013
Het nieuwe werkjaar is terug van start gegaan, dus zo ook al de bijhorende activiteiten. De eerste die in de agenda
staat is uiteraard de openingsactiviteit.
Na een lange zoektocht naar een leuke activiteit en heel wat suggesties doorgenomen te hebben, kwam de werkgroep
steeds weer uit bij, rarara, bowling! Weeral bowling hoor je er wellicht al enkele denken...
Reden?! Het is een spel dat voor iedereen toegankelijk is, in groepsverband kan gedaan worden(voor de groepssfeer)
en een beetje binnen het budget viel uiteraard. Maar de werkgroep zou de werkgroep niet zijn, moest ze toch niet een
verrassing in petto hebben, maar daarover later meer uitleg.
Zo gezegd, zo gedaan. Met een leuke bende trokken we naar de Meirdam in Dendermonde. De alom bekende (flaterende)
bowlingschoenen werden aangetrokken, de groepen werden verdeeld en de banen werden ingenomen. De strijd kon
beginnen!
Er werd duchtig gegooid en de punten gingen vlot de hoogte in (bij de meeste
toch ;)). Af en toe werd er al eens naar het scherm van de buren gekeken en al
snel breidde de strijd zich uit over de verschillende banen. Het competitiebeest
in onze muzikanten kwam boven, en voor één keer speelden ze tegen elkaar
ipv samen.
Maar na een spannend uurtje bowlen was het helaas gedaan met spelen. Na
het (met plezier) inleveren van de prachtige schoenen was het dus tijd om weer
huiswaarts te keren.
In de auto’s werd er duchtig gezocht naar wat de verrassing zou kunnen zijn.
Dat het iets was om te eten dat stond vast, maar wat? De McDonalds waren we
al voorbij gereden, dat kon het dus al niet zijn.
Naarmate we korter bij onze thuisbasis kwamen werd het allemaal duidelijk.
De werkgroep had voor het gemak identiek hetzelfde genomen als vorig jaar.
Maar niets was minder waar!
In het cafe(-gedeelte) van Nijdrop werden onze muzikanten getrakteerd op een
drankje en 2 uur lang Frietjes à volonté. Jaja, de werkgroep had een heus mobiel
frietkot laten komen voor haar muzikanten. Als dat geen mooie verrassing is!
Iets nieuws dus dat bij velen wel in de smaak viel. De buikjes werden dan ook
duchtig gevuld. Het kraam hebben ze niet leeg gekregen, maar een leuke en gezellige dag was het zeker en vast!
Een goede start dus van het nieuwe werkjaar vol verrassingen, repetities en leuke activiteiten.

Timothy Coudyser

8

‘T VOL HERDERKEN

Nieuwjaarsreceptie Harmonie - 10 januari 2014
Ook onze nieuwe voorzitter a.i. houdt van tradities, dus ging de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gewoon door. Plaats van
het gebeuren: Peter’s Resto, The Place To Be en dit voor een laatste keer, aangezien Peter voor nieuwe uitdagingen
gekozen heeft.
Het werd opnieuw een zeer leuke bijeenkomst met een grote opkomst van de muzikanten (al dan niet vergezeld van
hun partner). Na de traditionele speeches van voorzitter en en voorzitter van de muzikanten werden er heel wat marsen
en “airekes” gespeeld. De muzikanten hadden er duidelijk zin in. De drank vloeide rijkelijk met dank aan voorzitter,
schatbewaarder en ere-voorzitter Leo J en er waren voldoende sandwichen om de magen te vullen.
Wat onthouden we uit de speech van onze “nieuwe” voorzitter:
- hij blijft zeker aan het roer tot St Cecilia 2015.
- hij is op zoek naar een ondervoorzitter en extra kandidaten voor het bestuur. Iedereen welkom!
- het wordt een druk jaar zowel voor Jeugdharmonie als Harmonie, met vele mooie activiteiten
- er wordt (in september?) waarschijnlijk opnieuw een weekend georganiseerd
- we ontvingen de hartelijke wensen van onze collega’s van Ober-Mockstadt die we in 2015 opnieuw zullen bezoeken
Hiermee is dan ook het nieuwe jaar 2014 plechtig ingezet. Beste wensen voor 2014!

Ingrid Van Eycken

Kerstmarkt - 30 november - 1 december 2013
Onze Opwijkse kerstmarkt viel in 2013 op het vroegst mogelijke moment, op 30 november vierde de Kerstman al feest in
Spechteshof! Gelukkig heeft hij in Opwijk geen concurrentie van Sinterklaas en is Sint-Maarten dan al lang gepasseerd.
Ook de harmonie was uiteraard van de partij om een kerststalletje uit te baten, net als vorig jaar stonden we op de
drukste locatie, de binnenkoer.
Zaterdagavond houdt de jeugd van de harmonie traditioneel het café open, en het was werken geblazen. Onze vertrouwde
sympathisanten hadden tijdig postgevat aan het tofste kraamke van de kerstmarkt, maar werden uur na uur dichter
tegen elkaar gedrukt. Ook al staan er tegenwoordig 3 grote tenten, al het volk kan er amper in! Men moest dus weer
over de koppen lopen om tot aan ons stalletje te raken. Maar dat bleek wonderwel te lukken, want de verkoop ging
zeer vlot. Jeneverkes, Affligems en heerlijke soep vlogen de deur uit.
Zondagvoormiddag werd er dus in allerijl nog wat bier en jenever aangehaald. Maar dat blijk uiteindelijk iets te voorbarig,
zondag is altijd iets kalmer qua verkoop.
Maar zondag stond natuurlijk ook onze rondgang door het dorp op het programma. Verzamelen deden we om 15u in
het Sint-Pauluscafé, waar de kelen en instrumenten gesmeerd en de eerste kerstliederen ingezet werden. Vandaar
trokken we verder richting FM Shoe waar de Kerstman ons een eerste keer samen met de brandweer opwachtte. Na
een geslaagde prijzenworp, konden we in Den Hert even opwarmen voor we verder trokken naar de Stationsstraat waar
we verwelkomd werden met lekkere zelfgemaakt cider en een praline bij Confiserie Sigrun. Dan volgde de quadruppel
aan het Heiveld met achtereenvolgens Athena, Shop4ICT, LaHo en Gift & Fun. LaHo zorgde voor de mooiste verrassing
van de dag, geen jenever, maar wel enkele MRO-bonnetjes voor de Jeugdharmonie, een mooi kerstgeschenk!
Dan liepen we voor de 2e keer de kerstman tegen het lijf, zowaar nogmaals samen met de brandweer. Kwam dat even
mooi uit, dan konden we de 2e trip van de kerstman richting de hemel ook muzikaal begeleiden. Ook ’t Kasteeltje kreeg
daarna een kersthymne aangeboden, waarna wij verder trokken voor de laatste loodjes. Of het bewezen is weet ik niet,
maar wij zagen de bloemetjes van Helios alvast opfleuren van onze muziek. Op de markt werden we aangesproken door
de KLJ om een aireke te komen blazen, maar eerst stond Thursday’s op het programma. Uiteraard gingen wij daarna
met veel plezier terug voor een jeneverke van Opwijks nieuwste erkende jeugdvereniging.
Daarna was het einde stilaan in zicht. Met nog 3 stops te gaan stond de opluchting op het gezicht van sommige
muzikanten te lezen. Na de 7 zonden absolutie verleend te hebben en de muzikale verbroedering met de Vedett’n in
Spechteshof, konden we afsluiten aan ons eigen kraampje op de kerstmarkt. Een serenade voor onze cafébazinnen op
zondag mocht uiteraard niet ontbreken.
En zo werd ons druk programma weer succesvol afgerond.

Koen Pelicaen
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Jubileumweekend
13-14-15 september 2013
Een heel jaar vierde de Harmonie in 2013 haar 175ste verjaardag, maar het hoogtepunt moest en zou het jubileumweekend
in september worden. Meer dan een jaar voorbereiding was er aan vooraf gegaan, met een programma om ‘u’ te zeggen
als resultaat. We willen hiervoor de werkgroep die dit allemaal in goede banen geleid heeft, dan ook nog eens heel
hard bedanken.
Eregasten tijdens dit weekend waren natuurlijk onze vrienden uit Ober-Mockstadt, die op vrijdagnamiddag uit Duitsland
aankwamen, en opgevangen werden door hun gastgezinnen. Het was voor velen een blij weerzien met oude bekenden
en vrienden. De vrienden uit Ober-Mockstadt en hun gastgezinnen werden onthaald met een feestelijk buffet in het
MAI. Ondanks het feit dat ieder het zich goed liet smaken, was er nog heel veel over. De koks hadden blijkbaar meer
eters of nog grotere eters verwacht.
Van het MAI ging het dan richting Spechteshof, waar de binnenkoer overdekt was met een grote tent. En ondanks het
eerste herfstige weer, was het er binnen gezellig en warm. Vrijdagavond stond de academische zitting op het programma.
Traditionele toespraken van voorzitter Leo, van burgemeester Beerens en zijn Duitse collega, een vertegenwoordiger van
VLAMO en provinciegouverneur Lodewijk De Witte werden er afgewisseld met muzikale intermezzo’s van percussiegroep
Triatu met Opwijkenaar Frank Van Eycken. Medailles werden uitgereikt aan verdienstelijke leden en muzikanten.
Tenslotte hadden voorzitter en ondervoorzitter nog een verrassing in petto: naar aanleiding van het jubileum hadden
ze een striptekenaar gevraagd om de geschiedenis van de Harmonie in een strip* te verwerken. “De Schat van de
Harmonie” is het mooie resultaat dat die avond voorgesteld werd. Siebe Denenbourg en Tom Couck kregen als jongste
muzikanten van respectievelijk de jeugdharmonie en de harmonie de eerste exemplaren overhandigd, waarna iedere
muzikant een exemplaar kon ophalen en laten signeren door de auteur.
Na dit alles kregen we een receptie aangeboden (met dank aan de vrijwilligers van De Ark die voor de bediening
instonden). Tijdens de receptie warmden de muzikanten van de Jeugdharmonie hun instrumenten op voor een optreden,
hierin gevolgd door de muzikanten van de Harmonie zelf. Beide optredens werden door het publiek gesmaakt. Aansluitend
konden de beentjes nog uitgeslagen worden, onder begeleiding van de covergroep Bump. Het jubileumweekend was
alvast goed van start gegaan.
Zaterdagmorgen was het echt herfst- en regenweer. Geen weer om een hond door te jagen? Dat laten onze Duitse
vrienden zich niet zeggen. Om 9 uur stond de bus immers al klaar voor een uitstap naar Brussel, waar o.a. een bezoek
aan het Europese Parlement op het programma stond. Ondanks het mindere weer was het een mooie daguitstap. Na
een avondmaal in de gastgezinnen stond ’s avonds alweer een volgende activiteit op het programma: galabal met het
orkest van Gunther Neefs, en een optreden van Gunther Neefs zelf, met wie we alweer 8 jaar geleden onze traditie van
de Harmonie Night begonnen zijn. Ook dit was een succes, en liep alweer uit tot in de vroege uurtjes.
Zondagvoormiddag was er eerst een ontvangst op het gemeentehuis, waar alle aanwezigen een mooi aandenken
overhandigd kregen t.g.v. ons 175ste jubileum. Vervolgens ging het in stoet door de straten van het centrum, waarbij
de beide muziekmaatschappijen van Opwijk en Ober-Mockstadt begeleid werden door de Steltenlopers uit Merchtem.
Voor deze uitzonderlijke gelegenheid kwamen onze wereldberoemde buren immers graag naar Opwijk. Het werd een
feestelijke optocht met heel wat publiek langs het parcours, en de zon was ons dit keer ook gunstig gezind. Aan het
Spechteshof werden dan nog enkele klassiekers gespeeld o.l.v. gelegenheidsdirigenten. De sfeer zat er goed in. Na een
maaltijd in de Schuur was het reppen naar de Markt voor het laatste deel van het feestprogramma, het muziekfeest.
De Musiverein uit Ober-Mockstadt beet hierbij de spits af, gevolgd door muziekverenigingen uit de buurgemeenten,
die onze verjaardag op twee podia mee muzikaal kleurden. De hele namiddag zat de markt vol muziekliefhebbers, die
bij wat vocht volop genoten van het gebeuren. Top of the bill was tenslotte het optreden van de muziekkapel van de
Gidsen, die de organisatoren hadden weten te strikken voor dit feestweekend. Het was een mooi spektakel waar vele
mensen – al dan niet onder paraplu of afdak, want de regen kon jammer genoeg niet wachten tot na het concert – (tot
veler verbazing gratis) van konden genieten. De Gidsen zorgden op die manier voor een onvergetelijk orgelpunt van
een onvergetelijk weekend. Intussen hadden ook onze Duitse vrienden de terugreis weer aangevat, en werd een punt
gezet achter de feestelijkheden.
We hadden er lang naar uit gekeken, en nu was het toch zo snel voorbij gegaan. Gelukkig moeten we geen 25 jaar
wachten op nieuwe feestelijke activiteiten, al zal dat wellicht op een iets kleinere (financiële) schaal zijn. Er moet immers
weer gespaard worden voor het volgende (200-jarige) jubileumfeest in 2038…

Rik Decoene
* Er zijn nog steeds stripverhalen te koop voor 10 € via harmonieopwijk@hotmail.com
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Nieuwjaarsreceptie Jeugdharmonie
12 januari 2014
De repetities zijn al een poosje bezig, en volgens onze dirigent maken onze
muzikanten week na week goede vorderingen.Er werd de laatste weken dan
ook volop gerepeteerd om het beste van onszelf te geven op onze eerste try-out
van het jaar.
Hiermee kunnen wij als jeugdharmonie de ouders eens bedanken om hun
kinderen week na week naar de repetities te laten komen. En zo kunnen zij ook
eens ervaren wat ze al dan niet doen op zo’n repetitie. Al was er hier en daar
wel nog een beetje werk aan de stukken (wat niet uitzonderlijk is als je rekening
houd met het niveau), toch konden de ouders er van genieten.
Van al dat luisteren krijg je uiteraard ook dorst. Maar geen nood, daar heeft de
werkgroep wel een antwoord op. Beneden in het bakhuis hadden zij namelijk
een hapje en een drankje voorzien.
Nadat iedereen voorzien was van een lekker glaasje was het tijd voor een
plechtig woordje, zo hoort dat nu eenmaal. De speecher van dienst deed
buiten zijn bedankingen, ook nog enkele bekendmakingen: het thema van ons
Aperitiefconcert, waar het kamp doorgaat, en nog iets, maar daarvoor zal je naar het Aperitiefconcert moeten komen…
Voor de muzikanten kon de speech niet snel genoeg gedaan zijn. Niet omdat deze saai was ofzo, maar wel omdat ze
vol spanning wachtten op het (weer meer dan geslaagde) kampboekje. Opnieuw werd duidelijk dat onze muzikanten
hier enorm naar uitkijken, en dit echt beschouwen als het toppunt van het jaar. Daarom hoopt de werkgroep ook dat er
(liefst iedereen) zo veel mogelijk muzikanten mee kunnen gaan!
Niet enkel de band tussen de muzikanten (en werkgroep) wordt hier hechter door, er wordt ook nog enorm hard aan de
muziekstukken gewerkt. Kortom het kamp daar moet je gewoon bij zijn!
Eenmaal de boekjes waren doorbladerd en de middag stilaan vorderde dropen de meeste genodigden af. Een kleine
delegatie dronk de laatste glaasjes leeg en na enig opkuiswerk kon de werkgroep weer van een geslaagde receptie
spreken.
Laat dit een voorbode zijn van een gezond en
muzikaal 2014!
Wapenstilstand
Timothy Coudyser
11 november 2013
Zoals ieder jaar werd de Harmonie door de gemeente aangesproken
om de herdenking van de wapenstilstand mee op te luisteren. Aan
de vooravond van talrijke herdenkingen van de Groote Oorlog kon
de harmonie niet ontbreken. Tijdens deze ingetogen plechtigheid
werd ons een verhaal verteld over de bommen en (hand)granaten
die in Opwijk gevonden werden en spijtig genoeg soms in de
handen van kinderen terecht kwamen. Dit ‘speelgoed’ richtte veel
familiaal leed aan... Het is goed dat dit ieder jaar opnieuw onder
de aandacht gebracht wordt, zodat we ten volle beseffen in welke
situatie onze voorouders (over)leefden, en dat het belangrijk is
de vrede te behouden.
De optocht eindigde in GAC II waar wij uitgenodigd werden op de
receptie van de gemeente Opwijk. Hier ontvingen wij het bekende
symbool van de oorlog, de klaproos, dat ons aangeboden werd
door de Gilde van Mazenzele

Gert Van den Maegdenbergh

Een dikke merci aan alle reporters van deze editie:
Ingrid, Rik, Leo, Paul, Gert, Zeger, Timothy, Jan, Koen
Jullie drankbonnetje komt er aan ;-)

V.U.: Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk
www.harmonieopwijk.be
Volgende editie: mei 2014
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