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In memoriam Aloïs De Bondt
Muziek nam een heel belangrijke plaats in in het leven van Aloïs.
Hij was 58 jaar lang één van de beste muzikanten in onze harmonie De Volherding
en 19 jaar de steunpilaar van onze jonge garde van de jeugdharmonie waarvan hij
ook het peterschap waarnam.
Sinds 1999 zong hij de baspartituur in het Mannenkoor De Bie en later ook in het
gemengd koor Cantabile. In het verleden zong hij ook mee in het koor van Nijverseel,
lange tijd gedirigeerd door zijn broer Clement.
Als Aloïs zeer sporadisch eens afwezig was op de repetities of uitvoeringen, wisten
we dat hij, ofwel in congé, ofwel elders aan het musiceren was, want ziek was hij
zelden of nooit.
Veel muzikanten hebben aan hem een zeer gedegen leermeester gehad; hij kon
raadgeven, bijsturen en eventueel voorspelen zonder zich op te dringen.
Als er al eens te weinig muzikanten waren en een partituur ontbrak in de bezetting
zei hij altijd eenvoudigweg : “k zal ekkik dij wel spelen” en dit gewoon op gevoel:
hij was een meester in improvisatie.
Van het laatste muziekstuk van de kerkdienst, de Airekesmars, heeft Aloïs de partituren uitgeschreven en we zullen
deze nog dikwijls spelen ter zijner nagedachtenis!
Bedankt voor alles, Aloïs, en veel sterkte aan Roza en de familie. Zoals hij zelf ook zou gedaan en gewild hebben, zullen
we bij nen Affligem of nen Op-Ale nog dikwijls verhalen uit het verleden ophalen. Verhalen waar we alleen maar goeie
herinneringen aan hebben...

Paul Geeurickx, voorzitter

Peter Aloïs,
op zondag 28 september vernamen we het nieuws van
jouw overlijden en toen stond de wereld even stil...
19 jaar maakte je deel uit van onze Jeugdharmonie.
Je was er steeds graag bij: als steun voor onze jonge
muzikanten en als mentor voor ieder van ons. Muziek
maken en feesten was jouw hele leven. En wij mochten
telkens meegenieten: je zette jouw deur open voor
werkgroepvergaderingen, zorgde voor cadeautjes /
traktaties bij verjaardagen en communies, leverde een
vaste stopplaats tijdens onze jaarlijkse fietstocht.
En nu is er de stilte, we zullen er moeten aan wennen...
Je was een prachtig mens, een fantastische muzikant en vooral een goede vriend!
We gaan er voor zorgen dat je fier mag blijven op onze Jeugdharmonie! Waar je nu ook mag zijn, jouw muzikale geest
zal altijd onder ons blijven.
We gaan je missen!

Muzikanten, dirigent en Werkgroep van Jeugdharmonie Opwijk
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Woordje van de voorzitter
In een vereniging is het zoals in ’t dagelijks leven: een opeenvolging van blije en minder aangename dagen en
gebeurtenissen. Het overlijden van Alois kwam als een donderslag bij heldere hemel.
Dit gebeuren werpt natuurlijk een schaduw op onze eerstvolgende activiteiten, doch gezien alles reeds gereserveerd
en betaald was, kunnen we het Eifelweekend niet annuleren: laat er ons het beste van maken.
Ook ons Groote Oorlog-concert en het Ceciliafeest naderen met rasse schreden: kom dus zoveel mogelijk naar de
repetities de volgende weken.
Voor Cecilia volgt nog een apart schrijven, want er wijzigt hier en daar iets aan het programma.
Ik moet ook de muzikanten zowel van de jeugd als van de ‘grote’ harmonie bedanken voor hun inzet bij de voorbije
activiteiten, ook de dirigenten natuurlijk. Bijzondere felicitaties aan Jan van de jeugdharmonie zijn op zijn plaats naar
aanleiding van zijn huwelijk in augustus.
Bij deze doe ik ook nogmaals een warme oproep aan zij die zich geroepen voelen om hun kandidatuur voor het
ondervoorzitterschap van onze vereniging te stellen en verwelkomen we Renata De Busschere (madam Rob) als nieuw
bestuurslid (heeft zij alvast toch beloofd enige tijd geleden).
Tot een dezer,

Paul Geeurickx, voorzitter

Muziekfeest Opwijk (Kioskconcert Vlamo)
zondag 29 juni 2014
Jaarlijks organiseert de gemeente tijdens de 2e kermisweek een muziekfeest om de kermis af te sluiten. Dit jaar stak dit
muziekfeest in een ander kleedje, want VLAMO had onze harmonie gevraagd of we samen met de gemeente interesse
hadden voor de organisatie van een Kioskconcert.
Het leek ons een leuk idee om hierin mee te stappen en dus richtten we binnen het bestuur een kleine werkgroep op
om zich hiermee bezig te houden: zaal klaarzetten, drank bestellen, tapploeg samenstellen, … Ook de gemeente deed
een duit in het zakje met de ontvangst van de deelnemende muziekmaatschappijen, een extra drankbonnetje, …
Volgens VLAMO waren de inschrijvingen voor dit Kioskconcert zeer snel afgerond, verscheidene muziekmaatschappijen
moesten zelfs geweigerd worden omdat het aantal maatschappijen tot 8 beperkt werd.
Om 13u begonnen we er aan, het festival diende door het mindere weer in de Schuur van Hof Ten Hemelrijk door te
gaan. Maar dat weerhield het publiek er niet van even langs te komen om te genieten van prachtige harmonie- en
fanfaremuziek.
De jeugd van Zemst-Laar waren als eerste aan de beurt, zij brachten er onmiddellijk de goede sfeer in. Nadien kregen
we ook nog Merchtem, Peizegem, Westrode, Brussegem en Borchtlombeek op bezoek en mochten we zelf het festival
afsluiten.
Een fijne ervaring, enkel positieve reacties, …. dus als VLAMO geïnteresseerd is, is dit misschien wel voor herhaling
vatbaar :-)

Ingrid Van Eycken
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Concert rusthuis Jeugdharmonie
21 juni 2014
Normaal sluiten we ons werkjaar steeds af met een Kermisconcert onder de luifel van Spechteshof. Maar vaak hadden
we de pech dat het die dag pijpenstelen regende, waardoor we voor een beperkt publiek dienden te spelen.
Daarom dachten we dit jaar eens volgens een ander concept te werken en een traditie van vroeger op te pikken: namelijk
een concertje voor de bewoners van het Opwijkse rusthuis in de Kloosterstraat.
De directie was meteen gewonnen voor het idee, dus stonden we op zaterdag 21 juni geprogrammeerd in het
animatie-aanbod van De Oase en openden we in de cafetaria met een spetterend concert de Opwijkse kermisweek.
En u kan het allicht wel raden, buiten scheen het zonnetje :-) Maar niet getreurd, we hadden een leuk publiek aan de
rusthuisbewoners, iedereen was enthousiast en er werd zelfs voor een bisnummer geroepen.
Een leuke ervaring voor onze muzikanten, een fijne dag voor de bewoners, dus zeker nog eens voor herhaling vatbaar.

Ingrid Van Eycken

Muziekfeest Nijverseel
6 juli 2014
Ons laatste optreden van werkjaar 2013-2014 was -zoals steeds- het muziekfeest op Nijverseel kermis.
Dikwijls is het bakken en braden op het podium onder een zomerse zon, maar voor deze 119e editie regende het echter
pijpenstelen. De organisatie had dus achteraan een tent voorzien waar de optredens door konden gaan.
In tegenstelling tot voorgaande jaren stonden de zangkoren Alegria & Cantabile dit jaar niet op de affiche wegens
bezettingsproblemen. De spits werd dus afgebeten door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Baardegem die een mooie
best-of van hun “kleuren”-concert bracht.
De kleur buiten was overwegend grijs, zodat de tent snel gesloten werd en we er binnen een kleurrijk feestje van konden
maken zonder dat de regen binnensloeg.
Daarna was het onze beurt om de tent op zijn kop te zetten met een best-of uit ons gelegenheidsmuziekboekje. We
hadden een mooie bezetting voor dit concert, dus de klassiekers zoals “De zwiëter” (Sweet so sweet) & “den Bergzuïper”
(Bergzauber) klonken meer dan behoorlijk.
Alhoewel onze dirigent meermaals opriep om een danske te placeren, bleef de dansvloer echter leeg. Misschien zat de
tent ook gewoon te vol en was er niet genoeg plaats om te dansen? :)
Als afsluiter van de avond stonden Toosh & Eenes geprogrammeerd. Wie deze 2 heren al aan het werk heeft gezien,
beseft dat de ambiance in de tent nog een hele tijd verderging.
Ondanks het hondenweer, was het dus toch weer een leuke afsluiter van ons werkjaar.

Koen Pelicaen

Gildefeesten Mazenzele
17 augustus 2014
Dit jaar was het de beurt aan de Sint-Pietersgilde van Mazenzele om het Brabants
gildefeest te organiseren. Het werd een driedaagse happening rond halfoogst met
de slogan ‘Met Pijl en Boog rond de Toog’.
Met een bierproeverij en een Oberbayernavond op zaterdag werd het weekend al
goed ingezet, maar op zondag was er dan ook nog het groot Brabants Gildeest met
deelname van een twintigtal schuttersgilden uit Brabant en onze harmonie.
In de namiddag stapten we mee in een grote parade door de straten van Mazenzele
om vervolgens af te sluiten in de feesttent met fijne volksdansoptredens, enkele
airekens en vooral veel drank.
Proficiat aan de Mazenzeelse Gilde voor de puike organisatie.

Ingrid Van Eycken
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Jeugdharmonienieuws

Harmonienieuws

 Begin september mocht onze Jeugdharmonie
maar liefst 6 nieuwe gezichten verwelkomen!
Jonge muzikanten Cato (sax alto), Bent (slagwerk)
en Henrik (sax alto) zetten bij ons de eerste
stappen in het samen muziek maken. Maar ook
An (klarinet), de moeder van jeugdmuzikante
Sarah, komt bij ons de eerste harmonie-ervaring
opdoen. Tenslotte zijn er ook 2 “oude” bekenden
die opnieuw opduiken: Jeroen (bariton) & Sacha
(klarinet) (met dochtertje Senne (Digibird)) zorgen
voor wat extra versterking.

 Cecilia valt dit jaar op 22 november. Schrijf
deze datum dus zeker al in je agenda! De cafés
zijn verwittigd van onze komst, de cateraar en
live-muziek zijn geboekt: het belooft weer een
stevig feestje te worden!

 Wie zin heeft om deze nieuwe aanwinsten
aan het werk te zien, is trouwens altijd welkom
om een kijkje (luistertje?) te nemen tijdens onze
wekelijkse repetitie op zondagvoormiddag.
 Op 25 oktober verwachten we iedereen
met opgeblonken bowlingschoenen om 14u
aan Spechteshof. Oei, nu heb ik al verklapt wat
we gaan doen :-) Bij gebrek aan een andere
leuke, betaalbare, dichtbije groepsactiviteit als
alternatief, gaan we dus opnieuw een recordaantal
strikes smijten in Dendermonde. Uiteraard gaan
we daarna ook een hapje eten. Daafrvoor trekken
we ditmaal naar Singel 9. Einde activiteit is
voorzien rond 19u.

 Uiteraard zijn wij ook opnieuw paraat het
eerste weekend van december op de Opwijkse
kerstmarkt. Zaterdag 6 en zondag 7 december
kan u weer aan ons kraampje terecht voor een
natje en een droogje. Zondag trekken we door
het dorp om sympathiserende handelaren en
cafébazen op een serenade te trakteren. U bent
van harte welkom om ons te vergezellen.
 Op vrijdag 6 juni hebben wij de vernieuwde
Doortstraat plechtig ingespeeld. Door het vroege
aanvangsuur (19u) werd gevreesd dat we met
een beperkt aantal muzikanten zouden zijn,
maar dat viel gelukkig goed mee. Op het laatste
moment werd de plaats van samenkomst ook nog
veranderd, maar enkel Jan De Gols checkt zijn
mail blijkbaar iets minder dan de rest :) Onder
het genot van een glaasje bubbels konden we, na
de obligate speeches, de buurtbewoners dus een
mooie serenade aanbieden op de parking van de
Fläkt.

De groote oorlog

Academische zitting + Concert van de
Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk
olv Jan Couck

Zaterdag 8 november
Gratis inkom | Start: 19u00
Schuur Hof Ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7, Opwijk
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Top 5’en
HARMONIE

51

Pelicaen Roger

48

Van Eycken Leon

46

De Medts Alfons

45

Pelicaen Wim

45

Pelicaen Eric

43

JEUGDHARMONIE

56

Couck Veerle

53,3

Van Gerwen Lore

52,3

Vandeputte Regna

49,7

Vastenavondt Karlien

48,3

Van den Meersche Lucas

46,7

Het einde van het werkjaar nadert met rasse schreden, Sint-Cecilia 2014
staat op 22 november op de kalender. Nog anderhalve maand dus, vooraleer
de aanwezigheidslijst in een definitieve plooi ligt. Traditiegetrouw staat Roger
weer op het hoogste schavotje. Zal hij die plaats nog afstaan? Hij wordt
wel op de voet gevolgd door Leon, Alfons en Wim, met 2 respectievelijk 3
punten minder. De top-5 wordt vervolledigd met Eric die 43 repetities &
activiteiten van de 51 bijwoonde.
Werkjaar 2013-2014 van de Jeugdharmonie is begin juli afgelopen. 56
repetities, concerten en activiteiten stonden er in totaal op de teller.
Verschrikkelijke Veerle heeft er daarvan 53,3 meegedaan! Dat verdient meer
dan 1 pluim op de hoed, proficiat! Levend Lijk Lore stond voor de eerste keer
in de top 5 en werd meteen naar de 2e plaats gekatapulteerd! Op plaats 3
vinden we Razende Regna die al enkele jaren in de top-5 kampeert. King
Kong Karlien en Lordi Lucas vervolmaken de top-5. Dikke proficiat aan allen
voor jullie veelvuldige aanwezigheid!

Excuses voor de bijnamen; het thema van ons Apertitiefconcert was nog
even aan het nazinderen.

Opwijk Kermis - Zondag 22 juni 2014
Opwijk kermis start voor de Harmonie traditioneel met het opluisteren van de eucharistieviering op zondagvoormiddag.
Heel wat muzikanten op het appel, dus dat zat al goed. In de kerk de vaste klanten, zowel van de harmonie als van de kerk.
Muzikaal waren niet alle stukken van het voorbije concert geschikt voor een kerkelijk gebeuren, maar mits wat knip- en
plakwerk weergalmden James Bond en Tina Turner (GoldenEye) feestelijk tussen de kerkzuilen. De rust werd wat hersteld
met Beethoven en Amazing Grace, met een ontroerende solo van Tom, om met een ingekorte versie van Sinatra (met
mooie solo’s van Leo en Gert) feestelijk af te sluiten. De overgang naar de echte kermis werd op die manier vlot gelegd.
Nadien werd er uiteraard nagepraat bij een frisse pint. De kermis kon beginnen, de Harmonie had voor een geslaagd
startschot gezorgd.
In de namiddag stapten wij naar goede gewoonte mee in de Sint-Paulus Paardenprocessie. Onder een stralende zon werd
het tempo er goed in gehouden. Na de processie speelden de Rode Duivels immers tegen Rusland. Dankzij Origi (in de
88ste minuut) werd het nog een stevig feestje op de binnenkoer van Spechtes. ‘s Anderdaags op het werk daarentegen...

Rik Decoene & Koen Pelicaen

Zomerhappening Nijdrop - Vrijdag 15 augustus 2014
Ieder jaar op 15 augustus organiseert jeugdhuis Nijdrop de zomerhappening. Net zoals vorig jaar werden wij met de
Jeugdharmonie opnieuw uitgenodigd om deze leuke gezinsnamiddag en -avond te openen. Ondanks dat dit midden in
onze ‘zomerstop’ zit, konden wij het niet nalaten om in onze achtertuin te gaan spelen.
Net op het moment dat wij aan ons optreden begonnen, gingen de
hemelsluizen helaas open. Het gevolg: weinig publiek om voor te spelen.
Maar wij kunnen wel zeggen dat wij ons eerste ‘marquee’ concert
gespeeld hebben. Een kleine punttent, met een 20-tal enthousiaste
toehoorders en een vrolijke tappersploeg die ons concert zeker en vast
smaakten. Wij hebben er van genoten!
En dat kapitein Winokio in de zon heeft kunnen spelen, heeft hij alleen
maar aan onze zomerse muziek te danken!

Gert Van den Maegdenbergh
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Muziekfeest Merchtem
24 augustus 2014
Veel tijd om op ‘t gemak in gang te schieten was er niet na onze welverdiende zomervakantie. Na 1 optreden in Mazenzele
en 1 repetitie stond in Merchtem opnieuw een serieuze test op ons programma.
We hebben al zeer goede optredens gegeven tijdens de Merchtemse kermis, maar zeker ook jaargangen waar we liever
niet aan terugdenken. Vraag dat maar aan onze ex-jeugddirigent, Joris De Geest.
Gelukkig hoort het optreden van zondag 24 augustus 2014 in het eerste rijtje thuis!
Tijdens de zomervakantie kan de harmoniebezetting al eens tegenvallen, maar daar hadden we dit jaar geen last van.
Met een 30-tal muzikanten brachten we nogmaals de hits van onze voorbije Harmonie Night in Spechtes: Casino.
Ook dit kan wel eens problemen opleveren: met slechts 1 repetitie in de benen (of longen?) opnieuw onze concertstukken
spelen... het blijft een (berekend) risico. Maar het moet zijn dat de casinonummers goed in de vingers zaten, want ze
werden (zo goed als :-) ) foutloos gebracht.
De trompetten mochten alles geven tijdens opener “The Showstopper”, het trio “Goldeneye”, “Copacabana” en “Big
Spender” werden met de nodige flair gebracht, solisten Wim, Jo, Leon en Gert brachten een gevoelige versie van “Frank
Sinatra” en afsluiter “Abbacadabra” zorgde voor een swingend feestje.
Helaas waren we opnieuw als eerste geprogrammeerd, waardoor we voor een behoorlijk leeg kermisplein optraden.
Gelukkig maakten onze eigen meegereisde fans veel goed met hun enthousiasme!
Laten we volgend jaar na de vakantie in elk geval proberen om op Katuit Merchtem opnieuw een geslaagd concert
neer te zetten :)

Koen Pelicaen

Afsluiting werkjaar Jeugdharmonie
5 juli 2014
Het was op een zwoele zaterdagnamiddag aan het begin van het zomerreces.
Niet zonder eerst via Kravaal en onbetreden paden bij ons peter en meter aan te belanden met onze stalen rossen, en
na aldaar zomerse aardbeien met prikkelende dranken tot ons te hebben genomen, koers te zetten naar Roza en Leo
aan de voet van de Hulst, alwaar wij tijdig konden schuilen en ons neervleien aan de rijkelijke dis.
Een bourgondische maaltijd met alles erop en eraan, de sfeer uitgelaten ondanks het falen van onze nationale
voetbalhelden… Meer moet dat niet zijn.

Zeger Evenepoel
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DIT IS TOEKOMSTMUZIEK
De jetlag hebben we ondertussen wel al verteerd. Het mag gezegd: we hebben er gewéldig van genoten, van onze
trip naar Las Vegas in mei van dit jaar. Onze muzikanten varieerden moeiteloos van Ol’ Blue Eyes naar een Pokerface.
Van The King naar The Entertainer. Van de Showboat naar de Copacabana. Dirk en Annelies waren goed bij stem. En
de twee danseressen waren… euh, schaars gekleed. Ook de casino-avond van daags tevoren was bingo! Nu nog
steeds krijgen we vragen om dit nog eens te organiseren.
Jaarlijks twee concerten
Enige tijd geleden besliste het bestuur om jaarlijks twee concerten te organiseren. Eentje in mei - de Harmonie
Night @ - en eentje in het najaar. Enerzijds om onze muzikanten meerdere uitdagingen per jaar aan te bieden.
Anderzijds om te laten zien dat de Koninklijke Harmonie De Volherding een bloeiende en enthousiaste organisatie
is. Dus beste muzikanten-in-spe, waar wachten jullie nog op? Sluit aan bij de Harmonie! Laat ons wat weten via
harmonieopwijk@hotmail.com.
En eigenlijk ook omdat het bord in de vergaderzaal boordevol straffe ideeën stond na één van onze brainstormen (7
op de schaal van Richter) dat we ’t niet over ons hart kregen daar niks mee te
doen. Het tempo tijdens de repetities zal dus wat hoger komen te liggen: meer
concerten, meer nieuwe nummers om in te studeren.
De Groote Oorlog
Het eerstvolgende concert is onze bijdrage aan de academische zitting van de
gemeente in het kader van de herdenking van ‘De Groote Oorlog’. Op zaterdag
8 november vanaf 19u00 uur in de Schuur van het Hof Ten Hemelrijk. We doen
dat concert nog eens dunnetjes over op zaterdag 29 november in Oudergem.
Daarna wenden we de steven van het Volherdingsschip naar mei 2015. Traditioneel
is de Harmonie Night @ het jaarlijkse ‘grote’ concert waar reeds maanden van
op voorhand naartoe wordt gewerkt. Een leuke omkadering, aangepaste muziek,
een heerlijk diner voor onze VIPs en uiteraard een enthousiast publiek.
Voor het bepalen van een leuk thema waaide het dus stevig in het hoofd van
het bestuur. Met die lijst aan ideeën trokken we referendumgewijs naar onze
muzikanten. “Filmmuziek” en “Ode aan de koning” (muziek van Michael Jackson,
Prince, Queen enz.) kregen de meeste stemmen. In oktober hakt het bestuur de
knoop door. Je hoort er snel meer van. Schrijf alvast zaterdag 9 mei 2015 in je
agenda: Harmonie Night @...
En verder en verder
Voor het najaar van 2015 plannen we een kerstconcert in één van de kerken. Of
we deze avond afsluiten met glühwein, warme chocomelk en vooral… kerststohl,
moeten we nog voorproev… euh, beslissen!
Het circusproject – waarbij de Harmonie in een échte circustent speelt met een
eigen programma, maar waarbij het ook de score verzorgt voor de acts van de
circusartiesten – ligt ook nog klaar. Dit rond krijgen tegen mei van volgend jaar
bleek niet mogelijk. Nogal wat circussen hebben reeds tourneeplannen waarbij
ze Opwijk niet aan doen. Daarnaast willen we graag ook de scholen de kans
geven om van de circusacts te genieten. Om aan het onderwijs de kans te geven
dit in hun programma in te schrijven is een latere datum dus beter. We mikken
voor Harmonie Night @ The Circus op mei 2016.
Maar da’s dus toekomstmuziek (heb je ‘m?). Tot zaterdag 8 november.

Joeri Van Mulders

7

‘T VOL HERDERKEN

Huwelijk Jan De Maeseneer & Inge Sprangers
23 augustus 2014
Het zat er al even aan te komen, maar dit jaar was het zover: onze jeugddirigent besloot te trouwen met zijn grote liefde
Inge. En Jan zou Jan niet zijn, als hij dit evenement niet groots zag :-)
Zijn droom: een reuzegroot orkest met alle leden van de harmonieën, fanfares & brassbands die ze beide dirigeren.
Leuk! Maar simpel?
Net voor de vakantie kregen we de 3 muziekstukken, die ze graag zouden horen voor & na de huwelijksmis. Voor velen
zou het dus een zichtlezing worden, die 23ste augustus.
Met een 20-tal muzikanten trokken we richting Hoogstraten waar het huwelijk voltrokken zou worden. Gelukkig waren
we op tijd vertrokken, want Jan was dus wel degelijk “gepresseerd” om met zijn Inge te trouwen, we stonden nog maar
net op onze plaats in het grote orkest toen de trouwstoet al arriveerde aan de kerk. Na de mooie misviering hebben we
de 2 volgende nummers, toch helemaal kunnen meespelen.
Nadien waren we ook nog uitgenodigd voor de leuke
huwelijksreceptie met voldoende drank & hapjes en kregen
we de gelegenheid om nog even met het bruidspaar bij
te praten. Maar niet te lang, want de terugtocht was
nog ver. Napraten hebben we dan ook op het terras van
Spechtes gedaan :-)
We wensen Jan & Inge een hele leuke tijd samen en
hopen dat ze nog lang vanuit Hakendover hun weg naar
Opwijk vinden.
Proficiat!!!

Ingrid Van Eycken
Komend weekend trekken we op weekend naar Duitsland. Voor de verandering niet naar Ober-Mockstadt, maar
naar Eifel!
Voor de vergeetachtigen onder u, nogmaals het (licht gewijzigde) programma:
Vrijdag 10/10/2014:
17u
Vertrek aan GAC II (Ringlaan) naar hotel Panorama in het Eifelgebergte (www.eifel-panorama.eu)
+/- 20u Avondmaal en aansluitend repetitie
Zaterdag 11/10/2014:
8u30
Ontbijt
10u
Vertrek naar Bitburg
11u
Overdekte boerenmarkt of shoppen in de hoofdstraat
12u
Geleid bezoek in de beroemde “Bitte ein Bit”-brouwerij
13u30 Middagmaal in een plaatselijk restaurant
15u
Vertrek naar Manderscheid met 2 middeleeuwse burchtruïnes (vrij bezoek)
17u30 Halte aan “Der Brubel” in Wallenborn, een koudwatergeiser die elke 35 minuten actief wordt
19u
Avondmaaltijd in ons hotel met een gezellig samenzijn tussen pot en pint
Zondag 12/10/2014:
8u30
Ontbijt
10u
Opluisteren misviering in Statkill (vergeet uw harmoniehemd niet)
11u30 Vertrek naar Blankenheim voor een korte stop en vervolgens naar Bad Münstereifel voor het middagmaal
+/- 20u Aankomst in Opwijk

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

V.U.: Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk
www.harmonieopwijk.be
Volgende editie: januari 2015
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