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zit er MUZIEK IN DE KOUTER?

Recent brachten we met een delegatie een bezoek aan Woonzorgzone
De Kouter. Verantwoordelijke Katrien Spaas lichtte de werking en de planning toe van het bijbehorende lokaal dienstencentrum. Zeker na het voorbije, moeilijke jaar voor de woonzorgcentra, wil De Kouter een open huis zijn,
waar iedereen welkom is en zeker ook de verenigingen uit de ruime omgeving. Veel kans dus dat we daar binnenkort wel eens te zien en te horen
zijn in het Grand Café of op het grote terras. Om maar te zeggen dat we het
plannen en vooruitkijken nog niet verleerd zijn…

Beste
HarmoNieuwslezers…

virtuele SOLISTENWEDSTRIJD

Geen idee wat het omgekeerde is van afblazen, maar
het zit eraan te komen. De
cijfers gaan de goede kant
op, de vaccinatiecampagne
is op kruissnelheid gekomen
en het weer werkt stilaan ook
wat beter mee. Maar blazen
blijft een gevaarlijke activiteit.
Voorlopig is het nog even
wachten op een duidelijk
groen licht… En starten in de
examenperiode of tijdens de
vakantie lijkt ons evenmin
een prima idee. Ook opnieuw
gaan jojo-blazen — een paar
weken wel en dan alweer niet
meer — willen we vermijden.
Ik hoop dat we in de late zomer opnieuw kunnen knallen. En knallen, dat zullen we.
En wie weet de kurken ook
wel!

Uiteraard hebben ook onze muzikanten de afgelopen maanden
niet stil gezeten. We vroegen even
aan onze jongste muzikant of er nog
nieuws was. En inderdaad…

de voorzitter
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NIET STIL GEZETEN
Toon nam deel aan ‘Virtuoso’, de
jaarlijkse wedstrijden voor solisten
en kleine ensembles van sectorvereniging Vlamo, vroeger beter gekend
als ‘jeugdsolistentoernooi’. Vorig jaar
werd Vlamo tussen het hout- en
het koper-wedstrijdweekend verrast
door de eerste corona-lockdown.
Om de aanhoudende corona-perikelen te omzeilen, koos Vlamo dit jaar
voor een nieuwe formule en zo zag
Virtuoso het levenslicht: de virtuele
solistenwedstrijd. De plankenkoorts
werd vervangen door het eindeloze
geduld van je videocamera of smartphone, de kleine aarzeling net voor
een gemiste noot werd vervangen

door “kom, nog een keer” en de juryleden konden thuis alle opnames
beluisteren en nog eens herbekijken voor ze hun oordeel velden. Dat
‘onze jongste’ het er niet slecht van
afbracht is een understatement van
formaat. In de afdeling Uitmuntendheid bracht hij op trompet ‘Arabesque’
van S. Bulla en hij werd beloond met
een grote onderscheiding.

2021 JAAR VAN HET WACHTEN
In het laatst verschenen nummer
van HarmoNieuws dat we uitbrachten in de aanloop naar het ZoetWaterFestival van half november hebben we het voorbije jaar een ‘jaar
van schrappen’ genoemd. Het enige
‘optreden’ dat sindsdien wél is doorgegaan is Wapenstilstand.

Omdat oorlogen nu eenmaal
nog grotere catastrofes zijn dan viruspandemieën! En daarvoor heeft
één eenzame trompettist zich naar
het Gemeentehuis begeven voor de
jaarlijkse ‘Te Velde’ tijdens de neerlegging van de krans aan het monument van de gesneuvelden.

Maar er zijn meer betrokkenen, belanghebbenden rond een vereniging
als de onze. Dus is er nog iets dat
we niet geschrapt hebben en dat is
deze HarmoNieuws zelf. Omdat we
het belangrijk vinden om contact te
houden met onze achterban, ons
publiek. In de hoop, in de zekerheid
bijna, dat het nu toch niet heel lang
meer kan duren vóór we elkaar weer
live kunnen zien en bezig horen.
Voor het overige hebben we dit
jaar nog niet moeten schrappen, omdat we simpelweg ook niets gepland
hadden. Nieuwjaarsreceptie, opendeurrepetitie, moederdaglunch, of
-brunch. De kalender is leeg gebleven. Zo dreigt 2021 het jaar van het
wachten te worden. Wachten op externe organisatoren die doorgaans

Nu is schrappen niet de enige activiteit van het bestuur van de Weergalm geweest in al die tijd.

We hebben ook twee keer al onze
muzikanten bezocht, op één na dan,
die het Leuvense verruild heeft voor
het verre Brugge. Gelukkig voor de
coronaveilig fietsende bestuursleden was die adresverandering nog
niet doorgegeven. Rond Sint-Cecilia
vond onze eerste ronde van Meerdael plaats en ook tijdens het paasweekeinde hebben we de klokken
wat werk uit handen genomen.
Het leek ons belangrijk om in tijden van lockdown het contact met
onze muzikanten niet te verliezen.

een beroep doen op onze vereniging
en in veel gevallen toch nog uitstellen.
Wachten tot we kunnen herstarten.
Wachten op onze vaccins. Wachten
om onze 125e verjaardag te vieren,
die we in zijn geheel een jaar opgeschoven hebben…
Een hartelijk dankjewel ook aan
onze sponsors die, ook na een jaar
van schrappen, hun gulle steunbijdrage niet…welja geschrapt hebben.

www.weergalmvanmeerdael.be
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Onze SPONSORS *
Euprint ed
kantoor Heverlee

kantoor Oud-Heverlee

kantoor Haasrode

meubelmaker

schrijnwerker

restaurateur

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

En JIJ ?
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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