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Blijf in je kot

Lees hier alles over ons en jouw kot. Wat zegt
VLAMO over opnieuw repeteren?
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BLIJF IN JE KOT (1)
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BLIJF IN JE KOT (2)

4

Nieuwe
voorzitter
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We stellen onze (nieuwe) voorzitter een aantal
vragen.

Foto’s
activiteiten & baby’s

Een representatief staal foto’s van onze activiteiten & nieuw leven.

WATCH & LISTEN

blijf IN JE KOT (1)

Beste
HarmoNieuwslezers…
Corona heeft sommige leden
van onze vereniging hard getroffen: de moeder van Kristien
en de vader van Sigrid zijn door
deze ziekte overleden. Hierbij
wil ik aan Kristien en Sigrid graag
ons aller medeleven betuigen.
Beter nieuws: op 4 april is bij
Morgane een meisje geboren.
Zij heet Charline. De moeder en
het kindje stellen het goed. Al
onze felicitaties voor de nieuwe
ouders en al onze gelukwensen
voor Charline.
Dit lastige virus legt momenteel het leven van onze vereniging plat: geen repetities, geen
AperitiefConcert en geen Zomerconcert te Leuven… Wij weten niet voor hoelang maar wij
vrezen dat het nog wel wat zal
duren. Toch heeft het bestuur
beslist om deze HarmoNieuws
te publiceren om onze leden,
sympathisanten, sponsors en
abonnees op de hoogte te houden van onze huidige werking.
Het bestuur vergadert -onlineregelmatig en het Team 2021
bereidt verder het jubileum van
volgend jaar voor. Elke vrijdag
om 20u kan elke muzikant mee
Zoom-en om zoals bij de pauze
tijdens de wekelijkse repetitie
even met de collega’s te praten.
Veel leesplezier!

de voorzitter
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De meeste muzikanten zullen
wel weten dat ook onze vereniging haar kot heeft. We hebben
het dan over het eerste lokaaltje
links als je in het OC Blanden de
trap op loopt. Daar wonen onder
meer de 841 muziekstukken die
we in de loop der jaren verzameld
hebben. Deze partiturenbibliotheek lijdt ondertussen ook een
digitaal leven, gescand en wel op
een externe harde schijf.
De meesten zouden het wel
weten, als ze mochten kiezen
waar ze wonen. Toch niet op een
harde schijf! Op ons kot is namelijk
ook een aardige voorraad drank
aanwezig. Meestal vind je er ook
wat resten speculaasjes en chips
van de soort die op het voorbije
evenement het minste succes genoot. En dan vergeten we nog een
pak bruine suiker van de jaarlijkse
pannenkoeken-na-het-schaatsen
en een paar dozen alleraardigste
tombolaprijzen, ook niet zelden

vloei- en drinkbaar.
Wie er ook een tijdje verbleef
is Oli na zijn geslaagde bijdrage
aan het ZoetWaterFestival 2019.
Maar gelukkig had hij, ruim vóór
de maatregelen van kracht werden, de niet-essentiële verplaatsing naar Oud-Heverlee gemaakt,
waar hij sindsdien in de bubbel
van zijn schepper verblijft.
Er huist een slang… waarmee we die ene keer dat we een
Spaanse avond georganiseerd
hebben de paellapan met de
gasfles moesten verbinden. En
er houdt zich ook een zak schuil.
Een kolossale zak. Een jutezak,
met de doeken waarmee we 2x
per jaar ons podium aankleden.
Maar goed. We moeten allemaal we in ons kot blijven, maar
niemand mag nog op ons kot.
Snap daar maar eens iets van. Nu
de lucht er weer veilig ingeademd
kan worden, mag het niet. Zelfs
niet met een mondmasker! Pfffff!!!

opnieuw REPETEREN?
VLAMO annuleert alle activiteiten tot en met 31 augustus 2020.
Ook aan onze verenigingen willen
we (Vlamo, nvdr.) voorlopig adviseren om tot dan geen repetities,
trainingen of concerten te houden.
Wanneer mogen we weer repeteren? We hopen natuurlijk dat we

die timing nog in positieve zin zullen kunnen bijsturen (al dan niet
gedeeltelijk of onder voorwaarden), maar alles valt of staat met
de evoluties in de verspreiding
van het virus, en dat is momenteel natuurlijk voor iedereen nog
een onbekende factor, ook voor
de Veiligheidsraad.

vrijdag ZOOM-tijd
Marnix gaf de aanzet, en sindsdien komen we met
zo’n tiental muzikanten iedere vrijdag even online. We
wisselen wat nieuwtjes uit, horen hoe iedereen het
stelt, ... Wie ook eens wil mee-zoom-en klikt op vrijdagavond om 20 uur op deze link. Tot dan eens?

de STATUTEN
Sinds enige tijd heeft ons land een nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, dat ook
geldt voor de eigen Weergalm van Meerdael. En eind vorig jaar is Philippe Hedwig opgevolgd als voorzitter, eerst ad interim en daarna ook bekrachtigd door de algemene vergadering. De zetel van de
vereniging en de samenstelling van het bestuur veranderen daardoor en dat moeten we als vzw publiceren in het Staatsblad. Bovendien willen we de verkiezing van de (onder)voorzitter bij het bestuur
leggen in plaats van bij de Algemene Vergadering (AV). Eén en ander leidt ertoe dat we voor een statutenwijziging staan en die zal voorgelegd moeten worden aan de AV. Maar hoe doe je zoiets in tijden
van corona? Daar zijn we eerlijk gezegd nog niet uit.

blijf IN JE KOT (2)
Aangezien het openbaar vervoer nog volop rondrijdt, ben ik afwisselend

hoe maak
je deze lockdown-periode
door?

met de trein aan het rijden en thuis. Op de trein zit natuurlijk weinig volk
dezer dagen, ook zijn er minder dan normaal, wat maakt dat ze goed op tijd
rijden! ;-). Als ik thuis ben, zijn Stéphanie en Mila natuurlijk blij dat ik bij hun
ben. Stéphanie moet namelijk ook minder werken en Mila gaat niet naar de
onthaalmoeder. Met het prachtige weer gaan we natuurlijk veel wandelen.
Verder doen we hier thuis wat klusjes, spelen we wat trompet en drinken we
op tijd een goeie koude Orval! (KR)
Jan en Christine stellen het opperbest en we barsten zoals gewoonlijk van
het werk. Christine vindt nu ook meer tijd om het “to do” lijstje dat op onze
frigo hangt, te bekijken en mij met zachte hand over te halen om te beginnen klusssen. MAAR... Ik heb een betere idee, nl. een nieuwe frigo kopen en
dan ben ik ervan af! ( JG+CV)
De embouchure gaat er waarschijnlijk ‘zienderogen’ op achteruit. Dan krijgen
de pianovingers dezer dagen meer training… Maar het belangrijkste nieuws
is de geboorte van onze eerste kleinzoon, Arthur. Houd dus maar allemaal
een drankje van mij tegoed, zodra het weer zal mogen. (LV)
Rare periode om met pensioen te gaan. (EJ)

(wordt vervolgd in de volgende HarmoNieuws)
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nieuw GEZICHT
Op de OpenDeurRepetitie van 17 januari hebben we een stoel mogen bijschuiven aan de pupiter van de saxen. Evelien Coppenrath komt met haar altsax de
ploeg versterken. Ze volgt les aan academie De Vonk en zit nu in haar vijfde jaar.
Welkom!

2020
APERITIEFCONCERT
10 mei om 10u

ZOMERCONCERT
12 juli om 14u45

nieuwe VOORZITTER
Hoe ben je in de muziek gerold, waar
zit de kiem: toeval, genen, opvoeding?

ZENNEKE KERMIS *
26 juli

ZOETWATERPROCESSIE *
15 augustus

Ons moeder heeft al haar 8 kinderen aangemoedigd om muziek te leren. De lokale
fanfare en een enthousiaste muziekleraar
(de lokale beenhouwer) hebben de rest
gedaan.

STOET DER JAARTALLEN

Wat doe je buiten de muziek (job - andere hobby’s)?

STUDIETORNOOI

Ik ben sinds lang geboeid door geschiedenis en politiek. Zeker in een
land als België waar het altijd zo ingewikkeld is geweest, maar waar
het toch uiteindelijk door moed en gezond verstand niet zo slecht
draait.
Wat zijn je plannen/ambities met de Weergalm/Blandeners/…,
waar mag het naartoe gaan, en met behulp van wie allemaal?
Een Harmonie zoals die van ons is iets bijzonder: het verenigt al bijna
125 jaar zeer verschillende mensen - jongeren, volwassenen, handarbeiders, intellectuelen, mannen en vrouwen, beginners en volleerde
muzikanten - om samen muziek te beoefenen. Het brengt veel voldoening om samen een doel te bereiken en een goede samenwerking leidt ook tot vriendschap.
Nog een boodschap voor de lezer?
Het is door onverwachte omstandigheden dat ik voorzitter geworden ben. Toch wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen. Het is
met de inzet van iedereen - bestuur, dirigent en muzikanten - dat wij
de bloei van onze vereniging verder zullen zetten.

13 september

JEUGDWEEKEND *
2 tot 4 oktober

11 oktober

WAPENSTILSTAND
11 november

ZOETWATERFESTIVAL
14 november

2021
KICK-OFF WEERGALM 125
6 februari

JUBILEUMCONCERT
22 mei

REPETITIEWEEKEND
2 tot 4 juli

* onder voorbehoud
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foto’s ACTIVITEITEN + VERSE BABY’S

helena

arthur

charline
www.weergalmvanmeerdael.be
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Onze SPONSORS

GILCON

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

de Weergalm van Meerdael

PRODUCTIE & REDACTIE
Lu k & Pi e t
ha r m onieuws@ w e e r g al m v an m e e r d ae l . b e
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Ph i l i p p e B aj e u x
H a a s r oodse str aat 33 - 3052 B l an d e n
philip p e . b aj e u x@ te l e n e t. b e
0486 64 50 41
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