
 

Kijk voor meer informatie op www.HarmonieSimpelveld.nl. 

1 

NIEUWSBRIEF “DE HARMENEJ” 
JAARGANG 1, NUMMER 1, APRIL 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leukste vereniging:  
 
Goed begin van het jaar 2013: onze vereniging werd op facebook officieel gekozen tot leukste 
vereniging van de gemeente Simpelveld. 

 

 
Carnavalsoptocht:  
 
Harmonieorkest en drumband namen op zondag 03 februari deel aan de door de carnavalsvereniging 

de Woeësij-joepe georganiseerde jaarlijkse optocht door 
Simpelveld. 
 
 
 
Met Braziliaanse slagwerkritmen en Limburgse 
carnavalskrakers werden de Simpelveldse 
carnavalsvierders in de juiste stemming gebracht. 

 

 

 

 
 

Opleiding: 
 

- Ezra Joel Vogt (klarinet) is in het najaar 2012 geslaagd voor zijn HaFa-B praktijkexamen. 
Van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma! 

 

- Vlak voor de kerst heeft een aantal muzikanten en docenten een werving gehouden op 
basisschool De Meridiaan. Dit heeft ertoe geleid dat in eerste instantie weer 4 kinderen 
geïnteresseerd raakten in muziek maken. We verwelkomen Boris Bertram, Simon Bertram, 
Ailin Lassauw en Celine Tobosch dan ook van harte bij onze 
vereniging 

 
- In januari heeft onze klarinet/saxofoonklas een 

nieuwjaarsconcert gegeven. De leerlingen lieten horen wat ze 
tot dan toe geleerd hadden. 
Dank aan docente Kim Rijks en haar leerlingen voor dit leuke 
initiatief en mooie concert! 

 

- Ons leerlingenensemble ‘de muziekmuizen’  o.l.v. mw. Carla 
Correddu opent op paasmaandag 01 april het Paasconcert.  
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Leerlingen tamboers succesvol op solistenconcours. 
Een viertal solisten van onze drumband hebben met succes deelgenomen aan een solistenconcours 
van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. Het concours, dat plaatsvond te Hulsberg, werd 
gejureerd door Jos Schroevers.  

- Indra Schoonbrood behaalde in de 3e divisie het mooie puntenaantal van 85 (van de max. 
100) 

- Brandon Kleijnen scoorde 86 punten met zijn deelname in de 4e divisie. 

- In de 4e divisie behaalde het trio van Indra, Brandon en Joni Seroo een totaal van 87 punten. 

- Fabienne Seroo en Joni Seroo speelden ieder afzonderlijk een score van maar liefst 
respectievelijk 88 en 90 punten bij elkaar in de 5e divisie, wat voor Joni zelfs de beker 
opleverde voor het hoogste aantal punten in deze divisie. 

- Voor Joni, Fabienne en Brandon leverde deze geweldige score een ticket op voor deelname 
aan de Limburgse Kampioenschappen op 23 en 24 maart in Merkelbeek.  

 
Tijdens deze Limburgse Kampioenschappen werden hun succesreeksen voortgezet: 

- Joni Seroo behaalde in de 5e divisie 87 punten,1e prijs en een 2e plaats en tevens een 
uitnodiging voor de Nederlandse Kampioenschappen. 

- Fabienne Seroo behaalde in de 5e divisie 83 punten, een 1e prijs 
- Brandon Kleijnen behaalde in de 4e divisie 87 punten, 1e prijs en een 3e plaats en tevens 

een uitnodiging voor de Nederlandsae Kampioenschappen. 
 
Verder zijn geslaagd voor hun examen:  

- Fabienne Seroo met 9,5 en Joni Seroo met 7,5 theorie examen B kleine trom 
- Indra Schoonbrood met 8,5 theorie examen D kleine trom 

Het praktijkexamen zal plaatsvinden op 13 april a.s. in Melick. 
 
Namens de hele vereniging van harte proficiat aan alle deelnemers met deze geweldige prestaties. 
Eveneens een proficiat aan hun leraar Theo Winkens. 
 
 
Klinkend Perspectief 
Sinds dit jaar neemt onze vereniging in samenwerking met de muziekschool van Kerkrade en de 
basisschool van Simpelveld deel aan het muziekproject Klinkend Perspectief. In de afgelopen 
maanden hebben dan ook verschillende instrumentgroepen van onze vereniging deelgenomen aan de 
instrumentdemonstraties in de groepen 5 van De Meridiaan: eerst was het slagwerk aan de beurt, 
daarna het koper en begin maart het hout. De leerlingen hebben vooraf aan deze demonstraties les 
gekregen over de betreffende instrumentgroepen en konden de instrumenten tijdens de 
demonstraties echt zien, horen, ruiken en voelen. Ze reageerden bij iedere demonstratie allemaal 
even enthousiast. Altijd leuk om te zien hoe positief kinderen op muziek reageren! 
Dit project wordt binnenkort afgesloten met een eindpresentatie, waarin de leerlingen uit groep 5 
het geleerde van de afgelopen maanden laten zien en horen. Daarnaast speelt het harmonieorkest 
een aantal ‘jeugdige’ muziekstukken en speelt het zelfs een muziekstuk samen met de leerlingen. 
Het belooft in ieder geval een hele leuke avond te worden. De eindpresentatie vindt plaats op 
donderdag 25 april om 19.00 uur in zaal ‘De Toekomst’ in de Irmstraat. 
 
Stichting OpMaat 
Stichting  OpMaat is de organisatie die het o.a. mogelijk maakt dat we binnen onze eigen 
muziekopleiding officieel erkende theorie- en praktijkexamens hebben en dus erkende diploma’s 
kunnen uitreiken.  Deze stichting heeft een nieuwe website: http://opmaat.webs.com/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://opmaat.webs.com/
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Jaarvergadering:  
 
Op zondag 24 maart j.l. werd in ons verenigingslokaal de jaarvergadering gehouden. 
Naast de gebruikelijke begrotingen en verslagen over het afgelopen jaar werd uiteraard stil gestaan 
bij het feit dat onze vereniging in 2012, na een verblijf van 
meer dan 50 jaar, het verenigingslokaal van de fam. Frijns 
(later “Il Finesse”) aan de marktstraat noodgedwongen moest 
verlaten. 
Gelukkig werd onze vereniging kort daarna al hartelijk 
ontvangen door Gerda en Remi Tijssen-Frijns in hun Café 
Partycentrum ‘Oud Zumpelveld’ aan de Irmstraat, zodat alle 
activiteiten nagenoeg naadloos konden worden voortgezet. Al 
snel werd dan ook met Gerda en Remi overeengekomen dat 
hun locatie voortaan eveneens fungeert als harmoniezaal en 
dus ons nieuwe verenigingslokaal.  
 
Verder waren er o.a. twee bijzondere feiten van deze zondagmorgen te melden n.l.: 

- Dhr. Al van de Laar werd op voordracht van het bestuur, na een bestuurslidmaatschap van 
meer dan 40 jaar, unaniem door de leden gekozen tot erebestuurslid van de harmonie.    

- Het bestuur deelde eveneens mede dat men erin geslaagd was om na het aftreden van  
Mvr. M.Bogman als beschermvrouwe een opvolger voor deze functie te hebben gevonden. 
Nieuwe beschermheer van onze vereniging is Dhr. mr. De Boer, burgemeester van de 
gemeente Simpelveld. 

 
 
Verjaardagskalender 
 
-11 april   Wiel Franken  Erelid 
-14 april   Tom Hodinius Tamboer  
-15 april   Ezra-Joël Vogt Klarinet  
-16 april   Jan Bisschoff  Erelid 
-29 april   Janna Baak  Dwarsfluit  

 
-11 mei   Fabienne Seroo Tamboer  
-13 mei   Jo Meijers  Voorzitter  
-17 mei   Brandon Kleijnen Tamboer  
-22 mei   Cindy Voncken-Crijns Klarinet  
-23 mei   Job Snackers  Tamboer  
-23 mei   Daniel Houben Klarinet  
-30 mei   Lynn van Ham  Klarinet  
-31 mei   Theo Winkens  Instructeur  

 
-06 juni   Noah Esser  Klarinet  
-08 juni   Hans Basten  Hoorn   
-10 juni   Karin Schepers Dwarsfluit  
-11 juni   Jean Vaessen  Trombone  
-15 juni   Rene Otten  Tamboer  
-16 juni   Leo Bindels  Erebestuurslid 
-18 juni   Al van de Laar Erebestuurslid 
-21 juni   Raff Luijten  Saxofoon  
-23 juni   Indra Schoonbrood Tamboer  
-23 juni   Martijn Bok  Euphonium  
-24 juni   Patrick Hagelstein Tamboer  
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Verenigingsagenda: 
 
01 april  Paasconcert in Party Centrum ‘Oud Zumpelveld’ 11.30u 

harmonieorkest/leerlingenensemble, solist: Pascal Pittie 
25 april  Eindconcert “Klinkend Perspectief” zaal ‘De Toekomst’ 19.00u: harmonieorkest 
27 april  Caeciliafeestavond in verenigingslokaal 20.00u 
28 april  H.mis communicantjes - harmonieorkest & drumband 
09 mei  Hemelvaartsprocessie - harmonieorkest & drumband 
23 juni  Taptoe “110 jaar fanfare St.Cecilia Bocholtz”: drumband 
04 juli  Opening W.M.C. Kerkrade: drumband 
15 september Districtsfestival Voerendaal: drumband 
10 november Opluisteren H.Mis t.g.v. Caeciliaviering: harmonieorkest 
10 november CONCOURSDEELNAME DRUMBAND  
15 december Kerstconcert door harmonieorkest 
25 december Opluisteren H.Mis 1e Kerstdag: harmonieorkest  
 

 
Bondsnieuws: 
 
Landelijke muziekkoepels aan de slag met fusie  
Arnhem/Roggel – Eind vorig jaar werd overeenstemming bereikt tussen KNFM (Koninklijke 
Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen) en VNM (Verenigde Nederlandse Muziekbonden) 
over een voorgenomen fusie tot één landelijke koepelorganisatie voor muziekverenigingen, 
slagwerkgroepen, showkorpsen en majorette/twirlgroepen en colour guard. 
Vanuit de besturen van de twee landelijke muziekkoepels is onlangs een fusiewerkgroep 
samengesteld. Deze fusiewerkgroep is verantwoordelijk voor het schrijven van het fusieplan. De 
werkgroep wordt gevormd door Henk Spaan (interim voorzitter KNFM), Anita Winter (bestuurslid 
KNFM), Geert Schmitz (interim voorzitter VNM) en Jeannet Boverhof (secretaris VNM). 
Het fusieplan ligt, na een voorziene behandelprocedure in het tweede kwartaal van 2013 ter 
besluitvorming voor tijdens gelijktijdige vergaderingen van beide organisaties op 29 juni. Vervolgens 
zal de fusie op 1 januari 2014 zijn beslag moeten krijgen. 
bron: LBM (uitgebreide reportage; http://www.klankwijzer.nl/archief :februari 2013)   
 
Concourslandschap heeft behoefte aan meerkeuzemodel  
Concoursen dragen bij aan het bevorderen van de kwaliteit van de blaasmuziek. Maar is het strakke 
concourssysteem nog wel van deze tijd? Over die vraag buigt de gezamenlijke commissie 
blaasmuziek van de KNFM en VNM zich in de nota groei en bloei van de amateurblaasmuziek in 
Nederland. 
Bron klankwijzer (uitgebreide reportage; http://www.klankwijzer.nl/archief :februari 2013) 
  
 

Muziekagenda algemeen: 
 
12 t/m 14 april   Charles Hennen concours: schouwburg Heerlen 
04 mei     Concert Nederlands Blazers Ensemble: schouwburg Heerlen 
05 juni    Concert Marinierskapel der Kon. Marine: ruïne Valkenburg  
21 t/m 24 juni     110 jaar fanfare St.Cecilia Bocholtz 
04 t/m 28 juli    Wereldmuziekconcours te Kerkrade 
05 juli    Concert Marinierskapel der Kon. Marine: rodahal Kerkrade 
18 t/m 21 juli   Certamen International de Bandas de Musica Valencia 
09 t/m 18 augustus   Orlando Festival: rolduc Kerkrade 
19 t/m 22 september  Musica Sacre: Maastricht 
25 t/m 29 september  Nationale Taptoe: Ahoy Rotterdam 
13-20-27 november  Bondsconcours LBM; Oranjerie Roermond 
November   Limburgse Kampioenschappen LBT 
 
 
 
 

http://www.klankwijzer.nl/archief
http://www.klankwijzer.nl/archief
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Harmoniehistorie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
De eerste officiële foto van onze 
vereniging werd genomen in 1894 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het eerste repetitielokaal: de voormalige 
R.K. Jongensschool (tegenover ons huidige 
verenigingslokaal) in de Irmstraat 
Links de uitbouw was het toenmalig 
gemeentehuis 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Groepsfoto uit 1903 voor het 
toenmalige repetitielokaal. 
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Omstreeks 1905 werd een zaal 
aangebouwd aan hotel-restaurant H. van 
Wersch. 
 
 

 
 
 
Deze locatie aan de Vroenhofstraat 
fungeerde naast hotel en restaurant 
vanaf dat moment als verenigingslokaal 
van de harmonie. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De harmonie in 1933 t.g.v. 
het 50-jarig bestaansfeest. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Redactie nieuwsbrief “De Harmeneij” 
 
Heb je interessante berichten en/of nieuws voor het volgende nummer, mail dit uiterlijk voor 24 
juni a.s. naar de redactie: nieuwsbrief@harmoniesimpelveld.nl 
Volgende uitgave: juli 2013. 
 
Onze vereniging is te volgen via Facebook en Twitter. Aanmelden kan op www.Facebook.com en/of 
www.twitter.com, zoek onze vereniging op en wordt vriend of volger! Op deze manier word je op 
de hoogte gehouden van het laatste actuele nieuws. 
 
 

mailto:nieuwsbrief@harmoniesimpelveld.nlv
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/

