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Elke muziek Heeft zijn hemel  
 

Giuseppe verdi 
(italiaans componist 1813-1901) 

 
 
 
 
 
 
Paasmaandagconcert: 
 
Op 21 april  vond in ons verenigingslokaal het traditionele paasmaandagconcert plaats. Het 
harmonieorkest o.l.v. haar dirigent Paul Oligschläger bracht een zeer luchtig programma ten gehore 
waarbij afwisselend klassieke, solistische, lichte, pop maar ook egerländermuziek te horen was. 
Makkelijk in het gehoor liggende muziek voor alle toehoorders. Het soort programma waar de 
harmonie zich in de toekomst vaker mee zal presenteren. Dat dit door het publiek ook steeds meer 
gewaardeerd wordt bleek na afloop aan de vele positieve reacties.  
Tijdens dit concert werd het orkest bij enkele werken uitgebreid met leerlingen uit de eigen 
opleiding zodat deze al enige ervaring konden opdoen om over enige tijd makkelijk te kunnen 
instromen in het harmonieorkest. 
 

 
 
Ambassadeurs: 
 
Aan de in 2013 opgerichte groep ambassadeurs van St. Caecilia is onlangs een nieuw lid toegevoegd. 
Het betreft Dhr. Jos Kicken, goudsmid/juwelier en eigenaar van de gelijknamige onderneming in de 
dorpstraat te Simpelveld. 
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Opleiding: 
 
Slagwerkles 
 
Een van de vele taken van de opleidingscommissie is het 
verzorgen, m.m.v. orkestleden, van demonstraties van 
diverse instrumenten aan de leerlingen op de basisschool. 
Dinsdag 27 mei j.l. kwamen 2 groepen van de school naar 
het jeugdcentrum voor een demonstratie. Dat deze  hier 
plaatsvond had te maken met het soort instrumentarium; 
nl. het slagwerk. Instructeur Theo Winkens gaf, m.b.v. 
slagwerkers van het harmonieorkest, een demonstratie van 
de diversiteit van de tegenwoordig in gebruik zijnde 
slagwerkinstrumenten, variërend van grote trom tot 
xylofoon. Na deze uitleg van Theo werd door de leerlingen 
gretig gebruik gemaakt van het uitproberen van de 
instrumenten. En zowaar kwam het al op eenvoudige wijze 
tot een samenspel van ritmen. 
Ook demonstreerden enkele leerlingen die reeds een 
opleiding van onze vereniging volgen hun kunnen aan hun 
klasgenootjes.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 genaamd klinkend 
perspectief. Op donderdag 17 april vond in 
Partycentrum ‘Oud Zumpelveld’ de eindpresentatie 
plaats. 
Deze presentatie was in handen van de kinderen van 
de groepen 5. Op zeer speelse en enthousiaste manier 
werden allerlei muzikale voordrachten gehouden. Dit 

jaar was er naast ons harmonieorkest ook de medewerking van de fanfare Eendracht van de Huls. 
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 en de fanfare 
gezamenlijk met de kinderen, die hierbij zorgden voor zang en slagwerkritmen. Na afloop was er 
voor de kinderen de gelegenheid om zelf te proberen om op instrumenten te spelen en ontvingen zij 
van de harmonie een blokfluit als geschenk alsmede een brochure met informatie over de harmonie 
en het muziek maken. 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, 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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Leerlingenuitje 
 
Op zaterdag 17 mei vond weer het jaarlijkse leerlingenuitje 
plaats. 
Om 13:00 uur verzamelde men zich bij het verenigingslokaal 
Oud Zumpelveld waarna naar Vrouwenheide vertrokken werd 
om te gaan boerengolven. Daar werden de teams gemaakt.  
Susan  en Charlene hielden de score bij. De stand ging zo 
gelijk op dat het lang spannend bleef, maar uiteindelijk had 
een meidenteam de bovenhand! Rond 15:30 uur 
ging men weer terug naar Oud Zumpelveld. Boven 
waren de loungestoelen door Sandra en Robert al 
in filmopstelling gezet. De jeugd kon zelf een film 
kiezen en al snel kon je  tijdens de film ‘Frozen’ een 
speld horen vallen. De gezellige middag werd 
tenslotte afgesloten met een frietje en een 
lekkere snack. Een van de vele activiteiten die 
naast het muziek maken zorgen voor een gezellige 
sfeer binnen de opleiding en bij de leerlingen 
onderling. Hiervoor een dank aan onze zeer 
actieve opleidingscommissie  
 
 
 
 
Leerlingenmiddag 
 
Op zondag 29 juni lieten de leerlingen van onze vereniging aan de massaal toegestroomde ouders, 
opa's en oma's en andere belangstellenden horen wat zij het afgelopen jaar bij hun muziekdocent 
hebben geleerd. Voor sommigen was dit hun eerste keer op een podium. Alle leerlingen deden hun 
uiterste best en hun optreden werd dan ook telkens met een luid applaus beloond. De middag werd 
afgesloten met een optreden van ons leerlingenensemble onder leiding van Carla Correddu.  
Ailin Lassauw en Stan Laeven werden in het zonnetje gezet, omdat zij afgelopen jaar hun notenleer 
met succes hebben afgerond, en kregen van de nieuwe voorzitter Leon Vliegen een getuigschrift 
uitgereikt. Philip Offermans, Silvia Pötgens en Marijn Schoffelen werden ook in het zonnetje gezet 
omdat zij het theoriegedeelte van hun HaFa-examen A met succes hebben behaald.  
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Overige activiteiten: 
 

- Op zondag 27 april was weer groot feest in Simpelveld n.l. het jaarlijkse communiefeest 
vond op die dag plaats. Het harmonieorkest o.l.v. gastdirigent Stefan Voncken luisterde de 
H.Mis muzikaal op. Ook bij deze uitvoering werd het orkest uitgebreid met leerlingen uit de 
opleiding. 

- Op zondag 25 mei nam de drumband deel aan een optocht te Kerkrade. 
- Hemelvaartsdag werd de processie in Simpelveld weer muzikaal begeleid door 

harmonieorkest en drumband i.s.m. fanfare Eendracht van de Huls.  

 
 
 
 
Uitbreiding bestuur en nieuwe voorzitter: 
 
Op zondag 22 juni vond er in het verenigingslokaal een bijzondere algemene leden vergadering 
plaats. Agendapunt was het voorstel van het bestuur voor de benoeming van een nieuw bestuurslid 
en een nieuwe interim voorzitter. Allereerst werd op voordracht van het bestuur unaniem door de 
leden benoemd tot nieuw bestuurslid  Dhr. Michel Bleijlevens. Michel is in het verleden reeds enkele 
jaren lid geweest van onze drumband en heeft het behalen van de wereldtitel marswedstrijden in 
de First division mogen meemaken en was toen tevens lid van de drumbandcommissie. Verder is 
Michel in het Simpelveldse verenigingsleven beslist geen onbekende. Zo was hij jarenlang lid van 
WNK Simpelveld, bestuurslid van de profronde van Heerlen, ook is hij altijd actief voor de 
carnavalsvereniging en d’r Prinseroad (zelf was hij in 2009 Prins carnaval) Wij wensen hem veel 
succes toe als bestuurslid en moge hij zich thuis voelen bij onze vereniging.  
Reeds enige tijd is het bestuur met alle leden nadrukkelijk bezig geweest met de toekomst van onze 
vereniging. Hoe functioneert de harmonie als vereniging binnen de Simpelveldse gemeenschap? Wat 
moet in de toekomst verbeterd worden? Hoe raken mensen enthousiast voor muziek? Hoe betrek je 
de bevolking meer bij onze vereniging? Hoe moet de vereniging in de toekomst functioneren binnen 
en buiten Simpelveld? 
Dit zijn enkele van de vragen en speerpunten van de toekomstvisie. Een item hierbij is uiteraard 
een breed functionerend bestuur dat ook binnen de Simpelveldse gemeenschap herkenbaar en 
aanzien geniet. Dat het vinden van geschikte bestuursleden geen gemakkelijke zaak is zal elk lid, 
van welke vereniging dan ook, kunnen beamen. Toch is het bestuur erin geslaagd om de laatste 
maanden kandidaten te vinden die niet alleen uiterst geschikt worden geacht om zo’n functie te 
bekleden maar ook enthousiast reageren op de benadering vanuit onze vereniging. 
In deze hele toekomstvisie is uiteraard een heel belangrijke rol weg gelegd voor de voorzitter, 
boegbeeld en aanspreekpunt voor iedereen. Het bestuur was op zoek naar iemand die perfect in 
deze rol zou passen voor de toekomst van onze vereniging en is van mening ook hierin geslaagd te 
zijn. Daarom werd op deze bijzondere ledenvergadering op voordracht van het bestuur unaniem 
door de leden benoemd tot voorzitter,voor een interim periode van 2 jaar, Dhr. Leon Vliegen. 
Leon Vliegen verklaarde in een korte toespraak zeer vereerd te zijn door de benadering van het 
bestuur en sprak vol optimistisch de hoop uit om gezamenlijk met alle leden binnen de harmonie 
enthousiast te werken aan de toekomst. Gevolg van  de benoeming van een interim-voorzitter is 
uiteraard het aftreden van het huidige voorzittersduo Joyce Akse en Jo Meijers. Joyce Akse zal in de 
toekomst de functie van vicevoorzitster bekleden en Jo Meijers zal als bestuurslid blijven 
functioneren. Beiden werden door bestuurslid Petra Meuwissen-Smits bedankt voor hun vele werk 
dat zij steeds met enthousiasme in de jaren als voorzitters hebben verricht en zij sprak tevens 
namens iedereen de dank uit dat beiden de komende jaren voor de vereniging in een bestuurlijke 
functie blijven behouden. Deze toespraak werd door de leden met een zeer luid applaus 
ondersteund. 

In de volgende uitgave van de nieuwsbrief zal uitgebreid aandacht zijn voor onze nieuwe 
interim-voorzitter Dhr. Leon Vliegen   
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Verenigingsagenda: 
 

 
 
 
 
06 juli  Reünie-concert met barbecue: leden en oud(nieuwe)leden. 

 
 
 

 
 

 
Vakantieperiode 
 
30 augustus Serenade bruidspaar Spierts-Bos: harmonieorkest en drumband. 
13 september Bevrijdingsconcert in verenigingslokaal:  

harmonieorkest i.s.m. heemkundevereniging de Bongard. 
20 september Serenade bruidspaar Bok-Akse: harmonieorkest en drumband. 
21 september Bundesschutzenfest te Kerkrade: drumband 
28 september Districtsfestival Wijnandsrade: drumband 
01 november Najaarsconcert in vereigingslokaal: harmonieorkest. 
09 november Caeciliaviering H.Mis/verenigingslokaal: hele vereniging. 
21 december Kerstconcert in St.Remigiuskerk: harmonieorkest. 
25 december H.Mis 1e Kerstdag in St.Remigiuskerk: 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 
- 28 augustus Hjalmar Limpens tamboer 

- 29 augustus Jo Laumen  erevoorzitter 
 

- 13 september Hub Habets  erelid 

- 16 september Céline Toebosch kleutermuziek 

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

- 21 september Jacco Toma  tamboer 

- 28 september Rob Rouhl  saxofoon 

- 30 september Christian Kicken klarinet 
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Muziekagenda algemeen: 
 
11-12-13 juli  North Sea Jazz Festival Rotterdam 
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 
06 december  Koninklijk Concertgebouworkest: Stadsschouwburg Heerlen 
    

 
 
 
 
Bonds-en muzieknieuws algemeen: 
 
 
KNMO: Advies raad voor cultuur niet dwingend genoeg 
De raad van cultuur gaat voorbij aan de directe gevolgen van verdere verschraling van actieve 
cultuurparticipatie voor de samenleving. Ook wordt niet concreet omschreven hoe (gemeentelijke) 
overheden hun verantwoordelijkheid moeten nemen om cultuurparticipatie in stand te houden. Dat 
stelt Bart van Meij, voorzitter van de KNMO, in zijn reactie op het rapport Meedoen is de Kunst. 
Bron klankwijzer (uitgebreide reportage; http://www.klankwijzer.nl/archief :april 2014) 
Zie ook  http://www.vnm-nederland.nl/nieuws 
 
 

Gezocht: uw mooiste momenten in beeld voor het LBM Jubileumboek 
Dit jaar bestaat de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) 75 jaar en dat willen we vieren, 
samen met u. Op een manier waarop wij u iets kunnen teruggeven als dank voor de vele jaren van 
gepassioneerde inzet voor de blaasmuziek en uw onvoorwaardelijke steun aan de LBM. 
Het boek met de titel Limburg in Beeld… Harmonie en Fanfareorkesten moet een mooi fotoboek 
worden (ons streven is 300 foto’s) dat de ziel van de verenigingen vastlegt. De LBM vraagt daarom 
uw medewerking om leden aan te sporen vóór 23 juli a.s. fotomateriaal (zwart-wit of in kleur) in te 
sturen, voorzien van een kort onderschrift. 
Bron LBM: rubriek Jubileumboek ( site LBM via link website harmonie) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krantenartikel concoursdeelname 1937 te Heel 
1e afdeling, 1e prijs met promotie 
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Impressie uit begroting 1938 (bedragen in Euro) 
 
Inkomsten       Uitgaven 
- maandelijkse contributie   4,90  - instrumentenverzekering  1,47 
- opluisteren processie    4,50  - H.Mis besteld    2,59 
- geschenk duivenclub     4,50  - consumpties Oranjedag  1,63 
- 1 sax rietje verkocht    0,11  - bus besteld    8,18 
- loterij    34,50  - kosten secretariaat   2,25 
- subsidie gemeente  22,72  - pet gekocht    0,68   
- inkomsten bioscoop  35,85  - lesgeld 1 persoon   0,45 
      - bumarechten     1,14 
      - verteer Caeciliafeest    2,59 
      - saxkoffer    3,97 
      - consumpties Kerstnacht  0,87 
 
 
 
Weidefeest 
 
Inkomsten       Uitgaven 
- entree     42,36  - kiosk      11,35 
- buffet    51,36  - vervoer kiosk         0,90 
- kegelen/schieten  17,00  - kegels opzetten          1,10 
- fruitkraam/ijs       0,90  - wijn        1,36  
- friteskraam     2,70  - belasting       5,30 
- bloemenkraam   15,27  - rekening bloemen      3,50   
- hoed gooien     6,10  - verteer opruimen weide     0,54 
      - huur feestweide      4,50 
      - 8 gebroken glazen      0,61 
      - concerten     11,35 
      - levering stroom         1,81 
 

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