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WHAT’S IN A NAME

Even terugblikken
JEUGDWEEKEND

Beste
HarmoNieuwslezers…

Na een tijdje ‘niet thuis’ zijn
we hier opnieuw met n°34
van HarmoNieuws.
We willen je vooral heel graag
uitnodigen voor ons (en dat
van de academie De Vonk)
aperitiefconcert.
We weten dat 26 mei - dit
jaar - een vervelende datum
kan zijn.

Vrijdag 13 oktober was het zover, het moment waar de jeugd al
een jaar naar uitkeek: jeugdweekend! We vertrokken vrijdagavond
met een groep van 22 jeugd onder begeleiding van een heus
jeugdteam naar Sint-Truiden.
Om het weekend goed in te
zetten, begonnen we al meteen
met een dropping. We werden in
twee groepen verdeeld en moesten onze weg naar de slaapplaats
zelf vinden. Gelukkig liepen we
niet al te hard verloren en eenmaal aangekomen op onze slaapplaats konden we genieten van
een heerlijke kom soep.

WIE IS DE MOL ?

kere maaltijd spaghetti, speelden
we nog een quiz. Het enthousiasme in beide teams was groot en
uiteindelijk wonnen de jongens
na een spannende strijd. Na een
leuke blackbox, kropen we moe
en voldaan in ons bedje.
De laatste ochtend hielden we
een laatste speurtocht naar de
mol met een speeddate en eenmaal teruggekeerd in het mooie
Blanden volgde er dan de befaamde ‘20 vragen over de mol’.
Jonas kwam hier als winnaar uit
en Martijn en Andreas werden
samen tweede (twee keer een
zoon van Hilde, dat kan toch geen
toeval zijn?).

De volgende ochtend werd al
snel het thema van het weekend
duidelijk: ‘wie is de mol?’ Na een
goed ontbijt begonnen we met

Om het weekend goed af te
sluiten, aten we heerlijke versgemaakte pannenkoeken met warme chocomelk.
Zoals u al gemerkt heeft, was het
een topeditie!

het eerste spel van de dag. We
moesten flessen zoeken, raadsels
oplossen en mensen herkennen
op kinderfoto’s, dit allemaal om
zoveel mogelijk geld te verdienen.
Ook in de namiddag moesten we
alles uit de kast halen om zoveel
mogelijk geld te verdienen. We
losten raadsels op, frisbeeden en
sloegen piñatas kapot. Na een lek-

We kijken al uit naar volgend
jaar! Een dikke merci aan iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt: het Jeugdteam, bestaande
uit Tanja, Hilde en Robin. Dank u
Greet Embrechts voor de lekkere
soep, Karolien en Nicki voor de
begeleiding en Hilde, Tanja, Guido en Ann Duchêne voor de lekkere spaghettisaus!

Daarom beginnen we laat in
de namiddag, zorgen we ervoor dat het pastabuffet je
honger kan stillen en ook dat
je de verkiezingsresultaten
op groot scherm kan volgen.
Je kan verder ook nalezen
hoe de jongeren hun weekend gesmaakt hebben én
hoe een stukje muzikaal
Blanden in de Loire-streek
verzeild geraakt is .
We zien je graag op 26 mei,
ons aperitiefconcert is die
dag dé goede keuze.
Tot dan !

de redactie
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café KURSAAL
bij Jan en Ludgarde

Onze trouwe fans herinneren zich ongetwijfeld die
Moederdagbrunches die we zes jaar lang met medewerking van de academie georganiseerd hebben in de
zaal van De Vonk. Vorig jaar bleek dat om allerhande
praktische redenen nogal moeilijk.
We verhuisden daarom naar een latere datum en
keerden terug naar ons vertrouwde GOC in Blanden.
We hielden het toen bij een aperitiefconcert, gevolgd
door een pastabuffet.
Dit jaar gaan we voor het beste van twee werelden.
De leerlingen van De Vonk zijn terug van één jaartje
weggeweest. De Weergalm brengt zijn nieuwste werk
voor het voetlicht. En we serveren een nieuwe editie
van het veelgeprezen pastabuffet. Aangezien die dag
ook de regionale, federale en Europese verkiezingen
plaatsvinden ronden we af met een verkiezingscafé.

En alles start uiteraard wat later, nadat de burgerplicht vervuld is. Vanaf 16 uur concerteren de leerlingen van De Vonk; om 17u30 gevolgd door De Weergalm en het pastabuffet
om 18u30. Nagenieten kun je dan nog in ons verkiezingscafé. Voor meer info, zoals gewoonlijk één adres: www.weergalmvanmeerdael.be

Team ACTIVITEITEN
Op 26 mei, de dag waarop Vadertje Staat
over allerhande parlementen naar onze
mening polst, organiseert de Weergalm zijn
voortaan jaarlijkse aperitiefconcert. De coördinatie van de praktische kant van die organisatie was in handen van wat we tot nog
toe altijd het ‘feestcomité’ noemden. Omdat
het in het comité vooral werken geblazen is
en het feesten vanzelfsprekend niet voorbehouden is aan de comitéleden hebben
we de werkgroep omgedoopt tot het logischere ‘Team Activiteiten’. Tegelijk vond een
verjonging en een vervrouwelijking plaats.
Team Activiteiten (TAC) bestaat nu uit Eddy,
Kristien, Luk, Mia, Nele en Sofia. En laat daar
geen misverstand over bestaan. Ze denken
alleen over alles wat harder en wat vroeger

na, maar het eigenlijke werk gebeurt natuurlijk door
een veel grotere groep van bereidwilligen en medewerkers.
Team Activiteiten organiseerde,
aangevuld door een heuse
kookploeg, kelners en
kelnerinnen en de gelegenheidsquizmasters, ook het voorbije
St.-Ceciliafeest. Dat
werd door iedereen
als een succes ervaren, niet het minst
door onze kassier,
die zo heel wat euro’s
heeft kunnen besparen.
www.weergalmvanmeerdael.be
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Vlamo WEDSTRIJDEN
Afgelopen februarimaand hebben enkele van onze jongere leden andermaal flink gescoord
op de diverse Vlamo-wedstrijden
voor solisten en kleine ensembles.
Kobe, eerste klarinet bij de
Weergalm, en Erik, trombonist,
haalden beiden ruim 80 % in respectievelijk superieure en eerste
afdeling.
Ook bij de ensembles noteerden we een paar straffe prestaties. Alweer Kobe en enkele van
zijn collega-klarinettisten uit het
Vlaams
Jeugdharmonieorkest
scoorden met hun combo Jekojo.

Kobe

Lars

Lennart

Hetzelfde VJHO vaardigde ook een saxensemble af met onder meer
onze tenorsaxofonisten Lars en Lennart. Beide ensembles baanden
zich een weg naar de finale, op 12 mei in het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen.
Wordt dus vervolgd

What’s in a name DIEUDONNÉ
Onlangs kwam uit eigen beweging een kandidaat-muzikant bij ons aankloppen. Onze voorzitter
spreekt in dat geval van een natte droom, maar wij
zouden het bij een godsgeschenk willen houden. De
jongen heet immers Dieudonné, vertaald ‘door god
gegeven’. En hij wil trompet gaan spelen, het instrument dat volgens het Oude Testament volstond om

de muren van de stad Jericho te doen instorten. Zo
bont maken onze trompettisten het tegenwoordig
niet meer, ook al omdat ze momenteel ook maar
met zijn vieren meer zijn. Om maar te zeggen dat
het godsgeschenk meer dan welkom is.
En wie de volgende ‘natte droom’ wil worden
mag altijd onze voorzitter contacteren.

Bij feesten hoort immers een feestelijk muziekje.
Wij zijn er dus altijd graag bij, met de hele harmonie,
met onze bekende Blandeners of met een nog kleiner ensemble, saxkwartet, koperkwintet, ... Feestje,
plechtigheid, verjaardag, begrafenis… U vraagt, wij
blazen. Wij zijn van alle kerst- en andere markten
thuis. Met een aangepast repertoire en als het moet
zelfs een speciaal gearrangeerd verzoeknummer.
Contacteer ons gerust met al uw muzikale wensen en vragen. Muziek, daar zijn wij voor.
Belgen zijn Bourgondiërs, Vlamingen een feestvierend volk. Scholen feesten, dorpen feesten, families feesten… Sint-Joris-Weert feest niet alleen, maar
zet zichzelf ’s winters ook nog eens in vuur en vlam.
‘Weert en Flammes’ (zie foto’s) is een warm dorpsgebeuren op de koudste dagen. Aan de jongste editie
ervan mocht ook de Weergalm deelnemen.
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Tussen DIJLE EN LOIRE
Philippe, onze secretaris annex archivaris, annex amateur-historicus verdiepte zich onlangs in de geschiedenis
van het geslacht Devijver. Dat ging als volgt…
Philippe werd plots door een zekere Marylène Coussy, geboren Devijver, benaderd in een taal die hem vertrouwd is. De Franse dame had op de ‘doodsbrief’ van
haar overgrootvader gelezen dat de aflijvige medestichter
geweest was der Fanfare van Blanden. Via het alwetende
internet had ‘madame’ vervolgens actuele sporen gevonden van de harmonie waarvan ook haar vader Louis en
oom Herman Devijver in het fanfaretijdperk nog spelend
lid waren geweest. Tot ze met hun hebben en houden
aan boord van de Chevrolet van vader Antoon-Gilbert,
genaamd Jules, naar Frankrijk vluchtten.

Ze geraakten ongeveer tot aan de Loire en
kwamen niet meer de retour. De ondernemende
Jules kreeg in Frankrijk 37 kleinkinderen, waaronder Madame Coussy-Devijver die zich nu afvraagt
of wij in ons archief nog foto’s zouden hebben
van haar muzikaal actieve voorvaderen.
We vermoeden trouwens dat medestichter
Petrus-Franciscus Devijver, Pieje voor de vrienden, de Weergalm niet trouw is gebleven, want
het is de concurrerende fanfaremaatschappij
St.-Cecilia die tot lafenis zijner ziel een mis heeft
bekostigd. Zo ging dat in die tijd.
Nog typisch voor die tijd is de caféprocessie die
muziekverenigingen meenden te moeten houden ter ere van hun patrones, de heilige Cecilia.
Een veeleisende traditie, als je weet hoeveel cafés
een dorp als Blanden toen telde. Een van de staties op die kruisweg heette trouwens ‘Bij Wiske’
en werd ook al uitgebaat door een telg Devijver.
Het gaat om het nog steeds bestaande ‘Festijntje’.
Bij gebrek aan gsm’s maakten we in die tijd
blijkbaar nog niet zoveel foto’s maar enthousiast
als hij is wist Philippe toch enkele stokoude verwanten op te snorren en te interviewen. Alvast
weer wat herinneringen die voor het nageslacht
bewaard zullen blijven. Een geluk dat Europa en
zijn GDPR nu waken over onze gegevens of onze
secretaris kwam op de duur niet eens meer toe
aan zijn werk voor de vereniging.

zo.

26. 05 . 2019

16:00 APeritiefConcert
zat.

14 . 07 . 2019

16:00 Zomerconcert Leuven
zo.

21. 07 . 2019

10:00 Vaalbeek kermis
zo.

15 . 08 . 2019

10:00 ZoetWaterprocessie
zo.

08 . 09 . 2019

14:00 Stoet der Jaartallen
zat.

09 . 11 . 2019

19:00 ZoetWaterFestival
ma.

11 . 11. 2019

10:00 Wapenstilstand
vrij.

10 . 01 . 2020

20:00 OpenDeurRepetitie
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
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