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Muziek begoochelt soms het gemoed,  
en maakt, wat goed is slecht; wat slecht is Goed 

 
William shakespeare 

Engels toneelauteur (1564-1616) 
 
 
Nieuwjaar 2019 
 
Op zondag 06 januari begonnen, na de feestdagen, weer de repetities. Dit keer waren de eerste 3 
repetities in groepen alvorens de tutti repetities op zondag 27 januari weer van start gingen. Dit alles 
i.v.m. het programma wat zal worden uitgevoerd in het voorjaar i.s.m. de Fanfare Kunst & Vriendschap 
uit Partij-Wittem. Dit is een vervolg op eerdere gezamenlijke en zeer geslaagde concertuitvoeringen 
 

 
 
Carnaval 
 
Op zondag 03 maart trok door de straten van Simpelveld weer de jaarlijkse carnavalsoptocht. Uiteraard 
was onze vereniging ook hier weer van de partij. Voor de derde keer in de nieuwe kostuums was het 
een leuke gezellige middag, waarbij deze keer iedereen wel uitzonderlijk uitgelaten was en zichtbaar 
genoot van de optocht. Gezelligheid troef dus. 
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Een afvaardiging van de notenleer was eveneens 
present 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In het verleden was in onze nieuwsbrief aandacht voor 
diverse vrijwilligers die onder toezicht van de 
kledingcommissie zorgden en nog steeds zorgen voor de 
schitterende kostuums en het schmincken, waarvoor 
nogmaals dank en complimenten. Deze keer aandacht 
voor de groep die de laatste dag voor de optocht de 
puntjes op de i zet en zorgt dat de optocht goed 
verloopt. Een taak die zeker niet onderschat mag 
worden. 
 
 
 
 
 
Leerlingenmiddag 
 
Op zondag 17 maart vond in zaal “De Toekomst” van ons verengingslokaal weer de jaarlijkse 
leerlingenuitvoering plaats. Leerlingen konden weer hun muzikale kunsten tonen aan familie en 
bekenden en tevens weer podiumervaring opdoen op een gemoedelijke en laagdrempelige manier. 
Tevens was het voor het eerst die middag dat het jeugdorkest “De Notenkrakers” optrad o.l.v. hun 
nieuwe dirigent Bas Kokkelmans. Uiteraard was het “Muziekplezier” ook weer present. Een gezellige 
middag voor zowel leerlingen alsook toehoorders. De presentatie was ook deze keer weer in deskundige 
handen van Richard Spierts. 
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Jaarvergadering 
 
Op Vrijdag 22 maart vond de jaarvergadering plaats. Voorzitter Leon Vliegen leidde de vergadering 
weer vlot en deskundig door de agendapunten van de avond. 
In zijn openingswoord keek hij terug op een muzikaal en als vereniging geslaagd 2018 en blikte reeds 
even vooruit. Vaste agendapunten op een jaarvergadering zijn uiteraard terugblik over het afgelopen 
verenigingsjaar door secretaris Hub Mohnen en penningmeester Patrick Schoonbrood. Deze laatste 
presenteerde eveneens de begroting voor het komende verenigingsjaar. 
Unaniem werden Susanne Boumans, Jo Meijers en Hub Mohnen herkozen voor een volgende periode als 
bestuursleden. 
Petra Meuwissen had te kennen gegeven haar bestuursfunctie neer te leggen, maar wel te willen 
aanblijven als lid van onze vereniging. De voorzitter dankte voor haar inzet en het vele werk dat zij in 
de jaren als bestuurslid verrichtte met name op het gebied van de jeugd en opleiding en bood haar een 
presentje aan. Eveneens was hij verheugd met het feit dat Petra wel gewoon lid blijft van onze 
vereniging. 
Als aspirant-bestuurslid treed het komende jaar fluitiste Simone Lumeij toe tot het bestuur. Wij 
wensen haar hierbij veel succes toe. 
De voorzitter dankte in zijn slotwoord iedereen voor zijn aanwezigheid en eveneens voor het vele werk 
wat steeds wordt verzet naast de muzikale inbreng voor het wel en wee van onze harmonie en blikte 
vol vertrouwen en optimisme in de toekomst. 

 
 
Opleiding (artikel weekblad D’r Troebadoer) 

 
Start blazersklas in Simpelveld & Bocholtz 
SIMPELVELD - Nieuw voor kinderen van groep 5 t/m 8: De Blazersklas. 
Kinderen in Simpelveld en Bocholtz maken in 12 lessen op een leuke manier kennis met een blaasinstrument 
en ervaren hoe leuk samen muziek maken is. 
Het is tegenwoordig voor kinderen niet vanzelfsprekend om muziek te maken bij een harmonie 
of fanfare. “We merken dat de drempel om bij een vereniging of muziekschool een instrument 
te gaan bespelen erg hoog is”, vertelt John Gubbels (Stichting Muziekschool Kerkrade). Dat terwijl muziek 
maken hartstikke leuk is én goed voor de ontwikkeling van kinderen. “Bovendien 
is het lid zijn van een vereniging hartstikke leuk. Kinderen beleven er veel plezier en maken er 
vriendschappen voor het leven”, vult Elvera Weusten aan (BAS samen actief). De muziekverenigingen 
in de gemeente Simpelveld hebben daarom de handen in elkaar geslagen om kinderen te stimuleren muziek 
te maken. Als aanvulling op de reguliere muziekles en het lesprogramma Klinkend Perspectief, is gestart 
met De Blazersklas. De kinderen gaan met De Blazersklas mee op muzikaal avontuur. Onder leiding van een 
muziekdocent van de muziekschool maken ze kennis met allerlei blaasinstrumenten 
en kiezen vervolgens een instrument om op te leren spelen. “In 12 lessen ontdekken ze vooral 
hoe leuk het is om samen muziek te maken. Dit is belangrijker dan het leren beheersen van het 
instrument. We hopen de kinderen enthousiast te maken om na De Blazersklas door te gaan met 
muziek maken”, vertelt Susanne Boumans (Harmonie St. Caecilia Simpelveld) namens de samenwerkende 
verenigingen. De lessen zijn wekelijks op maandag aansluitend aan schooltijd 
op school. En natuurlijk mogen ze aan het eind van de lessen laten zien en vooral horen wat ze 
hebben geleerd. Samen met de verenigingen wordt een eindpresentatie georganiseerd (in 
Simpelveld op 23 juni en in Bocholtz op 24 mei). “Als verenigingen kunnen we dit niet in ons 
eentje organiseren. We zijn blij dat we dit wél kunnen door de schouders er samen onder te zetten”, 
besluit Christien Demarteau (Fanfare St. Cecilia Bocholtz). De Blazersklas is een samenwerking 
tussen Harmonie St. Caecilia Simpelveld, Fanfare Eendracht Huls, Fanfare St. Cecilia Bocholtz, 
Philharmonie Bocholtz, Stichting Muziekschool Kerkrade, Basisschool Bocholtz, Basisschool De 
Meridiaan, Gemeente Simpelveld en BAS samen actief. De Blazersklas is mede mogelijk 
gemaakt door bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, 
FSI Fonds en SamenDOOR!, de regeling van het Huis voor de Kunsten Limburg die de samenwerking 
tussen scholen en muziekverenigingen stimuleert zodat muziekonderwijs weer op de kaart staat. 
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Verjaardagskalender: 
 
-05 april   Anja Stam  Klarinet 
-08 april   Simone Lumeij Dwarsfluit 
-10 april   Quinten Voncken MuziekPlezier 
-11 april   Wiel Franken  Erelid 
-16 april   Jan Bisschoff  Erelid 
-29 april   Janna Baak  Dwarsfluit  

 
-03 mei   Toine Jongen   Tamboer 
-07 mei   Richard de Boer  Beschermheer 
-13 mei   Jo Meijers   Bestuurslid 
-18 mei   Cas Werrij   MuziekPlezier 
-22 mei   Cindy Voncken-Crijns  Klarinet  
-31 mei   Theo Winkens   Ere-instructeur  

 
 
-04 juni   Juul Steinbusch  Saxofoon  
-15 juni   Rene Otten   Tamboer 
-16 juni   Leo Bindels   Erebestuurslid 
-18 juni   Al van de Laar  Erebestuurslid 
-23 juni   Martijn Bok   Trompet/bugel  
-24 juni   Patrick Hagelstein  Tamboer  

 
 
 
Verenigingsagenda: 
 
- 07 april   Gemeentetoernooi Gulpen-Wittem i.s.m. met  

Fanfare Kunst & Vriendschap Partij-Wittem. 
- 11 mei   2Gether in Concert, A Gen Wienhoes te Partij-Wittem. 
- 19 mei   Serenade jubileum Kerk. Zangkoor Harmonia. 
- 30 mei   Opluisteren communiefeest (Hemelvaartsdag) 
- 16 juni   Opluisteren processie. 
- 23 juni   Klinkend perspectief. 
- 14 september   Bevrijdingsconcert i.s.m. Heemkundevereniging en mannenkoor David. 
- 02 november   Kinderconcert “Halloween” 
- 01 december   Caeciliaviering 
- 25 december   Opluisteren H. Mis 1e Kerstdag 

 
 
 
 
 
Eerstvolgende concertoptreden: 
 
Op 07 april zal het harmonieorkest in een gelegenheidsorkest met Fanfare Kunst en Vriendschap  
Partij-Wittem een beoordelingsconcert verzorgen in het kader van het jaarlijkse gemeentelijk 
muziektreffen Gulpen-Wittem. Dit jaar vindt dit plaats in het “Wielderhoes” te Wijlre. Optreden is 
gepland om ca. 14.15u. 
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Componist 
 
In elke uitgave vindt u in deze rubriek een korte biografie van een componist waarvan een of meerdere 
composities in het actuele concertprogramma van het harmonieorkest zijn opgenomen. 
Deze keer aandacht voor:  

 
Philip Sparke  

Philip Sparke, geboren 1951 in Londen, studeerde aan het Royal 
College of Music in Londen compositie, trompet en piano en is met 
onderscheiding afgestudeerd. Gedurende de studietijd raakte hij 
steeds meer geïnteresseerd in muziek voor harmonieorkesten en 
brassbands. Hij speelde trompet in het harmonieorkest van het 
college en, door initiatie van Philip Cannon, die leraar was aan het 
Royal College of Music, vormde hij met studiecollega's een 
brassband. Voor een componist is dat een goede gelegenheid zijn 
inspiraties onmiddellijk op papier te zetten en ook met de 
brassband te oefenen. Uit deze tijd kwamen de werken Concert 
Prelude (brass band) en Gaudium voor Windband (harmonieorkest). 
Zijn gegroeide interesse bracht hem compositieopdrachten in. De 
eerste belangrijke opdracht was voor de Centennial Brass Band 

Championships in Nieuw-Zeeland. De compositie die hij daarvoor schreef was The Land of the Long 
White Cloud - "Aotearoa". Met zijn werken (Slipstream, Skyrider en Oriënt Express) won hij drie keer 
achtereen voor de BBC het compositieconcours van de European Broadcasting Union (EBU) voor nieuwe 
werken voor HaFa-orkesten en brassbands. In 1997 won hij de Sudler Prijs.In 2000 ontving Sparke de 
Iles Medal of the Worshipful Company of Musicians voor zijn bewezen diensten aan brassbands. In 
Londen stichtte hij een muziekuitgave voor zijn eigen werken, Anglo Music Press.   

Het harmonieorkest zal i.s.m. Fanfare Kunst & Vriendschap uit Partij-Wittem van deze componist 

uitvoeren: Music of the Spheres 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Piano_(instrument)
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Muziekagenda algemeen: 
 
- 13 april   Concert orkest Koninklijke Luchtmacht: Parkstadtheater Kerkrade. 
- 03 mei   Japanse Taiko-drum groep Yamato: Parkstadtheater Heerlen. 
- 09 mei   Opera Madame Butterfly: Parkstadtheater Heerlen. 
- 15 mei   Nederlands Blazers Ensemble: Parkstadtheater Kerkrade.  
- 23 mei   Kon. Muziekkapel van de Gidsen: Cultureel centrum Hasselt. 
Voor concerten Philharmonie zuidnederland zie: www.philharmoniezuidnederland.nl 
 
 
 

Harmoniehistorie 
 

90-jarig bestaansfeest in 1973 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Persberichten Limburgs Dagblad 1973 

 
 
 
 
 
 
Redactie nieuwsbrief “De Harmenej” 
 
Heb je interessante berichten en/of nieuws voor het volgende nummer, mail dit dan uiterlijk voor  
28 juni a.s. naar de redactie: nieuwsbrief@harmoniesimpelveld.nl 
Volgende uitgave: juli 2019. 
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.nl
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/

