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Het belangrijkste in de muziek  
Staat niet in de noten  

 
Gustav Mahler 

 
 
 
 
 
 
Sprookjesconcert op herhaling: 

 
Op zondag 6 oktober werd dit jaar voor de 3e keer met succes het sprookje “Peter en de Wolf” van 
Sergei Prokofjev in concertvorm uitgevoerd. De uitvoering vond plaats voor een zeer talrijk vooral 
jeugdig publiek in jeugdcentrum “De Toekomst”. Ook dit keer weer was Annita Wetzelaer 
(onderwijzeres van groep 8 van de Meridiaan) de vertelster van het verhaal. Het harmonieorkest 
zorgde voor het muzikale deel en stond hierbij voor het eerst bij een officieel optreden onder de 
leiding van haar nieuwe dirigent Paul Oligschläger.  
 
 

Caeciliaviering: 
 
Jeugdmiddag 
Op zaterdagmiddag 02 november werd er door de opleidingscommissie een feestmiddag 
georganiseerd voor de jeugd uit de opleiding. Met een grote groep enthousiaste leerlingen werd 
gestart met een spellenmiddag in het jeugdcentrum. Vervolgens bezocht men, met begeleiding van 
de leden van de opleidingscommissie het onlangs geopende Leisure Dome te Kerkrade. De nieuwste 
attractie werd in bezit genomen, n.l. het zogenaamde glowgolf (minigolf verlicht met black light) 
Een gezellige en leuke happening in een iets andere omgeving. Voordat iedereen weer werd 
opgehaald bij het verenigingslokaal werd er nog onder het genot van frites in Big Snackbar 
Oranjeplein gezellig nagepraat. Iedereen ontving afsluitend nog een adventskalender voor de 
komende feestdagen. Al met al een geslaagde middag voor onze jeugd in opleiding. 
De opleidingscommissie zal in de toekomst meer activiteiten organiseren daar het uiteraard 
belangrijk is, de harmonie is niet alleen muziek maken en oefenen, om ook dingen samen te doen 
met andere leerlingen zonder instrumenten erbij. Gedacht wordt hierbij aan o.a. bioscoopbezoek, 
kamp, meekijkrepetities etc……… 
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Feestavond 
Op diezelfde zaterdag 02 november vond ’s avonds de jaarlijkse Caecilia feestavond plaats. Twee 
gebeurtenissen stonden deze avond centraal. 
Als jubilaris werd op deze avond voorzitster Joyce 
Akse in het zonnetje gezet voor haar 25 jarig 
lidmaatschap van onze vereniging. Voorzitter Jo 
Meijers sprak lovende woorden over alles wat zij in 
die 25 jaar voor de vereniging gedaan heeft. Alle 
activiteiten en werkzaamheden van Joyce 
opnoemende zou men denken dat zij al veel langer 
lid is. Joyce begon op 8 jarige leeftijd als leerling van 
de harmonie en voelde zich 
later, nu trouwens nog steeds,  
zeer nauw verbonden bij alles 
wat betrekking heeft tot de 
jeugd en de opleiding. Al in 
haar tienerjaren begon ze 
naast het muziek maken met 
een groepje vrienden met het 
organiseren van speurtochten, 
feestavonden en jeugdkampen. 
Jarenlang heeft zij zelfs de 
muzieklessen van nieuwe leden 
verzorgd. Als klarinettiste heeft zij zich in de loop der 
jaren opgewerkt tot concertmeester van het 
harmonieorkestorkest. Ook behaalde zij tijdens diverse 
solistenconcoursen uitstekende resultaten met de 
daarbij behorende prijzen. Toen Joyce in 2007 tot het 
bestuur is toegetreden is haar werkveld aanzienlijk 
verbreed, ze is een ware organisatorische duizendpoot. 
In 2009 nam zij in samenwerking met Jo Meijers het duo 
voorzitterschap op zich, waar zij nog steeds met passie 
en grote inzet een positieve invulling aan geeft. Met recht een jubilaris waar de verenging trots op 
mag zijn.  
Eveneens werd tijdens deze feestavond Richard de Boer, burgemeester van Simpelveld, officieel 
geïnstalleerd als beschermheer van onze vereniging. Richard de Boer en zijn echtgenote Fion zijn 
overigens niet onbekend met de Hafa-wereld, daar zij reeds vele jaren ook hier al actief in zijn. Het 
bestuur prees zich dan ook gelukkig toen Richard de Boer de vraag voor het beschermheerschap van 
de harmonie eerder dit jaar positief beantwoorde. Zijn eerste officiële daad als zodanig was het 
opspelden van het bondsinsigne voor een 25 jarig lidmaatschap bij de voorzitster Joyce. Een 
muzikale felicitatie en hulde door de drumband en het harmonieorkest ontbrak uiteraard ook niet 
tijdens deze feestelijkheden, waarna een gezellige feestavond volgde die muzikaal werd ingevuld 
door DJ Jos O.   

 
 
Caeciliamis 
Het Caeciliafeest 2013 werd afgesloten op zondag 10 november met het opluisteren van de H.Mis in 
de St. Remigiuskerk te Simpelveld. Daar het weer het dit jaar niet toeliet vond de nagedachtenis 
aan de overleden leden, normaal vind deze muzikale herdenking plaats op het kerkhof, plaats in de 
kerk. Dit alles in samenwerking met het Kerkelijk zangkoor Harmonia. 
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Najaarsconcert: 
 
Het najaarsconcert werd dit jaar gehouden op zondag 03 november. Voorzitter Jo 
Meijers verwelkomde de aanwezige gasten en vertelde dat de harmonie in de 
toekomst haar belangrijke taak van samenwerking en banden met de 
Simpelveldse gemeenschap en verenigingen een nog intensievere invullingen wil 
en zal gaan geven. Dit bijzondere najaarsconcert is hiervoor de opmaat. 
Het concert, de eerste keer onder de leiding van onze nieuwe dirigent Paul 
Oligschläger, kreeg een hele andere opzet dan de voorgaande jaren. Voor de 
pauze speelde het harmonieorkest licht klassieke werken in de traditionele 
orkestzitting. Na de pauze volgde een 
swingend programma bestaande uit 

zowel pop, mars,-en polkamuziek. Hierbij trad het 
orkest op in niet alleen aangepaste kleding maar nam 
het ook plaats op het podium in een bigband formatie. 
Spreker Richard Spierts bleek, naast de presentatie van 
de avond, eveneens te beschikken over het nodige zang, 
en showtalent. De beoogde nieuwe opzet van deze 
concertavond bleek, mede door de zeer inspirerende en 
deskundige leiding van onze nieuwe dirigent, afgaande 
op de reacties van het publiek zowel tijdens alsook na 
afloop van het concert, een zeer succesvolle formule.      
 
 
 
 
 
Ambassadeurs van St.Caecilia: 
 
In het kader van enkele vernieuwingen werd er tijdens het najaarsconcert door voorzitter Jo Meijers 
een primeur aangekondigd nl. de zogeheten ambassadeurs van St. Caecilia. Het betreft mensen die 
veel voor de Simpelveldse gemeenschap betekenen en ons als vereniging een warm hart toedragen. 
Zij zullen o.a. ertoe bijdragen om de vereniging naar buiten toe een nog positievere uitstraling te 
geven. Daarnaast geven zij het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over uiteenlopende zaken 
die de vereniging aan gaan. 
Ambassadeurs van het eerste uur zijn: 

- Dhr. Jo Laumen, o.a. erevoorzitter van St.Caecilia en ondernemer. 
- Dhr. Hub Bogman, o.a. oud burgemeester van Simpelveld, oud spelend lid van St.Caecilia en 

voorzitter van mannenkoor St.David. 
- Dhr. Wiel Weijers, o.a. oud wethouder van Simpelveld en cultureel ondernemer. 
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DRUMBAND OP CONCOURS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbereiding 
Na het behalen van de wereldtitel tijdens de mars wedstrijden 
op het W.M.C. te Kerkrade in  2009 besloot de drumband om 
dit jaar weer deel te nemen aan een concours en wel op 
zondag 10 november in Weert. De voorbereiding werd 
uiteraard al maanden geleden ingezet met de keuze en het 
instuderen van de, marcherend en podium, 
werken onder de inspirerende (geen stress 
maar prestatie door een combinatie van 
kundigheid, discipline en vooral plezier) 
leiding van hun instructeur Theo Winkens. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Generale repetitie 
 

 
 
Als afsluiting van de voorbereiding en opmaat voor 
de concoursdag vond op zaterdag 09 november de 
generale repetitie plaats in de sporthal te 
Bocholtz. Het toegestroomde publiek dat voor de 
drumband steeds weer een grote steun is, was 
getuige van een uiterst geconcentreerd en 
kwalitatief hoogstaand optreden van de dames en 
heren o.l.v.  instructeur Theo Winkens en tamboer-
maitre John Bongaerts. Het enthousiaste publiek 
liet de tamboers merken niet te twijfelen aan een 
succesvolle afloop.    
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Concours 
Bekend gezegde luidt: ‘ADEL VERPLICHT’ 
Verwend door de successen van alle voorgaande jaren is het moeilijk om steeds weer aan de 
hooggespannen verwachtingen te voldoen. In het verleden heeft de drumband steeds bewezen met 
deze druk om te kunnen gaan. Ook deze keer weer werd er onder de bezielende leiding van 
instructeur Theo Winkens en tambour-maître John Bongaerts een prestatie van formaat geleverd. 
In de hoogste divisie werd een ambitieus programma gepresenteerd. De drumband speelde zowel 
stilstaand als marcherend. Stilstaand werd het grootse concertwerk Voyage into a Million Miracles 
ten gehore gebracht, een compositie van Leon Camp die in een kwartier de reis van Marco Polo naar 
China muzikaal ‘in beeld’ brengt. Marcherend speelde de drumband de mars Mercator met drie 
verschillende tempo’s en stijlen en maakte daarbij op het wedstrijdveld ook nog een bijzondere 
Engelse counter. De muzikale en marcherende moeilijkheden van dit optreden werden uiteraard ook 
terecht opgemerkt door de jury die deze uitstekende prestatie beloonde met 83,09 punten. Bij 
thuiskomst in Simpelveld werd de drumband en zijn supporters in het verenigingslokaal muzikaal 
opgewacht en gefeliciteerd door het harmonieorkest, waarna het feest echt losbarstte.  
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Receptie 
Na het behalen van bovengenoemd succes werd de drumband op vrijdag 29 november in het 
verenigingslokaal een receptie aangeboden. Vele verenigingen en sympathisanten uit Simpelveld en 
ver daarbuiten waren aanwezig om hun felicitaties over te brengen aan de leden van de drumband. 

 
Na alle concoursoptredens van de laatste jaren kan men met trots vaststellen dat het 
met succes gelukt is om niet alleen de top te bereiken maar, wat nog moeilijker is, 
zich in de top van de tamboerwereld te handhaven. Nogmaals een proficiat aan alle 
tamboers, Theo en John. Uiteraard is ook een dank je wel en een proficiat op z’n 
plaats aan alle helpers en begeleiders achter de schermen die uiteraard ook een 
belangrijk deel hebben aan dit succes.    
   
 

Intocht Sinterklaas: 
 
Op zaterdag 23 november werd i.s.m. de Kon. Erkende fanfare Eendracht van de Huls de officiële 
intocht van Sinterklaas met zijn Pieten in Simpelveld muzikaal opgeluisterd. Aankomst was dit jaar 
in de basisschool De Meridiaan, waarna het hele gezelschap zich naar het gemeentehuis begaf waar 
men ontvangen werd door B&W van Simpelveld.  
 
Kerstconcert: 
 
Het traditionele Kerstconcert vond dit jaar plaats op zondag 15 
december in de St.Remigiuskerk. 
Elk jaar wordt ernaar gestreefd om solisten en/of verenigingen uit 
te nodigen die iets extra’s  toevoegen aan het traditionele 
kerstrepertoire om  het publiek reeds in de nodige kerstsfeer te 
brengen. Als gastvereniging trad dit jaar op het popkoor Third 
Wing o.l.v. Ralph Hamer uit Heerlen. 
Het harmonieorkest stond onder de leiding van haar dirigent Paul 
Oligschläger, die tevens de algehele muzikale leiding had. Ook dit 
jaar weer mag dit bijzondere concert, mede ook door het 
enthousiaste optreden van de gastvereniging uit Heerlen, als 
uiterst geslaagd worden beschouwd.  
 
Als afsluiting van het kerstprogramma was er op 1e kerstdag de 
traditionele opluistering van de H.Mis in de St.Remigiuskerk i.s.m. 
het Kerkelijk zangkoor Harmonia. Het harmonieorkest werd bij 
deze gelegenheid versterkt door een aantal leerling muzikanten uit 
de eigen opleiding. 
 

 
Ledennieuws: 
 
Onze (alt)hoboïste Sandra Sillen behaalde op 30 november j.l. de 1e proef van de hogere graad 3 
met maar liefst 92 punten. Dit is uiteraard een felicitatie waard.  
 

 
Verenigingsagenda: 
 
05 januari Nieuwjaarsborrel 2014 na afloop van de 1e repetitie in het nieuwe jaar. 
10 januari Poeffeleproof drumband aanvang 20.00uur. (voor iedereen toegankelijk)  
15 februari Carnavalsconcert(1) in PC Oud Simpelveld. 
16 februari Carnavalsconcert(2) in PC Oud Simpelveld. 
02 maart Carnavalsoptocht Simpelveld: harmonieorkest en drumband. 
21 april  Paasmaandagconcert harmonieorkest. 
29 mei  Hemelvaartprocessie Simpelveld: harmonieorkest en drumband. 
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Verjaardagskalender: 
 

- 07 januari Désirée Ernes  tamboer 

- 26 januari Marijn Schoffelen klarinet 

- 29 januari Freek Schoonbrood tamboer 
 

 

- 13 februari Arwen van Berlo  slagwerk 

- 16 februari Ailin Lassauw   dwarsfluit 

- 22 februari Chris Ruyters   baritonsaxofoon 

- 24 februari Susanne Boumans-vd Weijer steunend lid 

- 25 februari Jan Brouwers   erelid 
 
 
 

- 11 maart Bernarda v Kerkvoort-Meessen euphonium 

- 13 maart Geert v Gessel   baritonsaxofoon 
- 14 maart Philip Offermans  klarinet 

- 14 maart Ralph Ruyters   slagwerk 

- 17 maart Thijs BIschoff   erelid 

- 19 maart Joyce Akse   voorzitster/klarinet 

- 19 maart Roger Niese   klarinet 

- 23 maart Simone Kicken   dwarsfluit/piccolo 

- 23 maart  Siena Lemmens   trompet 
- 23 maart René Vaessen   tamboer 

- 26 maart Charlene Akse   klarinet 

- 27 maart Richard Spierts   tenorsaxofoon 

 
 
Muziekagenda algemeen: 
 
Nieuwjaarsconcert Philharmonie Zuidnederland: 
04 januari Vrijthoftheater Maastricht 06 januari Oranjerie Roermond 
08 januari Schouwburg Heerlen  11 januari Schouwburg Sittard 
 
29 januari  Concert Nederlands blazers ensemble: schouwburg Heerlen 
09 februari  Helsinki Philharmonic Orchestra: schouwburg Heerlen 
22 februari  Prinses Christina concours zuid: conservatorium Maastricht 
23/25 februari  Vastelaovendconcert Philharmonie Zuidnederland: vrijthoftheater Maastricht 
20 maart  Bamberger Symphoniker: schouwburg Heerlen 
11 mei   Limburgs Percussie Collectief-live in concert: Cultuurfabriek Roermond 
17-20 juli  Certamen Internacional de Bandas de Valencia 
 

 
Bondsnieuws: 
 
Muzikanten gezocht voor het LBM Jeugdorkest met popband!  
In het voorjaar van 2014 maakt het LBM Jeugdorkest een tournee door Limburg. Hiervoor worden 
nog jonge en gedreven muzikanten gezocht. Van 29 mei t/m 1 juni treedt het orkest op in de 
openluchttheaters van Valkenburg, Brunssum, Tegelen, Thorn en Weert. Met een programma gericht 
op symfonische rockmuziek opent het LBM Jeugdorkest hiermee de start van het 
openluchttheaterseizoen én omlijst het muzikaal de feestelijke start van de samenwerking tussen 
deze vijf openluchttheaters. Bijzonder aan deze concerten is het feit dat ditmaal wordt 
samengewerkt met een heuse popband! 
bron: LBM (uitgebreide reportage; site LBM via website harmonie)  
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Nieuwe reeks workshops 'Ondersteuning besturen' 2014  
In 2013 organiseerde het Huis voor de Kunsten Limburg een reeks workshops in het kader van de 
regeling ‘ondersteuning besturen’ uit de Motie Limburgse Volkscultuur. Wegens grote belangstelling 
vindt in 2014 wederom een serie workshops ter versterking van bestuurskracht plaats. 
bron: LBM (uitgebreide reportage; site LBM via link website harmonie) 
 
Nieuwe muziekkoepel voor amateurmuziek beklonken 
KNMO ontstaat uit fusie KNFM en VNM per 1 jan. 2014 
Groningen/Roggel/Arnhem –  Met het vaststellen van statuten van de nieuwe organisatie is de fusie 
van de KNFM (Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen) en VNM (Verenigde 
Nederlandse Muziekbonden) per  1 januari 2014 een feit. Tijdens twee gelijktijdige vergaderingen 
op zaterdag 7 december in Groningen stemden de ledenvergaderingen  van beide fusiepartners 
eveneens -unaniem- in met de voordracht van vijf kandidaat-bestuursleden voor het dagelijks 
bestuur.   Nadat Bart van Meijl (Utrecht) enkele maanden geleden al bereid was gevonden om als 
onafhankelijk voorzitter toe te treden tot het bestuur, kozen beide organisaties ieder twee 
bestuursleden in het bestuur van de nieuwe muziekkoepel met de werknaam KNMO (Koninklijke 
Nederlandse Muziek Organisatie). 
bron: VNM (uitgebreide reportage; site VNM via link website harmonie) 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Publicatie in het Limburgs Dagblad van donderdag 10 oktober j.l.  
(let ook op de foto) 
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Harmoniehistorie 
 

 
 
 
 

Groepsfoto t.g.v. het 50 jarig bestaansfeest in 1933 
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Redactie nieuwsbrief “De Harmeneij” 
 
Heb je interessante berichten en/of nieuws voor het volgende nummer, mail dit uiterlijk voor  
28 maart a.s. naar de redactie: nieuwsbrief@harmoniesimpelveld.nl 
Volgende uitgave: april 2014. 
 
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 gelukkig en gezond 2014 
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