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NIEUWSBRIEF “DE HARMENEJ” 
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The man that hath no music in himself 
Nor is Not mov’d with coNcord of sweet souNds 
Is fit for treason, stratagems and spoils 
The motion of his spirit are dull as night 
And his affections dark as Erebus: 
Let no such man trusted 

 
        William Shakespeare 
 
 
 
 
 
 
Paasmaandagconcert:  
 

- In de sfeervolle zaal van ons verenigingslokaal, 
partycentrum ‘Oud Zumpelveld’, gaf het 
harmonieorkest op paasmaandag haar traditionele 
“paasconcert”. Het programma bestond 
hoofdzakelijk uit opera- en operettemuziek. Als 
solist trad dit jaar samen met het orkest op de 
tenor Pascal Pittie. Het geheel stond onder de 
muzikale leiding van onze dirigent Frank Steeghs Als 
opening van dit concert was er een optreden van 3 van 
onze jongste leerling muzikanten, n.l. ‘de 
muziekmuizen’ o.l.v. mw. Carla Correddu.  
Dat het gehele optreden bijzonder in de smaak viel 
werd duidelijk aan het enthousiasme na afloop van het 
in grote getale aanwezige publiek.   
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Caeciliafeestavond: 
 

Op zaterdag 27 april vond in ons verenigingslokaal de Caecilia-avond plaats. Op deze feestavond 
werden 2 leden extra in het zonnetje gezet. 
Tambour-maître John Bongaerts voor zijn 25 jarig 
lidmaatschap van onze harmonie. Uit handen van de 
voorzitters ontving hij het hierbij behorende jubileumspeldje 
en de oorkonde van de R.K. Limburgse Bond van 
Muziekgezelschappen. Begonnen als tamboer bij de drumband 
volgde hij de cursus tot Tambour-maître  en in 1996 slaagde 
hij hiervoor onder auspiciën van de Limburgse Bond van 
Tamboerkorpsen bij Dhr. J. Peeters (voormalig Tambour-
Maître koninklijke landmacht) te Weert. 
Sindsdien is hij het boegbeeld van de vereniging bij diverse 
optredens en leidde hij de drumband, naast vele individuele prijzen tijdens drumbandconcoursen- 
en festivals, naar ongekende successen met als hoogtepunt het wereldkampioenschap in de 
stardivision in 2009 tijdens het W.M.C. te Kerkrade. (foto: John met partner Sandra) 
 
 

Op de jaarvergadering van zondag 24 maart j.l. werd op 
voordracht van het bestuur voor zijn vele verdiensten Al van de 
Laar door de  leden unaniem benoemd tot erelid van Harmonie 
St.Caecilia. Al staat bij iedereen bekend als stille maar vooral 
harde werker in het belang van de vereniging. Altijd kan 
iedereen een beroep op hem doen voor welke taken dan ook. In 
zijn hele bestuursperiode was Al o.a. secretaris en 
penningmeester en ook in deze functies waren correctheid, 
teamspirit en vooral verenigingsbelang zijn kenmerk. Niet 
verassend was het feit dat hij in het verleden reeds geëerd werd 

met een Koninklijke onderscheiding. Kortom een verenigingsmens om trots op te zijn. 
(Foto: Al van de Laar met echtgenote Els) 
 
Gebruikelijk op de feestavond is een attentie voor de leden die de meeste repetities bezochten; bij 
de drumband was dit Joni Seroo en bij het harmonieorkest Charlene Akse. 
De eigenaars van ons verenigingslokaal Gerda en Remi werden eveneens bedankt met een bloemetje 
voor de opvang, goede zorg en samenwerking nadat we in 2012 noodgedwongen ons voormalig 
repetitiezaal door sluiting plotseling moesten verlaten. 
Na het officiële gedeelte, wat ondersteund werd door een muzikale hulde van zowel harmonieorkest 
alsook de drumband  werd er nog gefeest tot in de late uren. Uniek onderdeel van de avond was  de 
workshop voor boomwhackers o.l.v. Ad Triepels 
  

 
Sprookjesconcert “Peter en de Wolf”: 
 
In navolging van het succesvolle sprookjesconcert “Hans en Grietje” in 2012, werd op 16 juni in 
deze reeks het 2e concert uitgevoerd. Dit jaar was gekozen voor het wel meest bekende en 
beroemde muzikale sprookje “Peter en de Wolf” van Sergei Prokofjev. De voorstelling werd 2 keer 
uitgevoerd. De aanwezige kinderen met hun familie keken en 
luisterden met grote spanning naar het spannende verhaal van 
“Peter en de Wolf”. De uitvoering bestond uit 3 onderdelen: 
het verhaal werd visueel ondersteund door een diavoorstelling, de 
muzikale bijdrage was uiteraard voor rekening van het 
harmonieorkest en Annita Wetzelaer 
(onderwijzeres van groep 8 van de Meridiaan) 
was de vertelster van het sprookje. Een 
geslaagd concert wat uiteraard bedoeld was 
speciaal voor de jongsten onder ons. Hun 
enthousiasme was dan ook duidelijk merkbaar 
tijdens de uitvoeringen. 
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Drumband op Taptoe in Bocholtz: 
 

 
Voor de Taptoe ter gelegenheid van het 110 jarig 
bestaansfeest van fanfare St.Cecilia Bocholtz op zondag 23 
juni werd de drumband door de organisatie al ruim vooraf 
als een van de publiekstrekkers (regerend wereldkampioen 
mars wedstrijden) gepresenteerd. De drumband o.l.v. van 
hun tamboer-maitre John Bongaerts maakte haar faam 
volledig waar door een bijzonder fraai optreden te 
verzorgen.  
 

 
 
Opleiding: 

 
Praktijkexamen tamboers 
Op 13 april namen 3 tamboers deel aan het praktijkexamen kleine trom in Melick: 
Joni Seroo behaalde met een 7 gemiddeld het Diploma B. 
Fabienne Seroo behaalde met een 7 gemiddeld het diploma B. 
Indra Schoonbrood behaalde met een 7 gemiddeld het Diploma D. 
Van harte proficiat met het behalen van jullie diploma. 
 
Nederlandse Kampioenschappen 
Joni Seroo en Brandon Kleijnen waren zaterdag 15 juni j.l. ,na hun uitstekend optreden tijdens de 
Limburgse kampioenschappen, zeer verdienstelijk present bij  de Nederlandse kampioenschappen te 
Heel. Joni behaalde met 88 punten een 1e prijs en een 3e plaats. Brandon behaalde eveneens een 1e 
prijs met 81 punten. Beiden van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie. Eveneens is een 
felicitatie op z’n plaats voor hun docent Theo Winkens.  

 
Eindpresentatie Klinkend Perspectief 
De afgelopen maanden hebben verschillende 
instrumentgroepen van onze vereniging deelgenomen aan de 
instrumentdemonstraties in de groepen 5 van De Meridiaan. 
De leerlingen hebben les gekregen over de betreffende 
instrumentgroepen en konden de instrumenten tijdens de 
demonstraties echt zien, horen, ruiken en voelen. Dit alles 
onder de noemer klinkend perspectief, een samenwerking 
van de muziekschool Kerkrade en de basisschool Simpelveld 
en dit alles met medewerking van onze harmonie. Op 
donderdag 25 april vond in Partycentrum ‘Oud Zumpelveld’ 
de eindpresentatie plaats. De presentatie was in handen van 
de kinderen van de groepen 5 o.l.v. Eefje van Meer, 
consulente van de muziekschool. 
Op zeer speelse en enthousiaste manier werden allerlei muzikale voordrachten gehouden. Het 
harmonieorkest, bij deze gelegenheid o.l.v. gastdirigent Patrick Spelthaen, speelde enkele  bekende 
filmthema’s zoals o.a. uit Shrek en Jungle Book. 
Het enthousiasme van de kinderen sloeg direct over op het in grote getale toegestroomde publiek 
van vooral ouders en familie. Als afsluiting van deze presentatie speelde de harmonie gezamenlijk 
met de kinderen, die hierbij zorgden voor zang en slagwerkritmen, het stuk Mambo Saana. 
Na afloop was er voor de kinderen de gelegenheid om zelf te proberen om op een instrumenten te 
spelen, hiervan werd dan ook gretig gebruik gemaakt. 
Tevreden en enthousiast keek iedereen terug op een zeer geslaagde avond met als doel om de 
kinderen op de basisschool intensief te laten kennis maken met het gezamenlijk musiceren. Uit dit 
initiatief, dat als zeer geslaagd mag worden genoemd, hoopt onze vereniging uiteraard door haar 
medewerking dat jongen mensen hierdoor enthousiast raken en zo de weg naar de harmonie zullen 
vinden.    
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Leerlingenuitvoering 
Op zondag 30 juni vond in ons verenigingslokaal de jaarlijkse 
leerlingenuitvoering plaats, waarbij alle leerlingen individueel en/of 
in ensembles zich presenteerden aan het publiek dat uiteraard 
voornamelijk bestond uit familie. Van enkele leerlingen, die reeds 
met vakantie waren en zodoende niet aanwezig konden zijn, werd 
een filmpje getoond met daarop hun uitvoering. 
 
 
 

 
 
Overige evenementen: 

 

- De jaarlijkse Communiemis werd op zondag 28 april j.l. opgeluisterd door het 
harmonieorkest in de St.Remigiuskerk. 

- Harmonieorkest en drumband waren op Hemelvaartsdag i.s.m. de fanfare Eendracht van de 
huls present om de processie door Simpelveld muzikaal op te luisteren. 

 
 
Seizoensafsluiting: 
 
Op zondag 30 juni vond in ons verenigingslokaal de afsluiting van het muzikale seizoen 2012/2013 
plaats. Deze afsluiting begon met een gezamenlijke lunch, waarna er een levendige maar vooral 
gezellige spellenmiddag van start ging waarbij in diverse groepen enthousiast op allerlei speelse 
manieren de strijd met elkaar werd aangegaan. Als afsluiting van de dag kon iedereen genieten van 
een uitstekend verzorgd warm buffet. Een geslaagde dag die de vakantie inluidde met dank aan de 
dames die voor de organisatie zorgden. 

 
 
   
 
 
 
 

Organisatie: Charlene, Nicole 
Stephanie (Simone was reeds met vakantie) 
 
 
 
 
 
Ledennieuws: 

 

- Als aanvulling op de vorige nieuwsbrief valt nog te melden dat slagwerker Ralph Ruyters op 
14 maart Abraham zag. Felicitaties vielen hem uiteraard al ten deel maar werden nog niet 
in de nieuwsbrief vermeld.  

- Op maandag 29 april werden Thomas en Cindy Voncken-Crijns verblijdt met de geboorte van 
een dochter genaamd Ise. Van harte gefeliciteerd met dit blijde nieuws. Uiteraard ook een 
felicitatie aan grote zus Julia 

- Op zaterdag 4 mei traden Bernarda Meessen (euphonium-speelster) en Bart van Kerkvoort 
(docent theorieopleiding) in het huwelijk; namens allen van harte gefeliciteerd en een 
gelukkige harmonische toekomst gewenst. 

- Felicitaties aan alle leden en hun familieleden die zijn geslaagd en/of bevorderd zijn tot 
een hoger schooljaar of vervolgstudie. 
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Verenigingsagenda 2013: 
 
04 juli  Opening W.M.C. Kerkrade: drumband 
06 juli  Serenade bruiloft Bernarda en Bart: harmonieorkest en drumband 
15 september Districtsfestival Voerendaal: drumband 
02 november Caeciliaviering verenigingslokaal: alle leden en familie 
10 november Opluisteren H.Mis t.g.v. Caeciliaviering: harmonieorkest 
10 november CONCOURSDEELNAME DRUMBAND 
23 november Intocht Sinterklaas: harmonieorkest en drumband  
15 december Kerstconcert harmonieorkest in St.Remigiuskerk Simpelveld 
25 december Opluisteren H.Mis 1e Kerstdag: harmonieorkest  

 
 
 
Verjaardagskalender 
 

- 14 juli Simon Bertram  kleutermuziek 

- 14 juli Boris Bertram  kleutermuziek 
- 21 juli Mathieu Kikken  erelid 

 

- 06 augustus Patrick Schoonbrood tamboer/slagwerk 

- 09 augustus John Bongaerts  tamboer-maitre 

- 14 augustus Hub Kunkels  tamboer 

- 15 augustus Piet Blezer  klarinet 
- 18 augustus Jo Scheijen  klarinet 

- 20 augustus Linda Olischlager tamboer 

- 22 augustus Hub Mohnen  secretaris 

- 29 augustus Jo Laumen  erevoorzitter 
 

- 13 september Hub Habets  erelid 

- 20 september Robert Geensen trompet 
- 21 september Jeroen Horbach  tamboer 

- 21 september Jacco Toma  tamboer 

- 23 september Demi Sijben  trompet 

- 28 september Rob Rouhl  saxofoon 

- 30 september Christian Kicken klarinet 

- 30 september Lonne America  klarinet 
 

 

 
 
Muziekagenda algemeen: 
 
04 t/m 28 juli   Wereldmuziekconcours te 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 
26 t/m 29 september Nationale Taptoe: Ahoy Rotterdam 
12 oktober  Internationale Taptoe België: Soeverein arena Lommel 
13-20-27 november Bondsconcours LBM; Oranjerie Roermond 
10 November  Mars- en concertconcours Limburgse Bond van Tamboerkorpsen in Weert 
17 november  Podiumconcours Limburgse Bond van Tamboerkorpsen in Melick 
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Harmoniehistorie 
 

 
 

 

 
 
 
Uiteraard werd reeds vanaf het begin alles 
officieel vastgelegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1885: koninklijke goedkeuring op  1e 
officiële statuten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1883: het 1e reglement  
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Het belangrijkste werd natuurlijk als eerste aangeschaft. 
Ter info enige prijzen destijds (in €): 

Bes Klarinet € 14,00  
Bugle  €   8,50 

     kleine trom € 12,50 
Trompet € 12,00  
Alto  € 11,00 

  
    Kleine fluit €   4,50 

Bas  € 22,00 
Tuba  € 14,00 
Trombone € 13,50 
Grote trom + Bekkens  €41,00 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1885: het eerste vaandel; 
een geschenk van de  
Simpelveldse bevolking   
  

 
 
 
 

 
Redactie nieuwsbrief “De Harmeneij” 
 
Heb je interessante berichten en/of nieuws voor het volgende nummer, mail dit uiterlijk voor 23 
september a.s. naar de redactie: nieuwsbrief@harmoniesimpelveld.nl 
Volgende uitgave: oktober 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. 

 
            De redactie van de nieuwsbrief wenst  

alle lezers een prettige vakantie 

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

