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koninklijke harmonie de weergalm van meerdael vzw

22 mei
zondag

vanaf

10u30
11u00
12u30
doorlopend

aperitief
jubileumconcert
pastabuffet
tentoonstelling

jubileum

CONCERT
o.l.v. Kristof Lefebvre

O.C. Blanden Bierbeekstraat 8B Blanden* deuren 10u30
aperitief én concert gratis aangeboden (feest! 125 jaar!)
pastabuffet 20€ (12€ voor -12 jaar) inschrijven tegen 13 mei
via 0486 64 50 41 of www.weergalmvanmeerdael.be
* parking in de weide aan de overkant van het O.C.

jubilerende WEERGALM

Beste
HarmoNieuwslezers…
Corona heeft het feest voor
onze 125 jaar een jaartje in
de frigo gestopt. Ook begin
dit jaar - met de COVID-piek
rond de jaarwissel - wisten
we eigenlijk nog niet zo goed
of en hoe we dan dit jaar de
festiviteiten zouden starten.
Maar nu is het eindelijk zover, we starten ons feestjaar op 22 mei. Alles over
dit Jubileumconcert kan je
op andere plaatsjes in deze
HarmoNieuws nalezen. Hier
alleen nog iets over de tentoonstelling. We zijn met
een ploegje muzikanten ons
‘kot’ ingedoken om een selectie van ons archief op te
snorren. En de buit was niet
min: oude instrumenten, diverse vlaggen (die we laten
restaureren hebben), historische documenten, foto’s uiteraard en een aantal oude
uniformen. Daarnaast hebben een paar ijverige muzikanten wat ‘nieuw’ materiaal
gemaakt om onze 125 jaar
wat luister te geven: een quilt
met onze instrumenten én
nog een quilt met ons logo.
Dit alles kan je bewonderen
op 22 mei.
Wij nodigen al onze sympathisanten en medeburgers
uit om dit Jubileumjaar met
ons mee te vieren.

de voorzitter
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Onze vereniging is opgericht in
1896. Eenvoudig rekenwerk leert
dat je dan in 2021 een eeuw en
een kwart bestaat. 125 jaar, een
achtste van duizend. Dat leek ons
de moeite om te feesten. We keken er letterlijk naar uit … Eigenlijk
vooral naar het jaar 2020. Dan
zouden we immers met de voorbereiding moeten, nee … kunnen
beginnen. En we hadden er zin
in. Alleen kun je de geschiedenis
enkel achterwaarts te pakken
krijgen maar niet vooruit. De geschiedenis en corona zetten ons
een neus. We hoopten natuurlijk
allemaal dat het maar voor eventjes zou zijn, maar gingen geleidelijk vrezen en inzien dat die hoop
ijdel zou blijken. Omdat onze
jubileumplannen nogal ambitieus waren, zijn we zo verstandig
geweest — achteraf bekeken —
om het eigenlijke feestjaar maar
ineens met een jaar uit te stellen.
2022: HET FEESTJAAR

2022 als feestjaar, dus. En dat
lijkt tot nog toe toch min of meer
te lukken. Een ‘plechtig’ startschot
onder de vorm van een opendeurrepetitie en een Nieuwjaarsreceptie in XL-versie was ons niet
gegund. Maar geleidelijk lost corona toch zijn prooi(en). Dus krijgt
ons traditioneel Aperitiefconcert
een extra feestelijk cachet. We
maken er voor de gelegenheid
een Jubileumconcert van. Team
activiteiten en het ad-hocteam
125 jaar hebben hun beste beentje voorgezet om er een onvergetelijke middag van te maken.
Geschiedenis schrijven gebeurt elke dag en door alle betrokkenen (zie p.3). Maar er eens
bij gaan zitten en het letterlijk allemaal neerpennen is natuurlijk

niet wat in normale omstandigheden iedereen voortdurend doet.
Jubileren is wel een goede reden
en ex-voorzitter Hedwig Binon
stelde voor om die geschiedenis
ook in muziek te laten ‘optekenen’.
MEERDAEL FOREST

Onze vriend en gelegenheidsdirigent Bart Watté werd bereid
gevonden om die klus op zich te
nemen. En nu is het zover, zij het
met wat vertraging. Op 22 mei
beleeft Oud-Heverlee de creatie
van ‘Meerdael Forest’, een fraai
stuk programmamuziek over fanfare- en harmonieklanken die al
125 jaar over het Meerdaalwoud
weergalmen. De componist zelf
zal aanwezig zijn om de nodige
toelichting te verschaffen.
Verder mag je enige duiding
van de burgemeester verwachten en nog wat korte speeches,
veel schoon volk en een concert
waarin we ook wat klanken uit
het verleden in herinnering willen
brengen. Met mate, uiteraard. Je
weet maar nooit welke krachten
je opnieuw tot leven wekt …

Ondertussen heffen we uiteraard het glas en na het concert
wacht voor wie zich op tijd inschrijft een uitgebreid pastabuffet.

ietsje GESCHIEDENIS*
125 jaar is veel. Niemand wordt zo oud. Zelfs de laatste 25 jaar daarvan zijn ook al lang geleden. Veel van onze huidige muzikanten en
sympathisanten hebben die maar gedeeltelijk meegemaakt, gewoon
omdat ze nog te jong waren of zelfs niet eens geboren. Wellicht is
het stukje geschiedenis dat we beschreven hebben maar echt interessant voor wie het mee beleefd heeft. De anderen zullen er hooguit wat ‘feiten’ uit halen.
Laat dat echter niemand ervan weerhouden om nieuwe geschiedenis te maken en te schrijven. En laten we er vooral met zijn allen nu
van genieten, vóór het geschiedenis wordt.
* uit de brochure ‘Themanummer: Koninklijke Harmonie De Weergalm van Meerdael Blanden’, uitgegeven
door de Geschied- en Heemkundige Kring Oud-Heverlee – januari-februari 2022 (bij ons verkrijgbaar).

2022
CONCERT ERPS-KWERPS
7 mei

JUBILEUMCONCERT
22 mei

DE HAZENSPRONG
26 juni

REPETITIEWEEKEND
1-3 juli

ZOMERCONCERT
10 juli

ZOETWATERPROCESSIE
15 augustus

JAARTALLENOPTOCHT
11 september

WAPENSTILSTAND
11 november

ZOETWATERFESTIVAL
12 november

alle info over deze activiteiten
vind je op onze website

meerdael
FOREST

nieuwe
MUZIKANT

Sinds september ‘21 versterkt
Ruben de hoornsectie van onze
harmonie.
Welkom!

www.weergalmvanmeerdael.be
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onze laatste KWARTEEUW

4e ZoetWaterPrOHms
3 & 4 februari 2007
zaal De Roosenberg, Oud-Heverlee
zaterdag om 20 u - zondag om 15 uur
Een organisatie van

Gemeentelijke Academie Muziek en Woord Oud-Heverlee
en Koninklijke Harmonie De Weergalm van Meerdael vzw
met gastoptreden van strijkorkest

zaterdag 24 maart 2007

KAAS en WIJNAVOND
GOC Blanden (vanaf 17 u)

«Violet»

rond 19u:
optreden
van instaporkest

toegangsprijs: 12 euro
-13/+65: 10 euro

De Kleine
Weergalm
Kaarten en info:
016/40.16.17
www.zwpoh.be

KURSAAL
bij Jan
en Lutgarde,

o.l.v.
Ivan Meyers

Bierbeekstraat 6,
Blanden
016/40 07 62

Slagerij

Schroe ven
Bl ande n

016/40 20 40
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22 mei JUBILEUMCONCERT
2021 was in de steigers gezet als een
feestjaar: 125 jaar ‘de Weergalm van
Meerdael’. Corona heeft die feestplannen een beetje doorkruist. Geen getreur, met een jaartje vertraging starten
we nu de festiviteiten.
Op 22 mei organiseren we een Jubileumconcert in het OC van Blanden.
We starten vanaf 10u30 (aperitiefje, tentoonstelling, babbeltje) en om 11u geven we met de harmonie ons concert.
Voor het eerst spelen we er ‘Meerdael Forest’. Dit werk is door Bart Watté
speciaal voor onze 125ste verjaardag
gecomponeerd. Dit alles bieden we je
gratis aan.

Na het concert kan je nog napraten
en de hongerige maag stillen met een
uitgebreid pastabuffet. Hier vragen
we 20€ voor (-12 jarigen betalen 12€).
Graag inschrijven tegen 13 mei, via onze
website of dit formulier of met een belletje naar 0486 64 50 41.
DE VERDERE PLANNEN IN DIT FEESTJAAR?

Van 1 tot 3 juli trekken we er met de
muzikanten op uit voor een repetitieweekend in Dworp.
En op 12 november verwachten we jullie allen in de Roosenberg op de jubileum
editie van ons ZoetWaterFestival.

van SLAG ?
Voor we van slag raken… Het is geen flauwe woordspeling, maar zonder slagwerk is een orkest letterlijk ‘van slag’.
Zo erg is het met de Weergalm van Meerdael nog niet gesteld, maar we hebben in de loop der jaren een mooie collectie percussie-instrumenten verzameld en kunnen nog
wel wat nieuwe collega’s gebruiken om ze te laten weer
klinken of in ons geval … weergalmen!
Zin om onze drums, bongo’s, conga’s, xylofoon, vibrafoon, buisklokken en noem maar op tot leven te wekken?
Laat iets van je horen op info@weergalmvanmeerdael.be
en je kunt bij ons … aan de slag.

nieuwe STATUTEN
Op de algemene vergadering van 18 maart dit jaar hebben we - i.f.v. de nieuwe wetgeving - onze statuten licht aangepast en goedgekeurd.
Vanaf nu wordt de voorzitter niet langer door de Algemene Vergadering verkozen, maar wél binnen
en door het bestuur.
En verder vragen we sinds dit jaar aan onze muzikanten om lidgeld te betalen. We houden het bij
20€ en laten nieuwkomers eerst een jaartje proberen, jongeren (onder de 26) betalen ook niet. Het
lidgeld vloeit ook voort uit nieuwe afspraken met de gemeente over subsidies. Het resultaat is een
nieuwe regeling die onze harmonie toelaat om de volgende jaren aan te vangen op stabielere grondvesten.
www.weergalmvanmeerdael.be
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onze SPONSORS*
Euprint ed
kantoor Heverlee

CHARDONNAY
kantoor Haasrode

meubelmaker

schrijnwerker

restaurateur

* Alle gegevens van onze sponsors vind je op onze website. Wil jij deze lijst van sponsors komen vervoegen en onze harmonie mee steunen? 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

harmonieuws
H N 40 - ja a rga n g 20 - mei 2022

w w w .w e e rg almvanme e rdae l.b e

de Weergalm van Meerdael

koninklijke harmonie de weergalm van meerdael vzw

22 mei
zondag

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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o.l.v. Kristof Lefebvre

O.C. Blanden Bierbeekstraat 8B Blanden* deuren 10u30
aperitief én concert gratis aangeboden (feest! 125 jaar!)
pastabuffet 20€ (12€ voor -12 jaar) inschrijven tegen 13 mei
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met dank aan onze sponsors en sympathisanten
én met de steun van de gemeente Oud-Heverlee
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