
                                                                       11  

  1 De Jeugd heeft de toekomst 

De fanfare in coronatijden... 

Afstudeerproject Nelly Roelands 

STEUN ONZE FANFARE 

TOM WAES in Meersel-Dreef 

Win een  snoerloze stofzuiger 

NIEUWSBRIEF 2021 



                                                                       22  

  2 

 

 

Beste inwoners van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek, 

 

 

Op het moment van dit schrijven zitten we midden in de tweede 

lockdown. Zoals gewoonlijk overloop ik het jaar met de 

hoogtepunten van onze vereniging. U begrijpt dat het door de 

coronacrisis dan een kort voorwoord zal gaan worden. Maar ondanks 

dat we niet veel naar buiten zijn getreden zijn we natuurlijk met de 

muziek actief bezig gebleven. Alles volgens de richtlijnen van de 

Belgische overheid. Wat inhield dat we mondkapjes moesten dragen 

en twee meter uit elkaar moesten zitten! We hebben een paar avonden de koppen bij elkaar 

gestoken om te bekijken hoe we de hele zaal het beste konden benutten. Weliswaar zonder 

pintje, maar we waren blij elkaar na lange tijd weer te zien. 

De lessen zijn al die tijd doorgegaan, één op één of digitaal en we hebben met de fanfare 

een leuk filmpje gemaakt wat we op social media hebben gedeeld. Hier was het ‘Te Deum’ te 

horen; de intro van het songfestival. Ons concert met het thema ‘Songfestival’ zou hebben 

plaatsgevonden in mei. We hopen dit in mei 2021 alsnog te verwezenlijken. Verder zijn er 

natuurlijk nog allerlei zaken die wel of niet doorgingen, maar toch voorbereid en geregeld 

moesten worden. Ik denk daarbij onder andere aan het afzeggen van de rommelmarkt, de 

papierophaling en de papiercontainer. Ik wil het bestuur en de leden weer hartelijk 

bedanken voor hun inzet. 

Wat het papier betreft komen er helaas enkele veranderingen. Doordat de papierprijzen 

sinds twee jaar onder de prijs liggen en het contract afliep, moesten er zaken herzien 

worden. Dit betekent o.a. dat de papiercontainer op Meersel-Dreef er in het nieuwe jaar niet 

meer zal zijn. De bedrijven van Galder en Strijbeek zijn, of worden, ervan op de hoogte 

gebracht dat het in 2021 verandert wat betreft de papierophalingen. Dit vinden wij erg 

jammer, maar het is niet anders. Voor u als inwoner van Galder/Strijbeek verandert er zo 

goed als niets.  

Zo opgeteld was 2020 geen topjaar qua financiën. Door de coronacrisis geen rommelmarkt, 

papierprijs onder druk en ga zo maar door! Maar we blijven van goede zin en gaan er in 

2021 met enkele aanpassingen weer helemaal voor. 

In het jaar 2020 staat het thema ‘aanmoediging’ centraal. Alle verenigingen kunnen niet 

alleen dit jaar, maar ook in het nieuwe jaar wel wat aanmoediging gebruiken om er weer 

met spirit tegen aan te gaan. We hopen natuurlijk dat u ons ook weer aanmoedigt met uw 

steun. Dit jaar zullen we niet deur aan deur met steunkaarten langskomen. We blijven 

voorzichtig met corona. We houden dit jaar een loterij en willen u vragen € 5,- over te 

maken, meer mag altijd natuurlijk. Hoe? Dat leest u verderop in deze nieuwsbrief. 

We hopen dat u even de moeite en tijd neemt om dit te doen! Met uw bijdrage kan de 

jeugdwerking, onze activiteiten en het instrumentarium van de fanfare op peil blijven.  

Alvast bedankt voor uw steun. 

  

Ik wens u een mooi en gezond 2021 en ik hoop dat we in het nieuwe jaar elkaar zullen 

treffen op één van onze muzikale evenementen. 

 

Met muzikale groet, 

 

 

Frank Roelands 

Voorzitter Fanfare ‘Voor Eer en Deugd’.  

VOORWOORD VOORZITTER 
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De Fanfare in Coronatijden... 

Het virus dook op. 

Toen begin maart de eerste berichten over Corona vanuit Italië overwaaiden, was er toch 

enige onrust bij onze  leden. Is het nog wel wijs om samen te repeteren en op te treden? 

Vooral de wat oudere leden die al wat gezondheidsproblemen achter de rug hadden, namen 

het besluit om niet meer naar de repetitie te komen. Ook in het bestuur werd men ongerust 

toen de eerste gevallen van het virus ook onze lage landen hadden bereikt. Er werd besloten 

om tijdelijk de repetities on hold te zetten, met in het achterhoofd dat dat maar voor enkele 

weken zou zijn. 

Fanfare lockdown. 

Toen het virus zich verder verspreidde en heel het land in lockdown ging, was het duidelijk 

dat dit niet meer voor even zou zijn. Zou het concert in mei wel kunnen doorgaan? Knopen 

moesten worden doorgehakt, zoals overal waren er voor- en tegenstanders voor een 

radicale aanpak. Toen er ook in ons land mensen stierven aan het virus werd al snel 

duidelijk dat het geen gewoon fanfarejaar zou worden. Alle activiteiten tot de grote vakantie 

werden geannuleerd, in het achterhoofd hoopten we dat dan alles wel voorbij zou zijn. Het 

nieuws werd gevolgd, de richtlijnen met betrekking tot cultuur werden uitgespit. Ook onze 

koepel VLAMO kwam met adviezen. Maar dat die snel kunnen veranderen weten we ook 

ondertussen. Die onzekerheid maakt het er niet gemakkelijker op. 

Wat we missen. 

Donderdagavond is het repetitieavond en al van in de jaren stillekes is die avond 

gereserveerd voor de fanfare. Altijd een rush om er op tijd te geraken, maar zalig tot rust 

komen als de muziek begint. Tijdens de pauze even bijpraten met de medemuzikanten bij 

een pintje of iets fris. De dorpsnieuwtjes bespreken en ieders wel en wee. Raar is het dan 

om gewoon thuis te zitten, rustig, dat wel, maar verstoken van de wekelijkse portie sociale 

contacten. Uw instrument staat vast te roesten wegens geen doel om te repeteren. Er 

werden wel enkele initiatieven genomen om toch in gang te blijven: online repeteren, samen 

een muziekstuk blazen, ieder van thuis uit en met de computer samenvoegen tot één 

muziekwerk, je lievelingslied op muziek laten zetten door de dirigent, zodat je het thuis kan 

spelen. Allemaal leuk en aardig, maar niet hetzelfde als samen repeteren en samen 

optreden. Je mist de kick en de voldoening van een geslaagd optreden waar je met z’n allen 

naartoe hebt gewerkt. Ook ben je als muzikant van een muziekvereniging bij veel 

feestelijkheden en gebeurtenissen in het dorp aanwezig om alles op te fleuren met een 

streepje muziek, niets van dit alles. Ook de opleiding van onze jonge muzikanten moest 

Door Toon Verleije 

Een corona-repetitie, ver van elkaar maar, beter dan niets. 
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noodgedwongen overschakelen naar online lessen, niet hetzelfde als samen met je leraar en 

de andere jeugdleden repeteren. Hoopten we dat met de grote vakantie het virus wel zou 

verdwijnen, bleek ook dit ijdele hoop.  

Geen rommelmarkt. 

Ook onze wekelijkse rommelmarkt bleek geen haalbare kaart, het mocht in principe wel, 

maar de veiligheidsvoorwaarden waren zo streng dat het praktisch niet haalbaar bleek en 

met de 2de golf in augustus, waren we blij dat we de boel niet hadden opgestart. Allemaal 

goed en wel, maar daarmee verdween ook onze belangrijkste bron van inkomsten, terwijl 

een groot deel van onze uitgaven wel gewoon verder bleef lopen.  

Het bestuur werkt door. 

Het bestuur vergaderde per mail en bij dringende kwesties alleen in de zaal met 1,5 m 

afstand. Raar dat je in je agenda ziet dat het vandaag concert van de fanfare is, of 

dauwtrappen, kaarskensprocessie, serenade, enz… terwijl je gewoon thuis in je zetel zit. En 

wat ook knaagt, hoe lang gaat dit nog duren?  

Een lichtpuntje. 

De eerste coronagolf zakte en we mochten weer wat meer. We gingen terug repeteren, 

weliswaar iedereen op twee meter afstand, geen pauze, met open deuren en alles voor en 

na ontsmetten. Toch waren we blij, we konden weer samen muziek maken. We begonnen 

weer te repeteren voor de naderende kerstconcerten. De afstand en de mondmaskers/

kapjes wenden snel, er kwam weer een lichtpuntje in muziekland. Maar niet voor lang, daar 

kwam de tweede coronapiek over onze streken.  

De tweede lockdown. 

Alhoewel we zeer veilig bezig waren, konden en wilden we geen risico’s nemen en besloten 

we de repetities weer tijdelijk stil te leggen. Ook de bestuursvergadering van november ging 

niet meer live door, maar via de computer. En dat viel eigenlijk reuze mee. Minder gezellig 

dat geef ik toe, maar makkelijk voor de bestuursleden die van verder moesten komen. De 

tweede gedeeltelijke lockdown begint zijn vruchten af te werpen, nu is het wachten tot we 

weer in het dal terechtkomen en we weer van start zullen mogen gaan. We kijken weeral 

verder, volgend jaar zijn er weer kansen, weer optredens, weer concerten. Hopen we, hoop 

doet leven en de fanfare blijft een gezellige club die we niet kunnen missen. Dat weet je pas 

echt als je ze moet missen. Met de aankomende vaccins leven we in goede hoop. Alles komt 

goed, toch?  

HET JEUGDORKEST 

Het bestuur van de fanfare vergadert momenteel online...  
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TOM WAES in Meersel-Dreef 

We zijn wel iets gewoon in Meersel-Dreef wat 

betreft media-aandacht. Ook met de 

corona lockdown haalden we de kranten en 

het nieuws met de container aan de grens. 

Ook pater Kenny mocht op RTV uitleggen hoe 

je online kaarsen kon bestellen voor aan de 

grot in het Mariapark. Ook onze kermisspelen 

en andere dorpsactiviteiten worden vaak 

opgevoerd als dorpscuriosa. Ja, we zijn wel 

iets gewoon in Meersel-Dreef.  

 

In volle coronatijd viel er, via de 

informatieambtenaar van de gemeente, bij onze 

fanfare een bericht in de mailbox. Of we even een muzikale bijdrage wilden leveren bij een 

tv-programma en dit in de loop van de volgende week. Wat stond er te 

gebeuren? Tom Waes toert rond in de Vlaamse provincies en zou ook met z’n tv-crew een 

bezoek brengen aan Meersel-Dreef. En dit op woensdagnamiddag 22 juli over minder dan 

een week. Kon de fanfare dan zorgen voor wat muziek, enkele muzikanten was al genoeg. 

En alles moest geheim blijven. Ja, niet-muzikanten snappen niet dat je in een fanfare met 

enkele mensen zomaar geen muziekstuk kunt spelen, je hebt minimum een bezetting nodig 

van een 15-tal leden en dan nog van de verschillende muziekinstrumentgroepen, wil je 

voorkomen dat er een muzikaal gat zou vallen. Nee dat doen we niet, dachten we in eerste 

instantie, een optreden in volle coronatijd, terwijl we al maanden niet meer gerepeteerd 

hebben, en dit al binnen enkele dagen. Dat is echt niet haalbaar.  

Maar ja Tom Waes, dè bekende Tom Waes, toch wel een buitenkans om hem in levende 

lijve bezig te zien en een opname live bij te wonen en wie weet komen we wel enkele 

seconden op tv, toch leuk om ook onze ijdelheid te strelen. Enkele bestuursleden namen het 

op zich om al de muzikanten op te bellen met de vraag of ze konden en wilden aanwezig 

zijn. Dat bleek mee te vallen, door het corona-virus had er niemand een drukke agenda en 

iedereen zat te popelen om elkaar na maanden nog eens te zien. Zo gezegd zo 

gedaan. Beetje bij beetje kwamen er meer details, Tom Waes zou naar Meersel-Dreef 
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Container oud-papier verdwijnt! 

komen omdat dit het meest noordelijke punt van België is. Dat punt ligt aan de grens op 

het Heiende, aan hoeve ‘de Paal’ waar de grenspaal in hun voortuin staat. Er zou voor de 

gelegenheid een bord worden onthuld door onze burgemeester Marc Van Aperen en het bord 

zou daarna gezegend worden door pater Kenny. Onze gardiaan (ondertussen ook kapelaan) 

die steeds voor zulke dingen te porren valt, net zoals pater Luk onze toenmalige 

kapelaan.  Op die bewuste woensdag verzamelden we tegen 15u30 bij ‘de Paal’, de 

opnameploeg was al aanwezig en alles aan het voorbereiden.  Alles verliep volgens plan, de 

speech van de burgemeester, de zegening en de muzikale omlijsting van de fanfare. Daarna 

was er nog een korte receptie voor de aanwezigen, verzorgd door Rien Aerts en haar 

ploeg. Tom Waes maakte ruim de tijd om met iedereen een praatje te maken en met de 

liefhebbers op de foto te gaan. Alhoewel het geheim was, om samenscholingen te 

vermijden, was er toch wat volk uit de buurt komen opdagen om vanaf een afstandje alles 

gade te slaan. Blij met even uit de coronasleur te kunnen breken. De uitzending op tv volgt 

in het najaar 2020. De leden van de fanfare zullen alvast klaar zitten om te kunnen 

nagenieten van Tom Waes zijn bezoek aan Meersel-Dreef.  

Pater Kenny gaf  de zegen met wijwater en een kwinkslag. 

Met de start door de fanfare, van het inzamelen van oud-papier  op Galder en Strijbeek in 

2002, kwam er ook een container voor oud papier op de Dreef. Eerst op het ‘Paterswiel-

pleintje’ aan de frituur en later op de parking van ‘koffiehuis Martens’. We hadden dat 

graag zo gehouden maar door de kelderende prijzen voor het oud-papier, werd het een 

verliespost voor de opkoper.  

Daardoor zal de container in de loop van januari 2021 verdwijnen op de Dreef.  

Graag willen we al de mensen en de bedrijven bedanken, voor de vele jaren papier en 

karton verzamelen en het deponeren in onze container. De financiële steun was steeds 

bijzonder welkom. Bedankt ook aan de fanfarehelpers voor het jarenlange beheer van de 

container en bedankt familie Martens voor de staanplaats van de container.  

Iedereen 1.000 maal bedankt! 
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Afstudeerproject Nelly 

Mijn fanfare. 

Voor mijn eindexamen aan de School voor Fotografie maakte ik onder andere een serie van 

acht foto’s met de titel ‘Mijn fanfare’. In deze serie staat de mens, de muzikant centraal. Het 

zijn individuele portretten. Van verschillende secties heb ik een muzikant met zijn of haar 

instrument in beeld gebracht.  

Mijn inspiratie haal ik uit wat dicht bij mijn hart ligt. Ik ben geboren en getogen op de grens 

tussen België en Nederland. De fanfare en de muziek zijn belangrijk voor mij en mijn familie.  

Ik ben 30 jaar als muzikant, alt-saxofonist, verbonden aan ‘mijn fanfare’.  

Er is in onze muziekvereniging diversiteit op alle fronten. Jong en ouder, theoretisch en 

praktisch opgeleid, mannen en vrouwen, Belgen en Nederlanders.  

Je speelt op een instrument waar je al dan niet bewust voor gekozen hebt. Het past meestal 
wel bij je karakter. Het gaat bij mijn fanfare om verbondenheid, vriendschap, 
gelijkwaardigheid, ontspanning en plezier. Het is een stukje van onze identiteit.  

Door Nelly Roelands 
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 - vrijdag 10 januari legde ons jeugdbestuur onze 

jongste leden in de watten. Ze gingen met de 

liefhebbers schaatsen, dat ging gepaard met vallen en 

opstaan, maar ook met een flinke portie pret. Van 

schaatsen krijg je honger, dus een lekkere friet 

achteraf ging er goed in. 

- zaterdag 11 januari Dorpsfeest in Meersel-Dreef 

met lampionnen-optocht. Een feest voor jong en oud 

met een playback voor de jeugd en een live-optreden 

voor iedereen. Een kans om je dorpsgenoten te 

ontmoeten. 

 - zaterdag 25 januari Ereleden BINGO-avond in de zaal ‘Bij 

de Paters’ in Meersel-Dreef. Het is maar een spel, maar op de 

gezichten van jong en oud valt de spanning af te lezen. Die 

uitmond in een luide kreet “BINGO”. Al jaren een 

succesnummer op de fanfarekalender; gewaardeerd door onze 

Ereleden. Er waren weer verschillende mooie prijzen te 

winnen, o.a. dankzij onze gulle sponsors. Natuurlijk krijg je 

van al die concentratie honger, maar zoals elk jaar zorgde de 

keukenploeg voor allerlei hapjes en 

versnaperingen. 

  - woensdag 22 juli, tv-opname met 

Tom Waes. opgeluisterd door de 

fanfare. (lees ook p. 5). 

JAAROVERZICHT 2020 

Met weemoed denken we terug aan de onbekommerde dagen in het begin van het 

kersverse jaar 2020. Toen we nog niet van covid 19 of corona hadden gehoord. En 

we ijverig aan het repeteren waren voor ons jaarconcert dat gepland stond in mei. 

Hadden we geweten wat we nu weten dan hadden we er misschien wel een extra 

lap op gegeven, waren we er nog eens extra tegenaan gegaan.  

De activiteiten die doorgingen: 
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Nieuwe leden WELKOM! 

Wervingsactie. 

In een normaal jaar wordt er in samenwerking met de lagere 

scholen van  Galder en Meersel-Dreef een wervingsactie voor 

nieuwe leden georganiseerd. Dit jaar hielden we het wegens 

de gekende redenen, bij een folder die aan de kinderen werd 

uitgedeeld. 

Wat is er leuker dan een instrument te kunnen bespelen? Inderdaad 

samen een instrument bespelen. Muziek leren en een instrument 

kunnen bespelen is leuk, maar de ambitie is vaak geen lang leven 

beschoren als je dit in je uppie doet. Het wordt pas echt leuk als je 

dat samen met anderen kunt doen. Oké het vraagt wat 

doorzettingsvermogen, maar dat is bij meer dingen zo. Het wordt 

pas echt leuk als het wat begint te lukken en je je eerste melodietjes 

kunt spelen. Noten lezen lijkt in het begin moeilijk maar door het 

direct te leren in combinatie met het bespelen van een instrument 

wordt de theorie direct gekoppeld aan de praktijk.  

De opleiding spelenderwijs. 

De fanfare heeft verschillende gediplomeerde docenten in huis, voor 

zowel de saxofoons, de koperblazers als het slagwerk. Het 

opleidingsorkest repeteert donderdag om 18u45 en de individuele 

lessen worden flexibel gepland in overleg met de docent. De 

instrumenten van de fanfare krijg je in bruikleen en hoef je dus niet te kopen. De kosten voor de 

lessen zijn  € 100 per jaar en de huur van het instrument is € 50 per jaar. Dat is een heel stukje 

minder dan in een muziekschool en een prikje vergeleken met privé-muziekles. 

Als je alles voldoende onder de knie hebt, mag je aansluiten bij ons opleidingsorkest. Dit is een leuke 

groep met alle leerlingen van onze fanfare. Zo leer je in een groep samen muziek te maken. Ons 

opleidingsorkest treedt ook op, zoals bijvoorbeeld op ons jaarconcert. 

Er worden elk jaar ook twee voorspeelochtenden georganiseerd waar alle leerlingen een stukje 

muziek kunnen spelen voor hun ouders, familie, vrienden, leraren en leden van de fanfare. Na een 

paar jaar, als je genoeg hebt kunnen leren in het opleidingsorkest, kan je bij het grote orkest van de 

fanfare komen meespelen! 

Leuke dingen eromheen. 

De fanfare organiseert ook veel dingen waar de jeugd al aan mee kan doen. Zo is 

er ons jaarconcert, een winteractiviteit, mee over straat marcheren als de kermis 

wordt ingezet en nog veel meer dan dat. Sinds een aantal jaren heeft de fanfare 

ook een jeugdbestuur. Die organiseren o.a. de voorspeelochtenden, maar ook 

leuke activiteiten voor de jeugd zoals bijvoorbeeld een survival dag, bowlen of 

een spelletjesmiddag. Zo leren alle jeugdleden elkaar wat beter kennen. Het 

hoogtepunt van het jaar is ons jeugdkamp waarbij we een weekendje 

weggaan met onze jeugd.  

Een keertje proberen? 

Wil je kijken of muziek maken iets voor jou is. Wij bieden twee gratis 

proeflessen aan voor ieder die dit wil. Je kunt zo verschillende instrumenten 

proberen. 

Ook (jong)volwassenen of herintreders zijn welkom. 

Op muziek maken en aanleren, staat geen leeftijd. Heb je zin in een 

muzikale hobby, is het er eerder niet van gekomen, dan is het altijd 

mogelijk om nog te beginnen. Ook muzikanten die om één of andere reden 

vanwege werk, studie of gezinssituatie hun instrument aan de kant hebben 

gezet zijn natuurlijk ook welkom om hun hobby weer op te nemen. Neem 

contact op met onze vereniging voor meer info. 
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Online-concert, voorjaar 2021. 

Als…, een woord dat we in deze tijden steeds vaker in de mond nemen. Als we weer mogen 

repeteren, plannen we voor in het voorjaar een online-concert. Een concert dat zonder 

publiek wordt opgenomen, ondersteund met beelden uit Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek. 

Het zal via onze Facebook pagina en op Youtube te beluisteren en te bekijken zijn.  

Concertavond 8 mei. 

Als we weer mogen optreden met publiek, voorzien we in mei ons jaarlijks concert. Met als 

thema: het songfestival. Festivalnummers uit de voorbije jaren, voornamelijk uit België en 

Nederland. Dit in het teken van het uitgestelde volgende songfestival in Nederland. 

Voor actuele informatie kunt u ons volgen op Facebook, De Hoogstraatse Maand en 

het weekblad van Nieuw-Ginneken. 

André Rommens,  
50 jaar Erevoorzitter. 

AGENDA 2021 

Onze Erevoorzitter, mr. André Rommens nam na het overlijden 

van z’n vader Alois Rommens de functie van Erevoorzitter over. 

Dat gebeurde officieel in november 1970. Eigenlijk net zoals hij 

ook in z’n vader zijn voetsporen was getreden als opvolger 

notaris. Misschien vraagt u zich af hoe een notaris uit Meer, 

Erevoorzitter van de fanfare van Meersel-Dreef werd? Al in 1846, 

vestigden de voorouders van onze Erevoorzitter zich in Meersel-

Dreef, als molenaar op de watermolen aan het begin van de Dreef. 

De familie Rommens speelde een voorname sociale rol in ons 

dorp, als molenaar, dokter, notaris, priester en burgemeester. Ook 

de vader van onze Erevoorzitter werd geboren te Meersel-Dreef. 

Meersel-Dreef was de heimat, waren de roots. En dat is nog zo 

voor onze Erevoorzitter die zich nog steeds nauw verbonden voelt 

met Meersel-Dreef.  

Mr. Rommens heeft onze vereniging financieel gesteund tijdens moeilijkere tijden. Hij heeft 

de nodige regelingen getroffen en adviezen verstrekt opdat onze vereniging tot een VZW zou 

kunnen worden omgevormd. Verder schonk hij ons vaandel ter gelegenheid van ons 90-jaar 

bestaan en een xylofoon en een drumstel ter gelegenheid van ons 100-jaar bestaan. Verder 

is hij graag bij onze vereniging en dat laat hij blijken door steeds aanwezig te zijn op onze 

concertavonden en bij de jaarlijkse teerfeesten.  Steeds vergezeld van z’n vrouw die zelf 

creatief bezig is met zang en muziek en ook haar interesse stelt in het reilen en zeilen van 

onze vereniging. 

De jaren vliegen voorbij en ondertussen staat hij onze vereniging al 50-jaar bij met raad en 

daad. We hadden dit graag gevierd tijdens ons teerfeest, maar... inderdaad, het zal voor een 

andere keer zijn. We wilden dit toch niet onopgemerkt voorbij laten gaan en lieten 

coronaproof een bedankje afgeven ten huize van. In de hoop van volgend jaar samen het 

glas te kunnen heffen.         André en Godelieve, bedankt! 
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Ja, ik steun  

‘Fanfare voor Eer en Deugd’                 
 

In deze tijd is het niet verstandig om als muziekvereniging lijfelijk aan 

uw deur te staan voor de ereledenrondgang. Daarom doen we het dit jaar op een andere 

manier. U kunt een bedrag storten aan de fanfare ‘Voor Eer en Deugd’. We hopen ook 

dit jaar weer op uw steun te mogen rekenen, als steunend Erelid voor € 5 (meer mag ook 

 ) of als ‘Vriend van de fanfare’ met een gift van € 25 . Uit alle namen van de mensen die 

een storting hebben gedaan trekken we vijf winnaars. Er zijn vijf mooie prijzen te winnen 

met als hoofdprijs een draadloze AEG stofzuiger. Wilt u een gift doen? Maak dan een bedrag 

over. In Nederland op Rabobank NL43 RABO 0116 7136 58 // BIC RABONL2U en in België 

BE16 7310 3452 2574 ten name van Fanfare ‘Voor Eer en Deugd’. Vermeld uw naam, adres 

en als omschrijving: Erelid of Vriend van 2021.‘ 

 

Meld je nu aan als lid van ‘Vrienden van de Fanfare’. 
Door de Corona heeft U ons minder gezien  en gehoord, toch gaan we weer nieuwe 

uitdagingen aan.  Zelfs een virus houdt ons niet tegen om nieuwe plannen te maken. 

Dit jaar hebben we weinig tot bijna geen inkomsten kunnen ontvangen, denk daarbij aan het 

wegvallen van de rommelmarkt, concerten en dergelijke. Komt daarbij dat de subsidies van 

hogerhand ook steeds minder worden.  

Dus doen we dit jaar een extra beroep op u. 

Want zeg nu zelf wat is een dorp zonder een Fanfare. 

De Fanfare heeft de kernen van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek al meer dan 100 jaar 

voorzien van muziek en gezelligheid. Laat je liefde voor muziek en de vereniging gelden en 

wordt (weer) ‘Vriend van de fanfare’. 

 

Wat houdt het lidmaatschap in? 

Met een bijdrage van €25.- per jaar steunt U onze Fanfare. U kunt het overmaken met 

vermelding van je naam adres / mailadres . 

Rek. KBC :     BE 16 7310 3452 2574  //  BIC:KREDBEBB  

 

De steun zullen we met zorg besteden. Denk aan instrumenten, bladmuziek, 

promotie en opleidingen. Allemaal erg belangrijk, want zo blijft onze Fanfare  

steeds vernieuwend en staan we garant voor de kwaliteit van onze muziek. 

 

Wat krijgt U er voor terug: 

Iedere lid krijgt een  persoonlijke uitnodiging bij alle evenementen van de fanfare. 

Uw abonnement wordt automatisch verlengt na een jaar. 

U neemt deel aan de loterij zoals eerder vermeld. 

 

Voor verdere informatie en aanmelding kunt U zich wenden tot :  

Liesbeth van Riel, mail:  hcm.riel@icloud.com  of tel. 00 31 (0)6-20194523 
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 “en toen kwam corona.” 

 

Ongeveer elk gesprek start ondertussen met deze woorden en met corona 

kwamen toen ook de containers tussen Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef. 

Fanfare voor Eer en Deugd met internationale uitstraling kon zijn leden 

niet meer verenigd krijgen. 

 
Bij de sluiting van de grens had ik er niet bij stilgestaan dat Nederland buitenland was. Ik 

had Nederland nooit beschouwd als een ander land, maar als een vanzelfsprekendheid, het 

hoort er bij, gewoon even over en weer. Maar met die containers werd ik pas echt 

geconfronteerd met ‘de grens’ en dat voelde aan als een beperking, alsof Meersel-Dreef een 

amputatie had ondergaan. Ik beeld me in dat de Fanfare zich ook zo gevoeld moet hebben. 

Dat de repetities in ‘Bels’ al niet meer  mochten doorgaan was al erg genoeg, maar plots 

kwam er een bezoekverbod bovenop. We konden niet meer even over en weer. De Fanfare 

voor Eer en Deugd werd verdeeld door corona. 

 
Echter, het virus kreeg deze vereniging niet klein. Wonend in een grensgebied maakt je 

comfortzone sowieso al wat ruimer en creatiever. Deze creatieve kracht bundelde de leden 

om met de coronamaatregelen om te gaan.  

Ze zijn het virus te lijf gegaan met een online muzikaal samenspel via een technisch 

coronaproof hoogstandje.  

 
Op deze manier was grensoverschrijdend gedrag tussen België en Nederland geoorloofd.  

 
Groetjes van  

 

Lockdown Lena 

COLUMN 
Door Marleen Kox 

Wilt u meer weten over de fanfare ‘Voor 

Eer en Deugd’?  U kunt ons altijd bellen op 

het volgende nummer: 

0031 (0)76 596 18 06 (NL) Frank Roelands 

www.VOOREERENDEUGD.BE 

Redactie: 
Nelly de Graauw-Roelands 

Toon Verleije 
Arjo Riemslag 

 

Al de Ere-leden en ‘Vrienden van’ maken kans op één van de prijzen! 


