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Voorwoord
Beste muzikanten, sympathisanten en sponsors,

Repetities

Inhoud

Iedere donderdag
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weer opgeladen en we hebben het nieuwe werkjaar in een zeer

van 20:00 tot 22:00
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fijne sfeer officieel geopend met een startdag. Lekker eten, plezier,

Meer info: Luc Aerts

Uitstap Jeugd
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Muziek & Ik
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Wist Je Dat...
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(089 / 35 46 53)

Website
www.harmoniewz.be

Facebook

De zomer en geweldige nazomer zijn ten einde, de batterijen zijn

Startactiviteit
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Toekomstmuziek
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gezelligheid en dat allemaal overgoten met een saus van echte
vriendschap.
Ook dit jaar trachten we iedereen opnieuw aangenaam te verrassen
met uitdagende ideeën voor onze concerten.
Maar ook dit jaar trachten we niet alleen origineel uit de hoek te
komen, we gaan ook weer muzikaal de puntjes op de i proberen te

Zoek naar groep:

Waarom Klimop?

zetten. Onze groep groeit immers nog steeds en vandaag de dag

Harmonie Waterschei-

Klimop is het symbool van trouwe liefde en

Zwartberg

Dit geeft extra dynamiek en mogelijkheden. Alvast weer

vriendschap. Een klimop is een klimmende

iets om naar uit te kijken. Lees dus zeker de rubriek

Vormgeving

heester, als het ware de zinnebeelding

toekomstmuziek en zet alle data in je agenda.

somethinghere.net

hoger op de muzikale ladder te klimmen.
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voor het enthousiasme en de wil om steeds
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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oefenen onze meer dan 60 muzikanten elke donderdag in de Kring.

Geniet ervan en tot op onze activiteiten!
Tanguy Pâquet

Uitstap Jeugd
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Op zaterdag 10 september zakten we met 10 jeugdige leden af naar
Walibi, in het Waals-Brabantse Waver. De sfeer zat er onderweg al
goed in (lees: we luisterden K3…) en bij aankomst bleek ook dat er
nog meer mensen hetzelfde idee hadden gehad: naar Walibi gaan.
We trotseerden de eerste wachtrij (voor de ingang van het park) en
gingen dan door naar de eerste achtbaan. Na ongeveer 15 minuten
konden we al instappen. Dit bleek later het record van de dag te zijn…
De indoor-achtbaan was voor sommigen een grotere verrassing dan
ze hadden kunnen denken. Snelheid, overkop, in het donker,… het zat
er allemaal in!
Een kleine honger stak de kop op en we gingen samen iets eten.
Na weer wat wachten had
iedereen de buik terug vol en
werd er aangeschoven bij de
nieuwste attractie “Pulsar”… Na
ongeveer 2u aanschuiven (jawel,
u leest het goed ;-)) kwamen we
terug buiten en zochten we de
achterblijvers op, die zolang in
de warme najaarszon hadden
gezeten!
Afgezien van de drukte in het
park was het een superdag
en natuurlijk had de afwezige
jeugd ongelijk! Ohja: op de
terugweg was er geen K3 meer
te horen…..

Muziek & Ik
RENAAT OLAERTS
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~ anno 1962 ~

°1949
KLARINET

Ik ben muziekles beginnen te volgen bij meester Lambrechts in de
lagere st. Jansschool te Waterschei.
Na het 2° jaar moesten we verhuizen naar de muziekschool van Genk,
die gevestigd was in de broederschool langs de Hoogstraat waar de
drie volgende jaren wachten. Op dat moment moest er ook gekozen
worden voor ’n instrument.
Vermits alles moest gedaan worden met de fiets en ik tegelijkertijd
met m’n zus naar Genk moest fietsen, moesten we hetzelfde
instrument bespelen en dat werd piano. Dit heb ik 3 jaar gedaan
totdat m’n zus afstudeerde in het vijfde jaar en ik moest bissen.
Toen ben ik overgeschakeld naar klarinet en via Bérke Berger zaliger
aan ’n klarinet van de harmonie van de koolmijn Waterschei geraakt:
eerst wat lessen in het biljart zaaltje boven het café in de casino en
tegelijk in de muziekschool bij mr. Ilsen. Dus vanaf m’n 13° ben ik met
klarinet bezig!
In de technische school st. Lodewijk was er ook ’n harmonieke waar
we onder de middagpauze wat muziek speelden om dan ’n paar
keer per jaar te spelen in de school. Eens per week was het met de
harmonie repetitie in het casino en ieder had z’n vaste plaats en ik
kreeg ‘n “ervaren” muzikant aan m’n zij namelijk François Rerren.
De optredens van de harmonie waren afwisselend: een paar
concerten, de processie, de kermis in Waterschei met ’n optocht

over de cité en stoppen aan
ieder logementshuis voor ’n
pintje of twee (in mijn geval
veel chocolade want dat
kregen we thuis niet). Ook
reed de trein naar de zee met
de mijnwerkerscoupon waar

Wist Je Dat...
...we sinds de start van ons
nieuwe werkjaar gemiddeld met
44 muzikanten aan de pupiter
zitten?

de harmonie meeging en er

...Jonas Brychzy vanaf heden

gespeeld werd op de dijk.

dient aangesproken te worden

Enkele maanden na het
stoppen van de harmonie van
de koolmijn is dan de nieuwe
harmonie Waterschei-Zwartberg
ontstaan in 1969 en zo zijn we

als Inspecteur Brychzy? Hij
slaagde in zijn examen als
politie- inspecteur en zal in
Mechelen de buurt veiliger
maken.

opnieuw begonnen met 10 – 15

...Geert Swartenbroekx mede-

muzikanten.

redacteur was van de allereerste

Ik heb dus ook verschillende
dirigenten versleten en ook
heel veel verschillende muziek

klimop en dat daar veel knip,
plak en Tipp-ex werk bij kwam
kijken?

gespeeld, want iedere dirigent

...onze dirigent Armand sinds het

heeft z’n voorliefde en dat is de

begin van dit schooljaar officieel

hoofdtoon.

op pensioen is en dus het

Voor mij maakt het niet uit wat
er gespeeld word, het een is

huiswerk aan zijn muzikanten zal
moeten geven.

al mooier en prettiger dan het

...onze voorzitter tijdens de

andere maar het geeft toch ’n

vakantie zo veel op zijn trompet

goed gevoel wanneer de mensen

had gespeeld dat er bepaalde

na ’n concert je bedanken voor

onderdelen bleken los te komen

de fijne muziek.
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27 augustus: een prachtige dag voor een prachtig harmonie-familiefeest!
Bij het begin van het nieuwe werkjaar worden de muzikanten, hun
partners en kinderen getrakteerd op een gezellig feestje met lekker
eten, drinken en amusement als dank voor hun inzet. In Den Ichter
werd gebabbeld, goed gegeten, veel gedronken (het was dan ook
ontzettend warm) en zelfs aan de kleinsten werd gedacht: het
springkasteel werd voortdurend bezet door onze oogappels. Ijs Rossi
kwam nog langs voor het dessert ... aanschuiven aan de ‘crèmekar’!
De toespraak van Tanguy, onze voorzitter, en de presentatie die hij
gaf over ons voorbije jaar, maakten nog eens duidelijk hoe goed onze
harmonie bezig is. Iedereen keerde tevreden naar huis en ja ... de
afwezigen hadden weer eens ongelijk...

Toekomstmuziek
zaterdag 5 november
Optreden op Sint-Maartenstoet Genk
zaterdag 7 januari 2017
Nieuwjaarsconcert
zondag 19 februari 2017
Eetdag
zaterdag 6 mei 2017
Stadsgalaconcert

