
 12 november
 19u Jan en Alleman
  volksorkest
 20u Violet
  strijkorkest
 21u Weergalm van Meerdael
  o.l.v. Kristof Lefebvre

zaterdag

koninklijke harmonie de weergalm van meerdael vzw

de Roosenberg M.Noëstraat 15 Oud-Heverlee deuren 18u30  
info 0486 64 50 41 of  www.weergalmvanmeerdael.be

FESTIVALzoetwater

inkom 9 €
vvk 7 €

zwf

“ Meerdael Forest ”

bestel hier ( https://forms.gle/BVLu6cJWc3cZcuNJ8 ) 

je kaarten voor het ZoetWaterFestival
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Beste 
HarmoNieuwslezers…

de voorzitter

Een nieuw nummer van 
HarmoNieuws wil zeggen 
dat we weer ongeveer 
een half jaartje verder 
zijn. Een half jaar zonder 
maatregelen en beper-
kingen. En bovendien 
loopt alweer een nieuwe 
vaccinatieronde. We mo-
gen dan ook hopen dat 
we u talrijk en zonder be-
perkingen op 12 novem-
ber mogen begroeten 
voor een feestelijke editie 
van ons ZoetWaterFes-
tival, in de Roosenberg. 
Want we vieren nog altijd 
onze 126e verjaardag. 
Na een postcorona-edi-
tie met de handrem op, 
in 2021, gaan we dit keer 
knallen, mét spectaculai-
re gasten en mét een tal-
rijk publiek.

En eind januari hopen we 
te klinken op het nieu-
we jaar, na eindelijk nog 
eens een opendeurre-
petitie waarop we zeer 
graag alweer enkele 
nieuwe muzikanten zou-
den verwelkomen. Voor-
al slagwerkers kunnen 
we heel goed gebruiken. 
Men zegge het voort!

En in ieder geval tot 12 
november!

zoetwater FESTIVAL
Met ‘Violet’ en ‘Jan en Alle-

man’ nodigen we dit keer be-
kende namen uit. Dat vonden 
we wel passen bij een jubile-
umjaar, waarin we met trots 
terugkijken op enkele hoogte-
punten uit ons (recente) verle-
den.

Een daarvan was ongetwij-
feld, op het ZoetWaterFestival 
van 2010, het knaloptreden 
van Violet, het kleurrijke viool-
geweld uit eigen gemeente. 
Violet is niet zozeer één groep 
dan wel een verzameling or-
kesten, allemaal even enthou-
siast en geëngageerd. Ze ont-
stonden bij het begin van dit 
millennium, op initiatief van 
Aag en Greet en hebben on-
dertussen al een flinke duit 
bij elkaar gespeeld om ook bij 
hun vrienden van Bochabela 
in Zuid-Afrika de (viool)muziek 
te steunen. Spelen om te de-
len! En om op 12 november 
het publiek in de Roosenberg 
door het dak te zien gaan …

In het voorjaar van 2011 pro-
grammeerden we op de Bruegel-
avond in het kader van onze ‘Weer-
galm@home’ volksmuziekorkest Jan 
en Alleman, dat inmiddels ook al 
ruim 40 jaar bestaat. Spilfiguur ‘Jan’ is 
niemand minder dan een van onze 
basklarinettisten, violist in zijn eigen 
orkestje, en die ‘Alleman’ zijn ons ook 
niet allen onbekend... Voor het Zoet-
WaterFestival van 12 november heb-
ben ze weer een fris en gevarieerd 
programma voorbereid.

Rond 21 uur speelt de Weergalm 
zelf het slotconcert, waarna om 22 
uur het nakaarten (en het opruimen 
:-) kunnen beginnen.

Ben je organisator van een 
straatfeest, buurtfeesten, in-
huldiging of een ander event? 
Of heb je gewoonweg iets te 
vieren waarop wat akoestische 
muziek wel leuk zou zijn? Maar 
een hele harmonie neemt 
best wel wat plaats is, of klinkt 
te luid … Uit ons orkest isole-
ren wij bij gelegenheid al eens 
kleinere ensembles en maken 
daarmee muziek … op maat. 
Ook overdag en in de week. 
Bel of mail ons gewoon met je 
vraag en we komen graag met 
een voorstel.

harmo NIE, harmo WEL ...
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paap TOON
2022 - 2024

alle info over deze activiteiten 
vind je op onze website

27 januari ‘23
OPENDEURREPETITIE

12 november
ZOETWATERFESTIVAL

11 november
WAPENSTILSTAND

28 - 30 juni ‘24
HARMONIEWEEKEND

14 mei ‘23
APERITIEFCONCERT

21 januari ‘23
VIVA BLANDEN

 27 januari
 20u korte repetitie
  iedereen welkom !
 21u een glaasje
  op het nieuwe jaar
 

vrijdag

koninklijke harmonie de weergalm van meerdael vzw

O.C. Blanden Bierbeekstraat 8b
info 0486 64 50 41 of  www.weergalmvanmeerdael.be
ook ouders, vrienden en sympathisanten zijn welkom !   

REPETITIEopendeur
odr

Speel of leer je een blaas- of slagwerkinstrument of wil je het opnieuw van onder het stof halen? 
Dan vind je bij onze harmonie een toffe groep van alle leeftijden om samen iets met jouw talent te doen! 
Wij repeteren elke vrijdagavond van 20u tot 22u15. 
We hebben onze vaste stek in het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum in Blanden.       

Het volksorkest Jan en Alleman opent dit jaar het ZoetWaterFes-
tival om 19uur.  Maar we zien ze nog eens terug later op de avond.  
Na 21uur komen ze nog even de harmonie vervoegen om dan samen 
nog twee nummers te brengen.  Eéntje heet ‘La Parade des Soldats 
de Bois’, het ander ‘Paep Thoen’ (paap Toon).  Hieronder even het ver-
haaltje, op 12 november kan je de muzikale interpretatie beluisteren... 

Paap Toon (1415-1487), een befaamd grappenmaker, was organist 
in Leuven en kreeg een standbeeld in de Brusselsestraat op het pleintje 
boven de Dijle. Onze Leuvense Jan Staes heeft het leven van Paap Toon 
even uitgevlooid. Erasmus (1466-1536) heeft zelfs verhalen over hem op-
getekend. Rogier van der Weyden (1399-1464) moet Paap Toon in Leu-
ven gekend hebben. In de tijd van Paap Toon waren de muzikanten niet 
rijk en ze moesten leven van aalmoezen.

Kort bij de kerk van Leuven woonde een gierige vrek die nooit eens 
een frankske teveel had om aan Toon te geven. Toon had op een mooie 
dag zijn vrienden uitgenodigd, maar hij had niets om hen aan te bieden. 
Hij wist in de keuken van de woekeraar binnen te dringen en hij stal een 
grote ketel gevuld met lekkere soep. Thuis doet hij de meid de soep over-
gieten en de ketel degelijk poetsen om hem blinkend nieuw en daardoor 
onherkenbaar te maken. Hij stuurt dan een knaap op om de mooi opge-
poetste ketel te gaan verpanden bij de woekeraar, een praktijk die vroeger 
algemeen in zwang was. Deze tekent, na betaling van het pandgeld, een 
bewijs voor ontvangst van de ketel. Met het opgebrachte geld kan Paap 
Toon nu wijn kopen voor het feest. Bij etenstijd vindt de meid van de woe-
keraar echter soep noch ketel en vermits niemand anders in de keuken 
was geweest dan Toon, wordt deze van diefstal beschuldigd. Toon bekent 
dat hij even tevoren in de keuken is geweest, doch dat hij niets weggeno-
men heeft, maar dat hij daarentegen een ketel heeft binnengebracht. Als 
zij protesteren, toont hij fier het ontvangstbewijs dat hem door zijn bode 
werd overhandigd. De woekeraar die stelselmatig gewoon was de ande-
ren te bedriegen, was nu dus zelf bij de neus genomen door niemand 
minder dan Paap Toon. In dit werk horen we in het begin Paap Toon met 
een uiterst vroom gezichtje door de keuken sluipen op een vroom mu-
ziekje. Daarna zien we Paap Toon en vrienden dansen op vrolijke melo-
dietjes met een glimp naar de 20ste eeuw, en het gezelschap wordt weer 
ingetogen nadat de wijn de gemoederen heeft bedaard. Een vroom einde 
voor een duivels Toontje!  

 ( bron: Jan Geuns ) 

harmo NIE, harmo WEL ...
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creativepro.com
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meerdael  FOREST
Voor ons jubileumjaar lieten we door Bart 

Watté, een van onze gelegenheidsdirigenten, 
een stuk componeren waarin onze naam let-
terlijk tot leven komt. In ‘Meerdael Forest’ hoor 
je de weergalm van het Meerdaalwoud… Ge-
heimzinnige klanken uit het verre verleden 
toen de prehistorische grafheuvels ontston-
den… Een jachtpartij, zoals de Arenbergs er 
ongetwijfeld veel georganiseerd hebben in 
‘hun’ bos… Joelende studenten die vanouds-
her graag het Meerdaalwoud opzoeken… 

‘Meerdael Forest’ schildert al die taferelen 
in muzikale klanken. We laten ze op het Zoet-
WaterFestival van 12 november heel graag 
nog eens horen.

Met een jaartje corona-vertraging hebben we 
op 22 mei ons feestjaar (125 jaar!) ingezet met 
een jubileumconcert.  Dicht in de buurt van een 
knaller met 48 muzikanten op het podium, zo’n 
150 bezoekers, 120 pasta-verslinders én een ge-
smaakte tentoonstelling, ... 

We speelden in première ‘Meerdael Forest’, 
ingeleid door de componist, Bart Watté.  En ver-
der - op een soort loftrompet dan - speelden ook 
Bart Clerckx, Jean Binon en Wim Pauwels hun 
deuntje mee.

jubileum CONCERT

creativepro.com

repetitie WEEKEND*

Heel fijn, eens op een 
andere manier elkaar 
meemaken.

Was heel goed georganiseerd, was 
een toffe ervaring (ook goed eten, 
goed en betaalbaar logement).

Superleuk, zowel op so-
ciaal als muzikaal vlak een 
grote meerwaarde.

* Van 30 juni t.e.m. 2 juli zijn we met de harmonie op repetitieweekend geweest in Destelheide (Dworp).

Van het repetitieweek-
end heb ik zeer geno-
ten.
Een van de belangrijk-
ste succesfactoren was 
de grote opkomst.

Zeer geslaagd: genoeg variatie en 
geen overload aan repetities maar 
zeker genoeg.

Schitterend! Dit mag je zeker 
elk jaar organiseren.

Fantastisch, en dus zeker 
voor herhaling vatbaar.
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meubelmaker      schrijnwerker restaurateur

onze SPONSORS*

Heb je voorstellen, opmerkingen, artikels, foto’s, wil je meewerken, ... ?
E-mail dan naar de redactie via  harmonieuws@weergalmvanmeerdael.be 
Meer info op  www.weergalmvanmeerdael.be

d e  W e e r g a l m  v a n  M e e r d a e l

P R O D U C T I E  &  R E D A C T I E

V E R A N T W O O R D E L I J K E  U I T G E V E R
Phi l ippe Bajeux

Haasroodsestraat 33 -  3052 Blanden
phi l ippe.bajeux@telenet.be

0486 64 50 41 HN41 -  jg.20 -  okt.  2022

en JIJ ?

Luk & Piet
  harmonieuws@weergalmvanmeerdael .be  

* Alle gegevens van onze sponsors vind je op onze website.  Wil jij deze lijst van sponsors komen vervoe-
gen en onze harmonie mee steunen?  Laat het weten aan de redactie.  Dank je wel !

Euprint ed

CHARDONNAY

kantoor Haasrode

kantoor Heverleegarage Gilcon
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