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EEN DRIEMAANDELĲKSE UITGAVE VAN HARMONIE WATERSCHEI-ZWARTBERG

WAAROM CONTACT
KLIMOP?

VOORWOORD

http://harmoniewz.be

Het muzikaal werkjaar 2018-2019 zit er alweer op en het was voor onze
Harmonie een memorabel jaar.

http://facebook.com/harmoniewz

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.

REPETITIES

We vierden ons 50 jarig bestaan en mogen naar aanleiding daarvan de titel
Koninklijk dragen, hetgeen we dan ook met een enorme fierheid doen. Onze
harmonie staat niet stil en gezien onze harmonie evolueert, hebben we
afgelopen jaar ook onze naam verandert. Een naam die de lading van onze
vereniging beter dekt : Koninklijk Harmonieorkest Waterschei Zwartberg.

Iedere donderdag 20:00 tot 22:00
Meer info: Luc Aerts (089 / 35 46 53)

Al deze omstandigheden vereisten een feest en een feest hebben we er met
jullie allemaal, muzikanten, familie, sympathisanten, sponsors en de stad Genk,
vertegenwoordigd door onze burgemeester Wim Dries en schepen Anniek
Nagels, zeker van gemaakt. In een uitverkocht Casino hebben we samen
genoten van onze 50ste verjaardag en de 19e editie van ons stadsgalaconcert.
Ook ons werkjaar 2019-2020 wordt een bijzonder jaar.
We staan immers aan de vooravond van ons 20e
stadsgalaconcert in samenwerking met de Stad Genk
en de dienst feestelijkheden. Het wordt dan ook
zeker een bijzondere editie waar we nu nog niet te
veel mogen vertellen.
Maar eerst is er nog een zeer speciale editie van ons
concert in januari. Meer daarover in onze volgende
klimop ! En ik zou zeggen, zorg dat je er bij
bent, want het zal weer een mijlpaal in
onze geschiedenis zijn.
Uw trotse voorzitter
TANGUY PAQUET
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PIETER
POULS
Projects BVBA

JUBILEUM
CONCERT

TOEKOMSTMUZIEK

Het Jubileumconcert van 4 mei: de geweldige afsluiter van het 50-jarig bestaan
van onze harmonie!

zaterdag 4 januari 2020
Nieuwjaarsconcert in het Casino

zaterdag 31 augustus om 17 uur
Startfeest voor muzikanten en hun gezin

Het werd iets speciaals. Niet enkel de muziek maar alles wat gebeurde tussen 17
uur ‘s avonds en 2 uur ‘s nachts.
Voor muzikanten en familie werd gestart met een academische zitting, waar
Renaat Olaerts en Czeslaw Nowak gehuldigd werden voor hun 50 jarig
lidmaatschap van onze harmonie.

zondag 23 februari 2020
eetdag in De Kempengalm
zaterdag 2 mei 2020
Galaconcert in het Casino

Het publiek kwam stilletjes aan en werd buiten verwelkomd door een
steltenloper en een trompetkwartet. Zo kwam de sfeer er al in.
Tijdens de mooie muziek van de harmonie kon iedereen genieten van geweldige
dansers. En tussendoor werd hemelse muziek gebracht door de strijkers
‘Ask4more’.
Het concert eindigde met ‘Rood’ van Marco Borsato, dat door Domino gezongen
werd. Dankzij de enthousiaste toespraak van Aniek Nagels werd het publiek
meegenomen naar de parketzaal, waar gefeest werd met Domino tot in de
vroege uurtjes.
Mooi weer, mooie muziek, mooie optredens, een mooi dansfeest ... een mooie
afsluiter van de feestelijkheden!
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HEEL HARTELIJK
Je krijgt niet dagelijks een uitnodiging om een feestje van hartpatiënten bij te
wonen. Ik voelde me, als leek, niet zo happy zo dadelijk geconfronteerd te
worden met een stel mensen die met één been in de intensive care stonden.
Voor ik vertrok keek ik nog stiekem even de brochure in die me door
Volksgezondheid was verstrekt en meer bepaald verdiepte ik me in het
hoofdstuk 'Je hebt 3 minuten om een leven te redden'. Ik prentte de grondregels
goed in mijn hoofd en begaf me naar de zaal die voor de gelegenheid was
afgehuurd.
Ik verwachtte aan de ingang ten minste een wagen met draaiende motor van het
Rode of Vlaamse Kruis, hetgeen eventueel de politieke overtuiging van de
inrichter zou aangeven, plus enkele verplegers die verdekt zouden opgesteld
staan om bij het minste probleem in te grijpen. Hoe dan ook, in het lokaal zou ik
uitgeputte, gebroken mensen aantreffen die het feest gelaten zouden
ondergaan.
Er was geen ambulance er er waren geen verplegers.
Een beetje paniekerig speurde ik naar zuurstofflessen voor noodgevallen. Die
waren er niet. Wel andere... Een van de patiënten had een aperitief-cocktail
gemixed waar je van achteroverging en de decibels van de gesprekken wezen
erop dat het beoogde resultaat duidelijk in het bereik lag. Elke patiënt had zijn
partner mogen meebrengen. Er was een etentje, zonder zout, want da's taboe
voor hartpatinten, en daarna werden tot mijn verbazing de tafels opzij
geschoven. Een man achter een synthesizer zette een melodietje in en de
patiënten begonnen zowaar te dansen. Het was een wonderlijk gezicht. Een
verkalkte aorta danste met een hartzakontsteking. Voor de microfoon bezong
een zesvoudige coronaire bijpass de charmes van 'Marina', terwijl op de
dansvloer een pace-maker een dichtgemaakte hartwandopening het hof maakte.
Het jongste hartinfarct deed een slow met een synthetische metralisklep en een
hisbundelablatie waagde zich op de dansvloer met een biologische tricuspedalis.
De gezonde partners mochten ook meedoen.

- Je ziet dat het kan hé, knikte de man. En dat allemaal zonder zout!

De cardioloog was er ook en hij keek een beetje verbijsterd naar zijn patiënten,
die in zijn spreekkamer een beetje angstig, opstandig of radeloos met hem

Toen ik een half uurtje later stervend in m'n bed lag, wist ik dat die mensen het
hart op de rechte plaats hadden en dat ik verdomd hard zou moeten trainen om
me even goed te voelen als zij.

hadden gepraat en die nu met z'n allen zongen: So ein Tag...
Schuins tegenover mij constateerde een dame stom verbaasd hoe haar
echtgenoot - een 8 jaar oud hartinfarct - alle gezonde partners in de vernieling
walste en lustig in de richting van de muzikant riep:
- Hallevèèè!
Een stuk in de nacht sleepten de 'gezonden' zich afgepeigerd naar de vestiaire,
terwijl de patiënten gezamenlijk zongen dat ze nog niet naar huis gingen, bijlange
niet, en driftig plannen maakten om de kelder van de kinesist drastisch
intensieve zorgen toe te dienen.
- Hoe vond je het? vroeg me een drievoudige overbrugging.
- Hart-stikke leuk! gaf ik toe.

RENÉ SWARTENBROEKX
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‘Negen uur!’ zei hij.

DANSEN

Het klonk als een verwijt.

Ik ging op controle in het ziekenhuis. Meestal treed je de wachtkamer binnen in
een ijzige stilte. Mensen die naar vochtigheid ruiken, zitten ingetogen op hun
plastic stoel te mediteren over hun kwalen. In het beste geval kan er bij de
aanwezigen een hoofdknik vanaf als je binnenkomt.
Die dag had ik geluk. Er zat een blozende dame boeiend te vertellen over haar
slijmvliezen. Net toen ik plaatsnam, schakelde ze over op haar dunne darm. Ze
verklaarde dat die zeven meter lang was als je hem zou uitrollen.
‘Da's de breedte van onze tuin’, zei mevrouw. ‘Welnu, ik had een ontsteking aan
dat spul. Kun je nagaan hoelang het heeft geduurd eer dat genezen was.’
‘Zeven meter!’ zuchtte iemand. ‘Maar da's nondedju niet te geloven.’
‘Enfin’, zei ze, da’s voorbij, nu kom ik voor mijn hart.’
‘Wij gaan te dikwijls naar een dokter’, opperde een man. ‘Hoe meer je gaat, hoe
zieker je wordt. En al die pillen maken je kapot.’
Voor het raam zat een dametje met de handen in haar schoot. In het tegenlicht
leek ze wel een bronzen beeldje.

‘Om negen uur moest ik hier zijn om te worden opgenomen. en het is nu precies
half twaalf. ‘
‘Da’s met die computers’, wist een dame. ‘Ze brengen één keer het cijfer negen in
en ze versturen het bericht naar alle vijfhonderd patiënten die moeten worden
opgenomen.’
Nu de man een keer van start was gegaan, was hij niet meer te stoppen.
‘Met die ziekenhuizen is het altijd wat’, vertelde hij. ‘Acht jaar geleden heb ik een
hartinfarct gehad. Ik ben nu zesenzeventig, al zoudt ge dat niet zeggen. Wel, ik
heb een paar vrienden, die hadden precies hetzelfde en die hebben ze
geopereerd: ge weet wel, zo’n overbrugging. En die voelen zich fantastisch. Een,
keer per week gaan we ‘s op zondagnamiddag dansen in een café. Ik ben
weduwnaar, verstaat ge ? Ge moet die mannen zien dansen, die worden niet
moe. Maar ik....ja ‘n tango en dan hijg ik nog als een oud paard. Dan zit ik daar
alleen achter m’n glaaske water in de hoek. Ge moet dat niet onderschatten als
ge ziet dat ‘n andere een vrouw haalt waar ge een oogske op hebt. Ge moet dat
maar laten gebeuren want ge kunt niet van uwe stoel op. Hoeveel keer heb ik al
niet gevraagd dat ze mij ook opereren. Enfin, nu is het misschien zover, want ik
word opgenomen. Als ze tenminste er op tijd bij zijn, want als ze me hier nog
lang laten zitten krijg ik opnieuw ‘n attaque. Ik hoop alleen maar dat ze me niet
liggen hebben zoals vorige keer.

‘ Ja, kuchte ze, wij hebben te veel dokters en te weinig GENEES-heren.’
Ik weet niet of ze dat zelf had gevonden of dat de Bond Zonder Naam haar had
geïnspireerd, maar het maakte wel indruk en was niet direct van aard om zo
dadelijk vol vertrouwen de onderzoekskamer van de dokter te betreden..
Tegenover mij zat een man somber voor zich uit te staren. Hij had niet
deelgenomen aan hetr gesprek, misschien had hij zelfs niet gehoord wat er
gezegd werd. Hij was duidelijk verdiept in zijn eigen problematiek. Soms keek hij
op zijn horloge, schudde zijn hoofd en zuchtte. Als een verpleegster
voorbijschoof lichtten zijn ogen even op en je merkte telkens een kleine
beweging van zijn rug, alsof hij bij het minste teken wou opstaan. Ik begreep
hem. Het leek wel of het hele verplegend personeel van het ziekenhuis voorbij
defileerde zonder dat het zich realiseerde dat er een wachtzaal bestond. Soms
vroeg ik me af of ik niet droomde, of ik niet meespeelde in een film met
parapsychologische inslag: wij waren reëel aanwezig, maar onzichtbaar voor
voor de drukke witte wereld die zich zelfs niet van ons bestaan bewust was. Je
zou iemand kunnen vermoorden en in de gang zouden dokters en verplegend
personeel niet eens merken wat er aan de hand was. Omdat we voor hen niet
bestonden.
Uiteindelijk gaf de man de moed op om nog te reageren en hij zakte achteruit op
zijn stoel. Tot hij, vermoeid van het zitten , plotseling een ongezonde, paarse
kleur kreeg.
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Hij zweeg even in de hoop dat iemand in de wachtzaal zou vragen wat er die
vorige keer dan gebeurd was. Omdat dit niet gebeurde, vervolgde hij zijn verhaal
dus maar op eigen initiatief.
‘Ze zouden een catheterisatie bij mij doen: ge weet wel, zo met een buiske door
uw aders tot in uw hart gaan, om te kunnen zien wat er scheelt. Ze zouden dat
doen via de lies. Komt daar zo’n jong verpleegsterke mij kaal scheren: vanonder,
ge weet wel. Ik had er een spierke haar meer opstaan. En weet ge wat ze toen
deden ? Ze catheteriseerden me via mijn arm ! Is dat niet om in uwe buik te
bijten ? Ik heb drie weken jeuk gehad vanonder en moest me altijd maar
krabben: just alsof ik vol vlooien zat.’
En net op dat moment, toen niemand het verwachtte, verbrak een verpleger de
geheimzinnige isolatie die ons van de buitenwereld gescheiden had gehouden.
De man mocht meekomen.
‘Eindelijk’, zei hij. En dan: ‘Ik hoop maar dat ze me opereren. Ik zeg het u : ‘t is niet
alles, daar alleen in een hoekske zitten. Ik wil dansen.’
Hij sukkelde achter de verpleger aan. Het had iets van een slow.
RENÉ SWARTENBROEKX
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