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café KURSAAL
bij Jan en Ludgarde

FESTIVAL
zoetwater

zwf

 19u00 Sint-Isidorus Wilsele 
 20u00 Meerdaal Vocaal
 20u45 Weergalm van Meerdael

 9 november  zaterdag

inkom 9€
vvk 7€ ...natuurlijk !

Oud-Heverlee

Dit jaar samen met Sint-Isidorus uit Wilsele, 
Meerdaal Vocaal uit Blanden.
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Een representatief staal foto’s van onze activitei-
ten in de laatste 6 maanden.

05Jeugdweekend &
Team Jeugd

Kelly vertelt over het jeugdweekend van begin 
oktober.  Tanja stelt Team Jeugd voor.
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Op vrijdagavond 4 oktober 
vertrokken een twintigtal ‘jeug-
dige’ muzikanten op weekend. 
Het jeugdweekend vond dit jaar 
plaats in het rustig en landelijk 
gelegen Langdorp. Na een korte 
treinrit en een wandeling kwa-
men we aan op de slaapplaats 
waar Tanja iedereen stond op te 
wachten. Nadat de slaapplaatsen 
verdeeld waren en een komme-
tje soep verteerd, konden we ons 
uitleven met allemaal gezelschap-
spelletjes.

Beste 
HarmoNieuwslezers…

JEUGDWEEKEND

Op 26 mei hadden we 
ons aperitiefconcert, dit 
was net na de vorige Har-
moNieuws.  Na afloop no-
teerden we heel wat po-
sitieve reacties, zoals “de 
harmonie speelt steeds be-
ter”.  Dat is leuk om te ho-
ren, maar nog beter is als 
je het zelf kan komen mee-
maken op het ZoetWater-
Festival van 9 november. 
Laat je inkomkaarten à 7€ 
klaarleggen aan de ingang. 
Dat kan via dit formulier.

Ook in dit nummer veel 
aandacht voor de jeugd. 
Kelly rapporteert over het 
voorbije weekend en Tanja 
stelt het team voor dat de 
jeugdactiviteiten ‘trekt’.

Tot op 9 november ?!!!

de redactie

Even terugblikken

De volgende dag was het tijd 
voor de echte spelen. Het eer-
ste grote spel van de dag was in 
het thema ‘Expeditie Robinson’. 
In teams moesten we boomcon-
structies maken, puzzels oplos-
sen, blindelings voorwerpen ra-
den, lekkere en minder lekkere 
dingen opeten, … Hiermee kon-
den we punten verdienen. Bij het 
middageten kon het team met 
de meeste punten zich rustig zet-
ten en eten, terwijl de verliezers 
rechtstaand en in duo’s op een 
laat ons zeggen bizarre manier 
moesten eten. Dit leidde tot zeer 
grappige taferelen. 

In de namiddag konden we 
eveneens onze competitieve 
geest aanwakkeren met het twee-
de spel. Vol enthousiasme na-
men twee teams het tegen elkaar 
op om het meest aantal keer een 
parcours in het bos af te leggen. 
Dit parcours werd niet zomaar 
gelopen. Drie geblinddoekte per-

sonen werden begeleid met twee 
stokken door één ‘ziende’ per-
soon. De andere van het team 
konden bonuskaarten (voordelen 
voor het team bij het lopen van 
het parcours) of strafkaarten (na-
delen voor het andere team bij 
het lopen van het parcours) be-
machtigen door verschillende op-
drachten in het bos uit te voeren. 

De verdere namiddag werd 
vervolgd met een spel rond vuur 
maken en een spannend Kubb- 
toernooi. Daarna konden de 
hongerige magen gevuld worden 
met een lekkere portie spaghet-
ti. ‘s Avonds was het dan tijd om 
te quizzen. Voor het slapengaan 
werd er ook nog een leuke black-
box gehouden. 

De laatste ochtend kon ieder-
een genieten van een lekker ont-
bijt. Na een vlotte opruimactie 
werd het weekend afgesloten en 
keerde iedereen terug naar huis. 

Met een lach op het gezicht 
denken we terug aan dit jeugd-
weekend. We tellen al af naar de 
volgende editie! 

Nog even een dankwoord 
voor de mensen die dit weekend 
tot stand hebben gebracht: het 
jeugdteam, bestaande uit Tanja, 
Hilde en Robin, en ook Nele, Talia, 
Lucas, Kobe en Lennart (aka Len-
ny) voor het organiseren van het 
namiddagspel en voor de lekkere 
spaghettisaus.
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Het jaarlijkse ZoetWaterFestival, dat is onze vaste af-
spraak in de Roosenberg. Dit jaar op zaterdag 9 novem-
ber. Gasten dit jaar zijn onze vriend(inn)en en buren van 
Sint-Isidorus Wilsele en het lokale koor Meerdaal Vocaal.

Sint-Isidorus en dirigent Kurt van den Bosch blazen om 
19 uur het ZoetWaterFestival op gang, in afwachting van 
2020, waarin ze maar liefst 90 kaarsjes mogen uitblazen.

Dan is onze volgende gast heel wat jonger. Meerdaal 
Vocaal ontstond in 2001 op initiatief van Priester Fons en 
ze zijn ook thuis in de pastorie van Blanden. Dat maakt hen 
echter nog niet tot een kerkkoor, al zijn kerken wel één van 
de plaatsen waar hun liederen goed tot hun recht komen. 
Ze hebben dus net als wij hun roots in Blanden. En net als 
wij hebben ze ‘Meerdaal’ in hun naam, maar dan iets min-
der galmend, aangezien zij hun klanken vocaal produceren, 
onder leiding van hun enthousiaste dirigente Ellen Honée. 
Benieuwd hoe dat in de Roosenberg tot zijn recht komt?  
9 november om 20 uur!

Team JEUGD
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Oud-Heverlee

Team jeugd bestaat uit 3 
niet zo jonge… muzikanten. 
Hilde en Tanja, twee fluitis-
tes, geven allebei wiskunde-
les. Robin, slagwerker, geeft 
sindskort ook muziekles.

We gaan schaatsen met onze jonge leden, gevolgd door pannenkoe-
ken en chocomelk. We maken  samen dessertjes voor St.-Cecilia als de 
keuken beschikbaar is. Bij deze dus ook een oproep: wie doet er dit jaar 
weer mee? En dan is er nog het jeugdweekend. Eén maal per jaar trekken 
we met de jeugd voor een weekend naar een andere locatie. Daar leren 
we mekaar echt beter kennen. Deze keer stonden er op het programma: 

spannende treinrit, het Robinsonspel 
met vele proeven, een bobsleespel en 
een quiz. Dit alles vraagt veel voorbe-
reiding, maar dit jaar kregen we hulp 
van Nele, Kobe en Talia, waarvoor 
dank! Dat het leuk was, kan u zelf zien 
aan de vele lachende gezichten (zie 
p.5). Dank je wel aan onze jeugd. Ie-
dereen deed goed mee, ook wanneer 
de afwas gedaan moest worden. Het 
weer zat mee en de sfeer was top!  
Volgend jaar weer?

Daarna hebt u natuurlijk nog ons eigen concert te goed. We sluiten af met enkele boeiende wer-
ken, samen met onze centrale gast en wie weet nog een of andere bis of verrassing…

ZOETWATERFESTIVAL
9 november

WIE ZIJN WE ?

Op de repetities wordt er 
hard gewerkt, mogen we niet 
praten !-) en de jongste mu-
zikanten gaan vroeger naar 
huis. Er is dus niet zoveel tijd 
om mekaar beter te leren 
kennen. Daarom organiseren 
we enkele activiteiten buiten 
de repetities.

WAT WILLEN WE ?

WAT DOEN WE ?
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De afgelopen maanden moch-
ten we weer een aantal nieuwe 
muzikanten verwelkomen. Nu ja, 
wat heet nieuw? De heer en me-
vrouw Geuns-Vergauwen, Jan en 
Christine, kenden we al van een 
eerdere periode bij de Weergalm. 
Zij tweeën en Lore Van Mulders, 
dochter van onze euphonium-
speler Kris, versterken de klari-
netsectie. En ons aantal sax ba-
ritonspelers verdubbelt zomaar 
even, met de komst van Sigrid uit 
Oud-Heverlee. Welkom allemaal!

nieuwe GEZICHTEN

in memoriam
GILBERT BINON 

Gilbert Binon was één van de 8 musicerende zonen van onze 
ex-voorzitter Jules Binon en heeft op zijn beurt de muziekmicrobe 
doorgegeven aan zijn zonen en kleinkinderen. Zijn zoon Kris is nog een 
tijdlang interim-dirigent bij de Weergalm geweest. Zelf speelde Gilbert 
eerst trompet en vooral bugel en schoof later op naar de tuba’s.
Hij overleed kort na zijn 77e verjaardag.

De marsboekjes hebben een 
grondige opfrisbeurt onder-
gaan.  De nooit-gespeelde-mar-
sen zijn er uitgezwierd én een 
aantal nieuwe marsen hebben 
hun intrede gedaan.  Nieuw zijn 
o.a. Candido, Lina en Mars der 
Medici.

mars BOEKJES

OpenDeurRepetitie
17. 01 . 2020

20:00
vrij.

ZoetWaterFestival
09 . 11 . 2019

19:00
zat.

Wapenstilstand
11 . 11. 2019

10:45
ma.

St.-Cecilia
30 . 11 . 2019

17:30
zat.

Het spelen van één van 
de marsen wordt vanaf nu 
ook een vast onderdeel van 
de repetities.
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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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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
Hedwig Binon

A. Ni jsstraat 6a -  3052 Blanden
hedwig.b@telenet.be

0496 51 34 07 HN35 -  jg.17 -  okt.  2019

En JIJ ?

Luk & Piet
  harmonieuws@weergalmvanmeerdael .be  

GILCON
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