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Beste 
HarmoNieuwslezers…

de voorzitter

Na een lange winterslaap heb-
ben we op 18 juni de deuren 
van onze repetitieruimte weer 
wijd opengezet.  Ventileren was 
de opgave maar uiteraard wil-
den we maar wat graag onze 
muzikanten ontvangen voor de 
wekelijkse repetities. Nog op af-
stand, voorzichtig en aarzelend.  
Tot eind augustus speelden we 
9 keer met gemiddeld 24 muzi-
kanten.  Begin september was 
ook het begin van de versoe-
pelingen.  Sindsdien kunnen we 
rekenen op zo’n 33 aanwezigen 
op de repetities, met een re-
cordopkomst van 47!
Ook de buitenwereld zijn we 
weer beginnen verkennen met 
het opluisteren van de Zoetwa-
teropenluchtmis en -processie, 
de inhuldiging van kunstwerken 
op de Kunstdam én de Jaartal-
lenstoet in Leuven.
Op 13 november spelen we ons 
ZoetWaterFestival.  Het is lang 
onduidelijk geweest of - en zo 
ja, met welke beperkingen - dit 
zou kunnen doorgaan. Daarom 
hebben we noodgedwongen 
moeten kiezen voor een ietwat 
afgeslankte versie, maar we be-
loven er een muzikaal feest van 
te maken. Academie De Vonk 
komt mee haar schouders on-
der dit festival zetten, daar kij-
ken we naar uit!  
We willen je graag verwelkomen 
op 13 november in de Roosen-
berg...

assistent DIRIGENT
Tijdens de repetitie heeft de diri-

gent het uiteraard voor het zeggen. 
Als hij niet tevreden is met wat de 
muzikanten voortbrengen, laat hij dat 
weten. En hij heeft sowieso het liefste 
dat we onze adem niet verspillen aan 
gebabbel, maar door onze instru-
menten jagen…

Nu hebben we sinds kort vóór ons in de zaal nog eentje die zich 
met onze adem bezighoudt en wiens instructies we willens nillens 
moeten opvolgen. De CO2-meter die de gemeente in het OC Blan-
den heeft laten plaatsen, moest al één keer tussenbeide komen. De 
eerste repetitie met veel muzikanten en weinig geopende ramen was 
het prijs: oranje! Nog geen alarmfase rood, en met wat extra ventilatie 
keerde hij tevreden terug naar het geruststellende blauw.

Moraal van het verhaal: zoiets banaals als ademen is sinds de pan-
demie niet meer helemaal evident.

Online shoppen én onze vereniging steunen? Dat kan!

Ja, vanaf nu kan iedereen die online shopt ons steunen!
Huh? Online shoppen en steunen? Hoe kan dat? Maak kennis met 
Trooper. Een website die ervoor zorgt dat je onze vereniging kan 
steunen door één extra klik wanneer je online shopt. En jouw aanko-
pen kosten je geen eurocent meer.

Hoe werkt Trooper ?

1.  Je surft naar onze Trooperpagina:  
http://www.trooper.be/weergalmvanmeerdael.

2. Je kiest de webshop waar je wil shoppen en klikt op het logo. 
Door die klik weet de webshop dat jij ons wil steunen.

3.  Je shopt en betaalt zoals je altijd doet. Je betaalt dus geen euro-
cent extra.

4.  De webshop schenkt gemiddeld 5 percent van jouw aankoopbe-
drag aan onze vereniging.
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Andere jaren zou je hier een voor-
stelling aangetroffen hebben van 
onze centrale gast voor het ZoetWa-
terFestival. En andere jaren waren 
we nu al koortsachtig bezig met het 
uittekenen van het podium, het sa-
menstellen van een presentatie voor 
achtergrondprojectie, het bij elkaar 
brengen van al het technische mate-
rieel en noem maar op … Niets van 
die ingewikkelde toestanden, dit jaar. 
Geen toeters of bellen, zoals op de 
foto uit pre-coronatijden.

Hoe ben je in de muziek gerold, waar zit de kiem ?

Zoals vele muzikanten uit de omgeving ben ik in het derde leerjaar begon-
nen met AMV aan de muziekschool in Haasrode. Aanvankelijk twijfelde ik nog 
tussen fagot en sax maar al snel heb ik gekozen voor het betere instrument ;)

Daarna AMC, hogere samenspel en dan hogere instrument en 18 jaar 
later ben ik lid van 2 schitterende orkesten en speel ik nog altijd even graag 
muziek! 

Wat doe je buiten de muziek (job, hobby’s, partner, huisdieren,…) ?

Van opleiding ben ik elektromechanisch ingenieur, met een focus op klini-
sche toepassingen. Ik heb één jaar gewerkt als praktijkassistent aan Groep T 
maar door Covid is dat absoluut niet meegevallen en momenteel verblijf en 
werk ik als vrijwilliger in een educatief centrum voor permacultuur in Portugal.

Buiten werken en muziek spelen, geniet ik van frisbeeën en een gezellig 
terrasje met vrienden.

Een partner of kinderen heb ik (nog) niet, dus voorlopig is het enkel ik en 
mijn Griekse Landschildpad Dorothea (Dori voor de vrienden).

Wat zijn je plannen/ambities met de vereniging ? 
Waar mag het naartoe gaan, hoe, met wie, enz... ?

Hele grootse plannen heb ik niet voor de vereniging. Verder doen zoals we 
bezig zijn, mooie concerten geven, muziek spelen en ervan genieten!

zoetwater FESTIVAL 2021
Omdat we op tijd moesten begin-

nen plannen en het lang onduidelijk 
gebleven is of er iets zou kunnen en 
zo ja, wat, waar, met hoeveel … Om 
al die redenen zijn we voor een ZWF 
Light gegaan. We keren terug naar 
de essentie en dat is de muziek. 
Weer kunnen ‘blazen’, na een jaar 
van alleen maar afblazen. Meer moet 
dat niet zijn!

Van de Weergalm mag je een 
uitgebreid concert verwachten om 
20u30. Dirigent en muzikanten po-
pelen om opnieuw voor een publiek 
te kunnen spelen.

Voorts mag je uitkijken naar de 
gewaardeerde ingrediënten van al-
tijd: onze vertrouwde Roosenberg 
(waar nu niemand klaar zal staan om 
te prikken), een gevarieerd concert, 
een vermakelijke presentator, een 
lekker drankje.

En denk maar niet dat we geen 
gasten hebben. Integendeel, we heb-
ben er meer dan ooit. We delen ons 
podium met de leerlingen van Aca-
demie De Vonk. Vanaf 19 uur treden 
maar liefst 5 klassen voor het voet-
licht. Je krijgt, naast koper- en hout-
blazers, onder meer ook accordeon 
aan het werk te horen en te zien.

Trouwe sympathisanten zullen dit 
niet willen missen. En voor ons uitge-
stelde juibileumjaar 2022 pakken we 
dan nog wel eens groots uit.

Kaarten in voorverkoop 
bij onze muzikanten of 
via onze  website.

kandidaat BESTUURSLID*

*  Lennart draait al een tijdje mee in het bestuur, maar moet nog verkozen worden. Door corona en vakantie(s) is de verkiezing nog niet kunnen doorgaan.

Nog een boodschap 
voor de lezer ?

Neem af en toe een pauze 
van het dagelijkse werk- of stu-
deerleven. Ga eens wandelen, 
iets drinken met vrienden of be-
zoek familie!
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Op het ZoetWaterFestival spelen 
we Bella Ciao, een lied dat sinds 
2017 een hernieuwde belangstelling 
geniet. In de serie La casa de papel 
wordt het meermaals gezongen. Het 
is er sterk verbonden met het leven 
van el professor. Zijn grootvader - die 
de Italiaanse fascisten mee bevocht 
- had het hem aangeleerd... En zo 
kunnen we aanknopen bij de rijke ge-
schiedenis die dit lied in zijn schoot 
meedraagt.

In de late 19e eeuw (en dit tot de 
eerste helft van de 20e eeuw) werd 
Bella Ciao gezongen als verzetslied 
door de seizoensarbeidsters op de 
rijstvelden in de Po-vallei (Italië).  Het 
lied had toen een andere naam (Alla 
mattina appena alzata) en kende ook 
verschillende tekstversies. Die ar-
beidsters (mondinas) werkten onder 
erbarmelijke omstandigheden: lange 
werkdagen, zeer lage lonen, bloot-
voets tot aan de knieën in het water, 
rug vele uren gebogen.  Dit leidde tot 
onvrede, rellen en opstand. 

Bella ciao werd tussen 1943 en 
1945 nieuw leven ingeblazen door 
de antifascistische verzetsbeweging 
in Italië, met een aangepaste tekst. 
Als protestlied werd het uiteindelijk 
het symbool van de rezistenza (het 
verzet). Nog later stond Bella ciao 
voor de herwonnen vrijheid die sinds 
het einde van WO2 elk jaar op 25 
april (Italiaanse nationale feestdag) 
gevierd wordt.

dag SCHOONHEID

Team Jeugd en Team Activiteiten 
hadden we jullie in eerdere edities al 
voorgesteld. Wel, van die teams heb-
ben we er nog wel een paar. Eentje is 
tijdelijk in het leven geroepen om dit 
jaar ons 125-jarig bestaan luister bij 
te zetten. Een klein beest met grote 
gevolgen heeft daar echter anders 
over beslist, zoals iedereen weet die 

het voorbije anderhalf jaar niet on-
der een steen heeft gezeten. 

2021 zal op zijn manier ook wel 
een jaar blijken om nooit te vergeten, 
dus we mikken nu op 2022. Beter 
een jaartje later vieren, dan met de 
billen dichtgeknepen.

En team 2021? Dat zijn vrijwillige 
muzikanten, aangevuld met mensen 

uit het bestuur, die het om de zo-
veel tijd in hun brein laten stormen 
om van dat jubileumjaar een heug-
lijk jaar te maken. Met inspirerende 
ideeën tot nog toe! En daar krijgen ze 
nu dus een jaartje meer de tijd voor. 
Hou onze website in de gaten. 2022 
zal geen gewoon jaar worden, en dit 
keer om de ‘juiste’ redenen.

jubileum AD-HOC TEAM 2021

BIJ NICKOLAS
& SIMON

nieuw leven

2021

20 november
SINT-CECILIAMIS

13 november
ZOETWATERFESTIVAL

Vanochtend stond ik op
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
vanochtend stond ik op
En kwam ik de bezetter tegen
Oh verzetstrijder, neem me mee
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Oh verzetstrijder, neem me mee
Want ik heb het gevoel dat ik doodga
En als ik als verzetstrijder doodga
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
En als ik als verzetstrijder doodga
Moet jij mij begraven
Begraven daar boven in de bergen
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Begraven daar boven in de bergen
In de schaduw van een mooie bloem
En de mensen die voorbij komen
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
En de mensen die voorbij komen
Zullen zeggen “wat een mooie bloem”
Dit is de bloem van de verzetsstrijder
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Dit is de bloem van de verzetsstrijder
Die gestorven is voor de vrijheid

(bronnen: wikipedia, italietips)
11 november
WAPENSTILSTAND
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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

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 HN39 -  jg.19 -  okt.  2021

en JIJ ?

Luk & Piet
  harmonieuws@weergalmvanmeerdael .be  

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 !

*

Euprint ed

meubelmaker      schrijnwerker restaurateurkantoor Haasrode

kantoor Heverlee kantoor Oud-Heverlee
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