Drie vragen aan..
Corona raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact met familie,
vrienden en collega’s. Het is voor iedereen lastig. Dus we moeten het samen volhouden.
Daarom vragen we onze inwoners om hun ervaringen te delen, door het beantwoorden
van drie vragen.
Deze week stellen we drie vragen aan Tonnie Weghorst (57), bestuurslid en muzikant bij de
Weerselose St. Remigius Harmonie, over hoe corona van invloed is op de Harmonie.
Hoe kijkt de Remigius Harmonie terug op de afgelopen periode?
“Het jaar begon mooi met een heleboel activiteiten op het programma. We waren druk aan het
repeteren voor het bevrijdingsconcert en het midzomerconcert en hadden onze agenda vol
staan met de vaste onderdelen, zoals de paasvuurbegeleiding en hemelvaart. En ineens…
ging niets meer door. Van de gebruikelijke maandagavondrepetitie belandden we ineens in
een situatie waarin we niet meer mochten musiceren. Na drie maanden mochten we weer
voorzichtig gaan repeteren en dachten we zelfs aan een eventueel kerstconcert. Zoals het er
nu naar uitziet, is het ijdele hoop, maar wat zouden we het concert graag geven. In de
Remigiuskerk is sinds kort live videoverbinding en daarmee zou iedereen thuis het concert
toch kunnen bijwonen. We hebben een programma bedacht waarin zelfs een zandkunstenares
voorkomt. Maar ach, wat in het vat zit, verzuurt gelukkig niet.”
Heeft de coronatijd jullie ook iets positiefs gebracht?
“Toen we in de zomer weer voorzichtig mochten gaan repeteren, was er ineens ontzettend
veel animo. We hadden geluk met ’t Trefpunt als repetitieruimte; het lokaal kon zo groot
gemaakt worden dat het geschikt werd voor 29 muzikanten en een dirigent. Normaal
gesproken is het elke week afwachten hoeveel leden komen repeteren, maar toen was er
ineens een wachtlijst. De leden misten de gezelligheid en doorbraken de corona-isolatie maar

al te graag door naar de repetitie te komen. We ervoeren een zeer sterke verbondenheid. En
dat geldt nog steeds, zelfs nu we weer gestopt zijn met repeteren.”
Wat doen jullie om het samen vol te houden?
“Er blijven zijn voor de leden. Als je niets doet als vereniging, verslapt de aandacht. Daarom
onderhouden we actief de contacten. We houden iedereen op de hoogte via de nieuwsbrief
en er zijn online bijeenkomsten. Een online muziekquiz gaat prima, maar repeteren via Zoom
absoluut niet; dat hebben we geprobeerd met een klapoefening. Internetverbindingen zijn niet
allemaal
even
snel
en
daardoor
klapte
iedereen
door
elkaar.
Voor nu kijken we vooral uit naar het moment dat we weer gaan repeteren, naar de muzikale
gezelligheid. Het liefst werken we natuurlijk toe naar concert; je laten horen aan de buitenwacht
is immers de essentie van een muziekvereniging.”

