
 

Kijk voor meer informatie op www.HarmonieSimpelveld.nl. 

1 

NIEUWSBRIEF “DE HARMENEJ” 
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Zonder muziek  
zou het leven een vergissing zijn  
 

Friedrich Nietzsche 
(Duits dichter en filosoof 1844-1900) 

 
 
Nieuwjaarsborrel: 

 
Op zondag 05 januari werd door de leden, na de 1e repetitie in 2014, getoast op het nieuwe jaar. 
Het daarbij traditionele gebak ontbrak hierbij uiteraard ook niet.   
 

 
Poeffeleproof: 
 
Op vrijdag 10 januari ging voor de drumband het nieuwe jaar muzikaal van start. Dit keer niet met 
een gewone repetitie maar met een zogenaamde “poeffeleproof”, waarbij niet alleen de drumband 
zich presenteerde aan de toeschouwers maar eveneens diverse leerlingen optredens verzorgden. 
De “poeffeleproof” een gezellige combinatie van een openbare “proof” in combinatie met het 
genot van “poeffele”.   
 

 
Carnaval: 

 

EINDELIJK WEER CARNAVALSCONCERT:  
 
Zo kopte het plaatselijke weekblad voorafgaande aan het carnavalsconcert 
2014 van harmonie St.Caecilia i.s.m. de “Naatsbrackeleare”. In het 
verleden een succesformule gebleken en na 2 jaren weer terug op het 
carnavalsprogramma in Simpelveld. N.a.v. de grote aantal bezoekers bij de 
laatste keren werd er dit jaar gekozen voor 2 uitvoeringen. Dat dit een 
goede zet was bleek nadat beide (zowel zaterdag 15 februari alsook 
zondag 16 februari) concerten werden gegeven voor een uitverkochte zaal. 
Als thema werd dit jaar gekozen voor “beambte-sjwees” waarbij het 
geheel zich afspeelde rondom het wel en wee van ambtenaren en burgers 
aan de balie in het gemeentehuis. Een afwisseling van muziek, liedjes en 
sketches volgen elkaar in een 3 uur durende revue in snel tempo op. Het 
geheel op een uiterst humoristische manier gepresenteerd door de 
“Naatsbrackeleare”.  
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Het muzikale was uiteraard in handen 
van onze harmonie o.l.v. haar dirigent 
Paul Olischläger. De “Durpsjonge” 
zongen hun winnende sjlager. Alle 
andere artiesten werden muzikaal 
begeleid door de harmonie. Een 
dolenthousiast publiek genoot 
zichtbaar zowel de zaterdag alsook de 
zondag van schitterende professionele optredens. Een speciaal optreden was er door  
zanger/buuttereedner jeugdprins Juul1 van de “Woeesjjoeppe”. Twee uitvoeringen die zowel door 
publiek alsook uitvoerenden als uiterst geslaagd werden betiteld. 
De wijze waarop met enthousiasme en perfectie de optredens door jong en oud werden verzorgd 
getuige van een prettige samenwerking van alle optredende. Dit bleek ook reeds tijdens de 
voorbereiding. Nogmaals een compliment aan zowel uitvoerenden alsook organisatoren en helpers.              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kijk voor meer informatie op www.HarmonieSimpelveld.nl. 

3 

Op zondag 2 maart werd door het harmonieorkest en de drumband deelgenomen aan de grote 
carnavalsoptocht door Simpelveld. 
 
 
Ledennieuws: 
 
Onlangs werd de groep ambassadeurs, in 2013 opgericht, uitgebreid met 3 nieuwe leden. De 
ambassadeurs zullen door hun betrokkenheid en inzet voor de vereniging in de toekomst 
ongetwijfeld, zowel intern alsook extern, nog voor menige positieve impuls zorgen. 
De 3 nieuwe ambassadeurs zijn: 

- Dhr. Frank Laumen, ondernemer. 

- Dhr. Mr. Richard de Boer, burgemeester van Simpelveld en beschermheer van onze 
vereniging. Hij zal o.a. de coördinatie binnen de groep ambassadeurs op zich nemen. 

- Dhr. Hub Leclaire, ondernemer. 
 
In een extra gehouden ledenvergadering op zondag 23 januari werd door de vereniging unaniem op 
voordracht van het bestuur Mevr. Petra Meeuwissen-Smits gekozen tot nieuw bestuurslid van onze 
vereniging.  
Petra is een jonge enthousiaste vrouw; ze is opgegroeid en nog steeds woonachtig Simpelveld. In 
het dagelijks leven is ze directeur van basisschool Steltloper in Kerkrade. 
Voordat ze directeur werd van deze basisschool, was ze leerkracht aan Bs. De Meridiaan. 
In het Simpelveldse verenigingsleven is zij ook geen onbekende. Zo is zij ook lid van 
krachtsportvereniging Helios en in het verleden was ze actief betrokken bij de scouting.  
Overigens nam zij de sprekersrol van Grietje voor haar rekening tijdens ons een 1e sprookjesconcert 
‘Hans en Grietje’ 
 
 

Jaarvergadering: 
 
Op zondag 16 maart vond in het verenigingslokaal de jaarvergadering plaats. Naast de vaste 
onderdelen van een jaarvergadering zoals o.a. openingswoord door de voorzitster alsmede verslagen 
van secretaris en penningmeester was er aandacht voor in 2013 ingezette trajecten die ten doel 
hebben om de gemeenschap en potentiele toekomstige nieuwe leden dichter bij de vereniging te 
brengen. In de opleiding blijkt dit dan ook reeds eerste positieve resultaten te hebben opgeleverd. 
Ook nieuw opgezette concert programmeringen sloten hierbij aan. Dit laatste is uiteraard ook een 
verdienste van onze interim-dirigent Paul Olischläger. Vanaf zijn aantreden in 2013 kan men 
spreken van een enthousiast en vruchtbare samenwerking tussen dirigent en muzikanten. Nadat het 
bestuur mededeelde dat de dirigent positief reageerde op haar vraag 
om een definitieve verbintenis met onze vereniging aan te gaan, werd 
dit dan ook aan de leden voorgelegd. Middels een krachtig applaus 
stemden de leden unaniem voor het aanstellen van Paul als vaste 
dirigent van ons harmonieorkest. Woorden van dank waren er tenslotte 
voor iedereen die zich in 2013 weer inzette voor het wel en wee van 
onze vereniging. Eveneens woorden van dank en waardering waren er 
vanuit de leden richting bestuur voor hun werk. 
 

 
Opleiding: 
 
Op 19 februari en 26 maart jongstleden vonden respectievelijk de  houtpresentatie van het project 
Klinkend Perspectief en de ledenwerving op basisschool de Meridiaan plaats. Met een enthousiaste 
groep leden, inclusief onze dirigent Paul Olischläger, hebben we ons als harmonie aan de leerlingen 
van de basisschool gepresenteerd. Op een interactieve wijze hebben we het samen gehad over wat 
een harmonieorkest inhoudt en welke instrumenten je kunt bespelen: van groot naar klein.... van 
laag naar hoog. De leerlingen waren erg enthousiast en stelden veel vragen. Een aantal durfden het 
zelfs aan om al één van de instrumenten te bespelen. Hartstikke leuk! De opleidingscommissie, die 
hier veel werk insteekt, hoopt uiteraard dat deze sessies (die regelmatig plaatsvinden) succes 
hebben en dat ze over een aantal weken weer flink wat nieuwe aanmeldingen kan ontvangen.  
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Verenigingsagenda: 
 
17 april  Eindpresentatie Klinkend Perspectief: harmonieorkest. 
21 april  Paasmaandagconcert: harmonieorkest. 
27 april  Communiefeest Simpelveld: harmonieorkest en drumband. 
29 mei  Hemelvaartsprocessie:  harmonieorkest en drumband. 
06 juli  Reünie-concert met barbecue: leden en oud(nieuwe)leden. 
30 augustus Serenade bruidspaar Spierts-Bos: harmonieorkest en drumband. 
01 november Najaarsconcert: harmonieorkest. 
09 november Caeciliaviering: hele vereniging. 
21 december Kerstconcert: harmonieorkest. 
25 december H.Mis 1e Kerstdag: harmonieorkest  
 

 
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  

 
 
-07 mei   Richard de Boer Beschermheer  
-13 mei   Jo Meijers  Voorzitter  
-22 mei   Cindy Voncken-Crijns Klarinet  
-23 mei   Daniel Houben Klarinet  
-30 mei   Lynn van Ham  Klarinet  
-31 mei   Theo Winkens  Instructeur  
 

 
-08 juni   Hans Basten   Hoorn   
-10 juni   Karin Schepers-Bolton Dwarsfluit  
-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  

 
 
Muziekagenda algemeen: 
 
04 mei   Concert Dutch Symphonic Brass: Parkstad Limburg Theater Heerlen 
11 mei   Limburgs Percussie Collectief-live in concert: Cultuurfabriek Roermond 
14 juni   Concert Residentieorkest: Parkstad Limburg Theater Heerlen 
17-20 juli  Certamen Internacional de Bandas de Valencia 
6-17 augustus  Orlando Festival Kerkrade 
14 september  Euregioparade: Sittard-Geleen 
18-21 september Musica Sacra Maastricht 
25-28 september Nationale Taptoe Rotterdam 
12 en 19 oktober Bondsconcoursen LBM: Oranjerie Roermond 
16 november  Podiumwedstrijden LBT 
23 november  Mars-concertwedstrijden LBT 
 
 

 



 

Kijk voor meer informatie op www.HarmonieSimpelveld.nl. 

5 

Bonds-en muzieknieuws algemeen: 
 
 
 
Amateurmuziek haalt de politieke agenda 
Goed nieuws. De amateurmuziek staat eindelijk op de politieke agenda. CDA kamerlid Mona Keijzer 
pleitte er bij de behandeling van de cultuurbegroting voor om muziekverenigingen te betrekken bij 
een landelijk programma voor muziekonderwijs voor de basisscholen. Nadat steeds meer gemeenten 
muziekverenigingen een spilfunctie toekennen bij het realiseren van zelfredzame buurten en het 
bevorderen van de sociale samenhang, ontdekt nu ook de landelijke politiek de kracht van de 
amateurmuziek. 
Bron klankwijzer (uitgebreide reportage; http://www.klankwijzer.nl/archief :januari 2014) 
 
 
 
 
 

 
 
Bron klankwijzer (uitgebreide reportage; 
http://www.klankwijzer.nl/archief :maart 2014) 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 
Nieuwe Reglementen SMP 20 
Op 1 januari worden de nieuwe Reglementen Marching & Music Contest, Showwedstrijden en 
Concertwedstrijden voor Slagwerkensembles van kracht. Nieuw bij de wedstrijden  Marching & 
Music Contest is de Music Contest Outdoor en de Marsparade Outdoor. 
Bron LBT ( site LBT via link website harmonie) 

 

 
 
 
Nieuwe muziekkoepel voor amateurmuziek beklonken 
KNMO ontstaat uit fusie KNFM en VNM per 1 jan. 2014 
bron: VNM ( site VNM via link website harmonie) 

 

 

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

 
 
 
Krantenknipsels  
Limburgs Dagblad 1936 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

