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Muziek is lawaai dat denkt 
 
Victor Hugo (1802-1885)  
Frans dichter, roman- en toneelschrijver 

  
 
 

 
 
 
Halloween 
 

                  Steeds weer proberen we nieuwe wegen te ontdekken om 
d.m.v. muziekoptredens het grote publiek te bereiken. 
Daarom was er dit jaar een nieuw fenomeen bedacht n.l. een 
“Halloween” concert. Dit vond plaats op zaterdag 02 november 
in het jeugdcentrum “De Toekomst” in ons verenigingslokaal. 
Een in stijl aangeklede overvolle zaal van kinderen en 
(groot)ouders zorgde ruim voor aanvang reeds voor de nodige 
sfeer passend bij Halloween. De hele avond stond in het teken 
van een verhaal van kinderen die door Simpelveld liepen van 
plek naar plek en in verschillende situaties verzeild raakten. Dit 
alles eveneens visueel in beeld gebracht op een groot scherm 
met daarbij passende muziek, die uiteraard werd gespeeld door 
ons harmonieorkest o.l.v. haar dirigent Paul Oligschläger. Tevens 
werden op het podium optredens verzorgd van dansgroep Magic 
Rythm en groepen 5,6 en 7 van basisschool de Meridiaan o.l.v. 
muziekjuf Olga. Het geheel uiteraard passend in het Halloween 
verhaal, welk op griezelige en mysterieuze wijze werd verteld 
door Joyce Akse en Ben Stam. Zichtbaar genoten zowel 
uitvoerenden alsook in grote getallen toegestroomde bezoekers 
van deze uiterst geslaagde voorstelling. 
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Groep 5,6,7 
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Sinterklaas 
 
Op zaterdag 23 november bezocht Sinterklaas met zijn Pieten weer ons kloosterstadje. Ook hierbij was 
onze vereniging, i.s.m. fanfare Eendracht, uiteraard weer present om dit geheel muzikaal te omlijsten. 

 
Rabo Clubsupport 
 
Dit jaar organiseerde de Rabobank opnieuw een actie voor de verenigingen. Deze was voor het eerst in 
het hele land tegelijk en heet nu Rabo Clubsupport. Omdat de twee Rabobanken uit het Heuvelland en 
Parkstad nu zijn gefuseerd, konden nu ook vrienden en familie uit Parkstad op onze vereniging 
stemmen. Of het daar aan ligt weten we niet, maar wel dat we door alle mensen die op ons gestemd 
hebben het fantastische bedrag van € 956,03 hebben weten binnen te halen. Dat is een mooie 
aanvulling voor onze verenigingskas, die dat vanwege de aanschaf van nieuwe uniformering volop kan 

gebruiken! Aan alle leden en sympathisanten die aan deze bijdrage hebben meegewerkt: 
heel hartelijk bedankt!  
 

Caeciliaviering………. in het nieuw 
 
Op zondag 01 december stond ons traditioneel patroonsfeest op het programma. Bijzonder hierbij was, 
naast uiteraard het huldigen van onze jubilarissen, dat het harmonieorkest zich voor het eerst in het 
openbaar presenteerde in een nieuwe outfit. Een gehele nieuwe look passend bij deze tijd, werd al 
maanden voorbereid door de kledingcommissie die in de zomer reeds hun ideeën aan de leden 
voorlegden en gelijk door ieder met veel enthousiasme werd ontvangen zodat gelijk met de productie 
kon worden begonnen met als resultaat dat de nieuwe uniformering gereed was op de Caeciliaviering. 
Een passender moment was nauwelijks denkbaar. 
De dag begon traditiegetrouw met het opluisteren van de H.Mis en een bezoek aan het kerkhof om een 
muzikaal eerbetoon te brengen aan onze overleden leden. Dit alles ook dit jaar weer in samenwerking 
met het kerkelijk zangkoor Harmonia. Terug in ons verenigingslokaal stond een koffietafel gereed voor 
leden en hun familie. Het officiële gedeelte van de middag bestond uit het huldigen van 2 jubilarissen 
die reeds in kerk werden voorgesteld aan het publiek door pastoor Pisters, uiteraard voor het eerst in  
nieuwe uniform: 

Simone Lumeij-van Weersch 25 jaar muzikante;  
   

Simone bespeelster van dwarsfluit & piccolo is bijna 2 jaar lid van 
onze harmonie, maar werd ruim 25 jaar geleden lid van Harmonie 
St. Gertrudis in haar geboorteplaats Wijlre.   
Met veel succes nam Simone deel aan diverse solistenconcoursen. In 
2009 nam ze met St. Gertrudis in de 2e divisie deel aan het WMC. 
Die WMC-deelname heeft Simone als absoluut muzikaal hoogtepunt 
ervaren in haar tijd in Wijlre, waar ze tot 2010 lid bleef. Haar man 
Joris (Lumeij, huidig solo-klarinettist bij de Marinierkapel der Kon. 
Marine) was bij St. Gertrudis klarinetdocent en regelmatig 
gastmuzikant en zo leerde ze hem letterlijk op de eerste rij van de 
harmonie kennen. Doordat Joris in 2007 wordt benoemd tot 
klarinettist van de Kon. Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’, 
standplaats Assen, verhuizen ze in 2008 naar Arnhem en in 2011 
naar Didam waar Simone sinds 2009 lid is van Muziekvereniging De 
Club, een harmonie die uitkomt in de 1e divisie. Daar musiceerde ze 
met veel plezier totdat in oktober 2017 terug wordt verhuisd naar 
het zuiden: het gezin Lumeij met zoontje Joep strijkt neer in ons 
kloosterstadje. Nadat in november 2017 zoontje Zef is geboren 
besluit Simone in het kader van de ‘integratie’ in maart 2018 bij St. 

Caecilia te gaan spelen. Sinds maart 2019 is Simone ook aspirant-bestuurslid en dat bewijst niet alleen 
dat ze zich thuis voelt maar ook dat ze actief wil meewerken aan onze toekomst. 2 jaar lid van onze 
vereniging lijkt niet zo lang, maar in die korte periode heeft Simone zich zo ingeleefd in zowel 
Simpelveld maar vooral ook in onze vereniging dat het lijkt of zij al jaren in ons midden is. Niet alleen 
heeft onze vereniging in Simone een betrokken lid maar tevens een uitstekende muzikante in haar 
midden   
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Geert van Gessel 12,5 jaar lidmaatschap; 
 
Geert is 12½ jaar lid van onze vereniging, maar werd ruim 20 jaar 
geleden op 9-jarige leeftijd lid bij Fanfare St. Joseph in zijn 
geboorteplaats Heerlerheide. Hij begon met bugel spelen, maar 
switchte na een jaar naar altsaxofoon. In 2006 werd hij door leden 
van onze vereniging gevraagd ook mee te spelen in Simpelveld. De 
muziekcommissie vroeg hem om baritonsaxofoon te gaan spelen en 
daar had hij wel oren naar. Daarnaast had zijn inmiddels 
echtgenote Simone (van Gessel-Kicken) zijn hart veroverd en werd 
hij in 2007 ook officieel lid. In dat jaar zag ook het saxofoonkwartet 
van de harmonie het levenslicht waarvan Geert de daaropvolgende 
jaren succesvol deel uit maakte: ze bezochten menig solisten- en 
ensembleconcours met als kroon op hun werk het Limburgs 
Kampioenschap in 2009 en landstitels in 2009 én 2010. Naast 
muzikant is Geert ook erg actief achter de schermen. Sinds 2009 is 
hij lid van muziekcommissie en ruim 5 jaar inmiddels zorgt Geert 
ervoor dat alle leden en onze dirigent voorzien zijn van (kopieën 
van de) bladmuziek; een belangrijk taak, want zonder muziek geen repetitie.Hoewel Geert aangaf met 
St. Caecilia veel geweldige concertprogramma’s te hebben gespeeld hoefde hij niet lang na te denken 
over wat het ultieme muzikale hoogtepunt was: dat was voor hem de uitvoering van Respighi’s  
‘Belkis, Regina di Saba’ tijdens het Bondsconcours in 2009.     
 

 
 
 
 
Afscheid van Leon Vliegen als voorzitter 
 

Naast het huldigen van onze jubilarissen namen we tijdens het 
Caeciliafeest ook afscheid van Leon Vliegen als voorzitter. Leon 
werd in 2014 voorzitter. Vóór 2014 leerde Leon de harmonie (en vice 
versa) kennen via trio  ‘De Naatsbrackeleare’  omdat dit trio vele 
carnavalsconcerten verzorgde in samenwerking met de harmonie. 
Hetzelfde muzikaal-komische trio is nu – samen met andere drukke 
werkzaamheden - de reden waarom hij aftreedt. Met passie en 
toewijding was Leon ruim 5 jaar voorzitter van onze mooie 
vereniging. Leon mag met trots terugkijken op deze periode die voor 
de harmonie en hem persoonlijk vele hoogtepunten kende: de 
concerten samen met de Fanfare Kunst & Vriendschap Partij-Wittem 
en de verschillende ‘Zumpelvelder Revues’ zijn maar enkele 
voorbeelden. Desgevraagd gaf Leon te kennen met vreugde terug te 
kijken op de samenwerking met de diverse (muziek)verenigingen uit 
ons dorp. Daarnaast is hij er trots op dat hij samen met de andere 
bestuursleden én leden van de harmonie steeds nieuwe (muzikale) 
uitdagingen is aangegaan en daarnaast ook de rol van onze 
vereniging binnen de Simpelveldse gemeenschap veel aandacht heeft 
gekregen. Zijn passie en verbondenheid met de harmonie lijdt er 
dan ook toe dat Leon te kennen gaf als steunend lid en mede-

organisator van activiteiten verbonden te blijven aan de harmonie. Dit te horen verheugd ons 
uiteraard en heeft onze grote waardering.  
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De Notenkrakers 
 
Op 14 december speelde jeugdorkest De Notenkrakers in de Albert Heijn XL Rodastadion. Zij waren 
uitgenodigd door de supermarkt om voor het winkelend publiek een kort kerstconcert te geven. Veel 
mensen bleven staan luisteren in de bomvolle supermarkt. De muzikanten gingen dubbel tevreden naar 
huis: niet alleen omdat hun muziek zo goed werk ontvangen, namens Albert Heijn kregen ze ook een 
goed gevulde goodiebag met zoetigheid mee!  
Dit was tevens het eerste concert van de nieuwe dirigent Dominique Steins. Het optreden bij AH 
belooft veel goeds voor de verdere samenwerking met hem!   

 
Kerstmis 

 
Op 1e Kerstdag luisterde onze harmonie traditiegetrouw de H.Mis op. 
Vooraf werd er weer een mini kerstconcert ten gehore gebracht. Dit 
wordt steeds zeer positief ontvangen door de kerkgangers bleek ook nu 
weer uit de vele reacties na afloop. Tijdens dit optreden was de 
muzikale leiding in handen van gast- en voormalig dirigent Harrie 
Vorselen. 
 
 
 
 
 

 
 
Verjaardagskalender 
 
13 januari Jenny Meessen  slagwerk 
23 januari Martina Spierts-Bost steunend lid 

 
04 februari Ton Claessens   euphonium 
13 februari Josef Meisen   bastuba 
17 februari Fenna Claessens  alt-saxofoon 
22 februari Chris Ruyters   bariton-saxofoon 
24 februari Susanne Boumans-vd Weijer klarinet/bestuurslid 

 
10 maart Pelle Weelen    trompet 
11 maart Bernarda v Kerkvoort-Meessen trompet 
13 maart Geert v Gessel    bariton-saxofoon 
14 maart Ralph Ruyters    slagwerk 
17 maart Thijs Bisschoff    erelid 
19 maart Joyce Akse    klarinet 
19 maart Roger Niese    klarinet 
21 maart Paul Oligschläger   dirigent 
23 maart Simone v Gessel-Kicken  dwarsfluit 
26 maart Charlene Akse    klarinet 
27 maart Richard Spierts   tenor-saxofoon 

 
 
Muziekagenda algemeen: 
 
Voor concerten Philharmonie zuidnederland zie: www.philharmoniezuidnederland.nl 
25 januari  Nationaal Jeugdorkest; Parkstadtheater Kerkrade 
14 februari  Estonian Philharmonic Chamber Choir; Parkstadtheater Heerlen 
21 maart  Metropole orkest; Theater aan het Vrijthof Maastricht 
26 maart  Kon. Muziekkapel van de Gidsen; Parkstadtheater Kerkrade 

http://www.philharmoniezuidnederland.nl/
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Verenigingsagenda: 
 
Tijdens de publicatie van deze uitgave was de evenementenagenda voor 2020 nog niet definitief. 
De redactie verwijst u hiervoor naar de volgende editie of naar www.harmoniesimpelveld.nl 
 

 

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:  
 

Leonard Bernstein is de zoon van de Oekraïense joden Sam Bernstein en Jennie Resnick van 

de buitenwijken van Rivne die in 1908 hun sjtetl ontvluchtten om de dienstplicht te ontlopen in het 
toen nog tsaristische Rusland. Later studeerde hij aan de Harvard-universiteit en aan het Curtis 
Institute of Music te Philadelphia. Hij werd voor het eerst bekend toen hij in 1943 bij een concert te 
New York als dirigent inviel voor de zieke Bruno Walter. Hij maakte in de jaren veertig diverse 
musicals, die succesvol draaiden op Broadway. In de jaren vijftig dirigeerde hij een keer zo goed als 

onvoorbereid aan La Scala te Milaan de Medea van Luigi Cherubini met Maria 
Callas in de hoofdrol. Jarenlang presenteerde hij op televisie een educatief 
programma over klassieke muziek.  

Van 1958 tot 1969 was hij eerste dirigent en artistiek leider van de New York 
Philharmonic. Hij legde zich ook toe op componeren. Een van zijn bekendste 
werken is de (ook verfilmde) musical West Side Story (1957). Hij schreef ook 
de opera Candide. Bernstein dirigeerde regelmatig de Wiener 
Philharmoniker, het Koninklijk Concertgebouworkest en het Boston 
Symphony Orchestra.  

Tot zijn grootste wapenfeiten als dirigent behoort de wereldpremière van de 
Turangalîla-symfonie van Olivier Messiaen in 1949. Om de val van de 
Berlijnse Muur en de aanstaande Duitse hereniging te vieren dirigeerde hij 
tweemaal de Negende Symfonie van Beethoven, op 23 december 1989 in 
West-Berlijn en op 25 december 1989 in Oost-Berlijn..  

Bernstein musiceerde meeslepend, met inzet van heel zijn wezen. Hij legde veel emoties in de muziek. 
Hij was vele jaren een icoon van de klassieke muziek in de VS.  

Bernstein was een van de eerste musici uit de klassieke muziekwereld die de waarde erkenden van 
rock- en popmuziek. In 1967 vroeg hij in het televisieprogramma Inside Pop: The Rock Revolution 
aandacht voor The Beatles, The Beach Boys, The Byrds, The Hollies en anderen. Hij zorgde ervoor dat 
Society's Child van de tiener Janis Ian door Amerikaanse radiostations werd uitgezonden. Dit zeer 
omstreden nummer ging over een verhouding van een blank meisje met een zwarte jongen.  

Leonard Bernstein overleed op 72-jarige leeftijd in New York.  

Bekende composities van zijn hand zijn o.a. 
 

- Three Dance Episodes from “On the Town” 
- Ouverture Slava 
- Ouverture Candide 
- Fanfare for inauguration of J.F. Kennedy 
- Shivaree voor groot koperensemble 
- Symphonic suite On the waterfront 
- Musical West Side Story 
- Musical Toast 

 
 
In het concertprogramma heeft het harmonieorkest opgenomen: Candide Overture  
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Harmoniehistorie 
Persbericht 1976 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
In de volgende editie aandacht voor de concertreis naar oostenrijk 

 
 

De redactie wenst alle lezers en hun familie een 
gezond en Gelukkig 2020! 
 
 
 
 
Redactie nieuwsbrief “De Harmenej” 
 
Heb je interessante berichten en/of nieuws voor het volgende nummer, mail dit dan uiterlijk voor  
30 maart a.s. naar de redactie: nieuwsbrief@harmoniesimpelveld.nl 
Volgende uitgave: april 2020. 
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.  
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