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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.

VOORWOORD
Beste vrienden, familie en sympathisanten,

Ons muzikaal jaar is weeral wat gevorderd en na een geweldig startfeest hebben
we ondertussen weeral een aantal optredens achter de rug. Eerst mochten we
met de stad Genk meewerken aan de opluistering van de Sint Martinusstoet die
weer een mooi licht en klankspel werd.
Maar een nog grotere eer werd ons gegund door het Genker Mijnwerkerskoor.
Wij mochten deel uitmaken van hun concert ter ere van hun 30 jarig jubileum
dat op 24 november gevierd werd met een groots optreden in C-mine. Het werd
een prachtige en emotionele avond. Bedankt mannen voor de prachtige
gezangen en voor het vertrouwen in onze harmonie.
En intussen zijn we echt al wel op kruissnelheid voor ons eigen jubileum jaar.
Het ‘nieuwjaarsconcert’ zal dit jaar uiteraard in het teken staan van ons 50 jarig
bestaan en we hebben er voor gekozen om een ‘bloemlezing’ te geven over deze
periode. Onder de noemer ‘Da Capo’ (voor de niet muzikanten: terug naar het
begin) zullen we terugblikken op een aantal van onze hoogtepunten door de
jaren heen en dit met medewerking van enkele ‘oud’gedienden.
Meer ga ik er nog niet over uitweiden. Dit eerste concert
van ons jubileumjaar moet een prachtige opvoering en
viering worden met al onze luisteraars van door de
jaren heen; daarom hoop ik jullie allen te mogen
verwelkomen op 5 januari 2019 in het Casino.

Een meer dan trotse voorzitter,

TANGUY PÂQUET

CONTACT
http://harmoniewz.be
http://facebook.com/harmoniewz

REPETITIES
Iedere donderdag 20:00 tot 22:00
Meer info: Luc Aerts (089 / 35 46 53)
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TOEKOMSTMUZIEK
zaterdag 5 januari 2019 om 20 uur
Nieuwjaarsconcert
Casino Genk
zondag 17 februari 2019
Eetdag
De Kempengalm
zaterdag 6 april 2019
Play-in
voor de muzikanten
woensdag 1 mei 2019
opluisteren 1-Meimis
Kerk Genk Centrum
zaterdag 4 mei 2019 om 20 uur
Galaconcert
Casino Genk
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WAAROM
BEN JIJ
NOG GEEN
LID?

HARMONIE WATERSCHEI-ZWARTBERG
ONDER LEIDING VAN
ARMAND STEYFKENS,
MET GASTDIRIGENTEN
FELIX CEUNEN
EN PIERRE SCHRIJVERS
SPELEN MUZIEK UIT DE AFGELOPEN 50 JAAR

MET GASTOPTREDEN VAN
JACQUELINE EDELING

05 JANUARI 2019 | 20U00
CASINO WATERSCHEI
VVK €12 | KASSA €14 | -14J €6
ROLSTOEL TOEGANKELIJK
TICKETS: ONZE MUZIKANTEN
089 35 30 68
HARMONIEWZ.BE
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STARTFEEST
Het 50e werkjaar van onze harmonie vraagt natuurlijk om een speciaal
‘personeelsfeest’. Naar jaarlijkse traditie werden alle leden begin september
uitgenodigd voor de aftrap van het werkjaar. Omdat het het 50ste werkjaar is
waren ook partners en kinderen uitgenodigd.
En dat het feest was, dat zal iedereen geweten hebben! De avond begon met
een receptie met aangepaste hapjes, waarna er aan de prachtig versierde tafels
werd aangeschoven om samen het buffet te openen. Onder begeleiding van het
duo ‘Echt-genoten’ werd daarna de dansvloer geopend. Die dansvloer werd
gretig gebruikt door jong en oud, mobiel en in de rolstoel. Het was prachtig om
te zien hoe deze groep zich uitleefde en mekaar meetrok in het wagen van een
danspasje!
Na de dans nog een dessertje smullen en de avond kon niet stuk.
Kortom: deze groep is er klaar voor om van het 50e werkjaar iets speciaals te
maken! U kan dit natuurlijk zelf komen bewonderen op ons aanstaande
nieuwjaarsconcert en Stadsgalaconcert! Tot dan!

TOON

JEUGD VERGADERING
We hebben samen met de aanwezige jeugd weer wat gebrainstormd over wat wij
nog meer kunnen betekenen voor de harmonie. Na enkele leuke ideetjes
hebben we beslist dat we bij het concert van januari iets speciaals gaan
doen…wafels! Samen met een aantal jeugdleden gaan we wafeltjes verkopen om
zo voor een eigen inkomen van de jeugd te zorgen. Zo kunnen we leuke
uitstappen doen doorheen het jaar.
Het was een leuke vergadering en hebben samen wat ideeën kunnen opdoen.
Na de vergadering hebben we nog 2 leuke spelletjes bowling gespeeld. Sommige
deden het al wat beter als de ander . Maar we zijn toch allemaal tevreden naar
huis kunnen gaan en hebben allen genoten van de leuke namiddag!

MEREL
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