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Wij hoopten dit jaar toch een 
beperkte editie van ons Zoet-
WaterFestival te kunnen pre-
senteren. De 2de golf van de 
Covid-19-pandemie heeft  er 
anders over beslist.

Het is spijtig maar hoe dan 
ook primeert eenieders ge-
zondheid.

Wij weten momenteel niet 
hoelang deze lastige perio-
de zal duren maar wij weten 
wel dat er een eind aan komt 
en dat wij weer allemaal van 
de magie van samen muziek 
maken zullen genieten.

“Wij zullen doorgaan”
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2020 is een jaar dat zal blijven 
‘kleven’.  Corona heeft ons noodge-
dwongen aangezet tot een jaar van 
afgelastingen.  

De eerste lockdown werd aange-
kondigd op 13 maart.  Schrappen 
dus die eerstvolgende  repetities. En 
hopen dat het slechts om weken zou 
gaan.  Maar – beetje bij beetje – scho-
ven de maanden voorbij.  Ons ape-
ritiefconcert (14 mei) ging ook op de 
schop en al snel waren we aan het 
begin van de vakantiemaanden.  De 
cultuursector had intussen een ba-
sisprotocol kunnen onderhandelen 
over veilig heropstarten.  Dat liet ons 
toe om op een totaal andere manier 
toch opnieuw te kunnen repeteren.  
Na het uitwerken van een draaiboek 
en scenario, na het zorgen voor een 
veilig plaatsje voor éénieder (2 meter 
afstand),  zijn we opnieuw van start 
gegaan op 17 juli.  24 juli hebben we 
nog gehaald, maar toen was de hui-
dige storm al komen opsteken (voor-
al in Antwerpen) en hebben we - op 
advies van Vlamo - de handrem weer 
moeten optrekken tot eind augustus. 

2020 JAAR VAN HET SCHRAPPEN

Toen Antwerpen weer wat tot be-
daren kwam, de vakantie voorbij was 
en de scholen hun poorten weer 
openden, zijn ook wij weer samen-
gekomen om muziek te maken.  De 
ambitie was om ons klaar te stomen 
voor een gestripte versie van het 
ZoetWaterFestival (14 november). 
We hebben - sinds 4 september - 
exact 2 maanden repeteren op de 
teller staan, met toch telkens een 
groep van een goede dertig muzi-
kanten.

Vrijdag 23 oktober. Tijdens de re-
petitie loopt een bericht van Vlamo 
binnen.  Gedaan met de 2 meter af-
stand, iedere muzikant moet voort-
aan over 10m2 kunnen beschikken.  
Velen voelden ook aan dat het pro-
tocol niet meer in overeenstemming 
was met de evolutie van COVID-19.  
Het voelde niet meer veilig.  Na deze 
(voorlopig laatste) repetitie heeft het 
bestuur beslist om de repetitieruim-
te opnieuw af te sluiten en de plan-
nen voor het ZoetWaterFestival weer 
op te bergen.  

Op 24 oktober verbiedt Brussel 
alle culturele evenementen, Vlaan-
deren volgt op 27 oktober en op 30 
oktober wordt een nieuwe lockdown 
ingevoerd.

Ook de organisatoren van eve-
nementen - waar onze vereniging 
altijd graag te gast is - hebben het 
snoeimes moeten hanteren. Zo kwa-
men er dit jaar geen Vlamo-zomer-
concerten, geen Zenneke kermis in 
Vaalbeek, geen Zoetwaterprocessie, 
geen Stoet der Jaartallen. Ook de Vro-
lijke Schutters moesten hun avond 
opdoeken, de vrienden in Relst hun 
mosselfeesten.

We gaan ook niet voor gesloten 
winkels spelen voor Liefst Leuven en 
we weten dat er ook geen kerstmark-
ten komen.

We gunnen de Heilige Cecilia dit 
jaar een sabbatical. En de Sint is ge-
zien zijn gevorderde leeftijd overdui-
delijk een risicopatiënt, die blijft dus 
best nog even in zijn kot.

Maar niet alles was kommer en 
kwel. We hebben geregeld ‘gezoomd’ 
bij wijze van alternatieve repetitie op 

2020

15 augustus
ZOETWATERPROCESSIE

13 september
STOET DER JAARTALLEN

14 november
ZOETWATERFESTIVAL

11 november
WAPENSTILSTAND

26 juli
ZENNEKE KERMIS

12 juli
ZOMERCONCERT

10 mei
APERITIEFCONCERT

vrijdag en we speelden - elk van thuis 
uit - een krachtige versie van Shaf-
fy ’s ‘We zullen doorgaan’ bijeen.  We 
hebben Lennart als kandidaat-be-
stuurslid verwelkomd.  Hij moet nog 
verkozen worden, maar dat is een 
praktische kwestie die ook door co-
rona bemoeilijkt wordt. 

In 2021 bestaat onze harmonie 
125 jaar.  We hebben het geplande 
feestjaar richting 2022 geduwd. Dat 
is een positieve beslissing. Even lan-
ger wachten, om er dan helemaal 
voor te kunnen gaan. Om volop te 
kunnen feesten, zonder handrem, 
zonder beperkingen.

Laat 2022 ook het jaar worden 
waarin we het einde van corona vie-
ren en het begin van een nieuw tijd-
perk. Op naar de 250!

We kijken ook uit naar ‘Meerdael’. 
Dat wordt de titel van het stuk dat 
Bart Watté componeert voor ons ju-
bileumjaar.

En met het bestuur zoeken we uit 
wat we de volgende maanden even-
tueel wél nog kunnen organiseren.

WE KIJKEN OOK VOORUIT

3www.weergalmvanmeerdael.be

http://www.weergalmvanmeerdael.be


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
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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.bephi l ippe.bajeux@telenet.be
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En JIJ ?

Luk & Piet
  harmonieuws@weergalmvanmeerdael .be  

GILCON

Ook hier heeft corona lelijk huisgehouden.  Wil jij deze lijst van sponsors komen vervoegen en onze har-
monie mee door deze moeilijke tijd helpen? Laat het weten aan de redactie. Dank je wel !
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