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Beste muzikanten, leden, sponsors en sympathisanten, 

Tijdens een van de regen en onweersbuien zat ik, wellicht zoals 

velen, te dromen over vakantie en zon.  Hopelijk heeft iedereen 

het een beetje droog en schadevrij kunnen houden,  indien niet; 

veel sterkte en succes.  Eén positief punt aan dit weer is dat onze 

studerende muzikanten geen last van warm weer gehad hebben. 

Dat het klimaat niet meer is zoals vroeger mag duidelijk wezen, 

maar dat kunnen we niet van onze harmonie zeggen. 

We hebben er een zeer goed gevuld jaar opzitten met - als ik dat 

zelf mag zeggen - tal van hoogtepunten.  Ik denk maar aan ons 

nieuwjaarsconcert ‘Musiko Senza ?’, het optreden samen 

met Buurman, ons stadsgalaconcert met een grootse 

Udo en een geweldige eetdag.  Een geweldig jaar 

dat enkel maar kan mogelijk gemaakt worden 

door de drijvende leden achter deze concerten, 

maar ook onze dirigent, alle muzikanten, 

sympathisanten, sponsors en luisteraars die 

ik hiervoor dan ook uitbundig dank.

Ook volgend werkjaar gaan we weer 

volop ons beste beentje voorzetten 

om ons geweldige publiek te blijven 

boeien.  Verder in deze klimop 

vinden jullie onder de rubriek 

Repetities
Iedere donderdag  

van 20:00 tot 22:00 

Meer info: Luc Aerts 

(089 / 35 46 53)

Website
www.harmoniewz.be

Facebook
Zoek naar groep:  

Harmonie Waterschei-

Zwartberg

VoRmgeVing
somethinghere.net
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WaaRom klimop?
Klimop is het symbool van trouwe liefde en 

vriendschap. Een klimop is een klimmende 

heester, als het ware de zinnebeelding 

voor het enthousiasme en de wil om steeds 

hoger op de muzikale ladder te klimmen. 

Een klimop hecht zich met zuigwortels, 

de standvastigheid in wel en wee, nooit 

verslagen ondanks tegenslagen. Een klimop 

heeft geel groenachtige bloemen in een 

tros, rijk aan honing, de samenhorigheid 

van elkeen zijn talenten rijkelijk 

vermenigvuldigd, met als doelstelling een 

geheel van zoete klanken.
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toekomstmuziek de data van onze concerten zodat jullie 

je agenda kunnen vrijhouden maar we gaan nog  niets 

inhoudelijk verklappen natuurlijk. Het enige dat ik jullie nu 

al kan meegeven, is dat we weer zullen knallen !

Nog een kort woordje voor onze jeugd : wat groeien zij 

weer ieder jaar - en dan bedoel ik niet alleen in lengte - en 

wat worden het stuk voor stuk toppers.  De angst voor 

vergrijzing die onze grote harmonie bedreigde toen de 

jeugdharmonie ophield te bestaan, is, in tegenstelling tot 

deze bezorgdheid in de rest van ons mooie land, absoluut 

ongegrond gebleken en daar zijn we allemaal heel erg blij 

mee.  Doe zo verder mannen (m/v), de oudjes zijn apetrots 

op jullie !

Ondertussen zit ons muzikaal 

werkjaar er weer  op en binnenkort 

kunnen we allemaal genieten van 

een welverdiende vakantie.  Op één 

of ander tropisch strand of lekker 

thuis in een hangmat in de tuin : 

als jullie er maar van genieten.  We 

verwachten wel iedereen terug fit 

voor ons nieuw werkjaar, dus bij ons 

geen Harmexits :).

Onafgebroken fier jullie voorzitter 

te mogen zijn,

Tanguy Pâquet

Er is geen enkele
zanger die zo zingt.
Want dan smijten
ze met rotte 
tomaten.

ARMANDZEI(OOIT):
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Noa is een veelbelovende beginnende percussionist (ook gekend als 

slagwerker). Hij volgde reeds drie jaar notenleer en kwam na twee 

jaar in de klas met pauken, xylofoons en triangels, in onze harmonie 

terecht. Sinds de zomer van 2015 houdt hij immers de maat bij op de 

laatste rij van de grote groep muzikanten.

Noa wil later graag zijn eigen groepje beginnen, al zal dat 

waarschijnlijk geen hardrockband zijn vermits hij dar een hekel aan 

heeft! In zijn vrije tijd wil hij, behalve vooral niet hard schreeuwen en 

zingen (u weet wel… hardrock), graag lid blijven van de harmonie.

Noa, dankjewel voor de beats die ons allemaal in de maat houden.

OEPS!

In onze eerste editie van Muziek&Ik (Klimop, 27-1) is er spijtig 

genoeg een foutje in geslopen, onze trouwe muzikant Sechu 

is niet 72, maar wel 76 jaar! Je zou het niet van hem zeggen!

muzIek & Ik
NOA COLA ~ anno 2015 ~ 10 JAAR

PERCUSSIE
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uIt Het arcHIef
Communiceren met muzikanten is een kunst. Deze keer duiken 

we in ons archief om te zien hoe het bestuur van jaren geleden de 

muzikanten motiveerde voor een ‘concours’. We schrijven 11 mei 1980…
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StadSGala 
concert met udo
7 mei 2016

Het was weer de moeite dit jaar! Een Stadsgalaconcert met UDO als 

BV kan dan ook niet tegenvallen. Misschien was niet alles perfect 

voor de pauze, maar het werd een onvergetelijk concert!

En chapeau voor de aparte presentatie. Het leek echt alsof we in een 

rechtstreekse radio-opname terecht gekomen waren. De start van 

deze muzikale avond, met de geweldige overgang van radiomuziek 

naar live-harmonie-muziek was ongewoon prachtig.

Udo was bovendien een (mooie) spontane BV en de manier waarop 

hij het publiek betrok bij zijn bekende songs, maakte van hem een 

heel sympathieke zanger.

Zeker de harmonie, met meer dan 50 muzikanten, mocht er zijn en 

zorgde voor mooie, maar daarom niet altijd gemakkelijke, muziek.

Het was weer de moeite en voor herhaling vatbaar. Uitkijken naar 

het volgende concert!

eukelIla
Eindelijk was het dan zo ver. Na materiële steun aan het project 

Eukelila konden we voor het eerst kennis maken met deze groep 

jongeren van de Sint Jozefschool en de Stippestap onder leiding van 

Sven Creyns naar aanleiding van ons eerste toonmoment.  Geweldig 

hoe deze jongeren waarvan de meesten geen notenleer gevolgd 

hebben, samen muziek kunnen maken.  

Na enkele repetitiemomenten ging onze harmonie samen met de 

jongeren van het project Eukelila naar buurthuis De Singel om daar 

ons eerste gezamenlijk toonmoment te geven.

Een geweldige ervaring om met deze zeer gedreven jongeren enkele 

muziekstukken te mogen brengen.  Kennis maken met muziek, muziek 

voelen en samen musiceren is het doel van dit geweldige project in 

Waterschei.

We kijken er alvast naar uit om een volgend toonmoment samen te 

kunnen brengen.
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Zeg nooit  “ Fanfare “ 

Tegen deze harmonie 

Je gaat het u beklagen  

Vergeet dat nie 

Want alleen in de harmonie heb je knappe meiden 

Die hobo en fluit spelen aan Geert Swartenbroekx zijn zijde 

Of de warme houtklank van 12 klarinetten 

Het is onvervangbaar , je moet er maar eens op letten

Alle andere kan een fanfare u ook tonen 

Slagwerk, zwaar koper ,trompetten en trombone 

Bij de saxen komen ze van heinde en ver hier terecht 

Ene zelfs van de Vlaanders ; die krijgt geen G of H gezegd. 

Maar wat we, zoals bij een popconcert, wel een beetje missen.  

Zijn van die gillende meiden achter de coulissen 

Maar dit is niet bepaald een klacht of erg 

Want voor u zit de harmonie Waterschei Zwartberg. 

Luc Aerts
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zondag 21 augustus  

(ganse dag) 

Optreden op Oogstfeest in 

Bokrijk

zondag 28 augustus

StartBBQ voor de muzikanten 

in Den Ichtert

zaterdag 5 november

optreden op podium  

Sint-Martinusstoet Genk

zaterdag 7 januari 2017

Nieuwjaarsconcert

zondag 19 februari 2017: 

Eetdag

zaterdag 1 april 2017  

(ganse dag)

Play-In voor de muzikanten 

zaterdag 6 mei 2017

Stadsgalaconcert

toekomStmuzIek
De naam is Steyfkens.
Armand Steyfkens.

ARMANDZEI MISSCHIEN OOIT:
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