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De familie Lambi
(Ron,Yvonne, Aniek en
Esmee) , zijn gestopt met
muciseren bij St.jozef.
Voor de periode van lid
zijnde onze oprechte
dank. Eveneens gestopt
als muzikant bij St.Jozef,
Jos Iding. Ook voor hem
dank voor de periode van
lid zijnde.
Conform artikel 5, lid 2 der
statuten stellen wij aan u
voor ter aanname, Hub
Dreuw (hoorn).
Eventuelen bezwaren
binnen 1 maand kenbaar
aan het secretariaat.
Agenda

1. Bestuurs
mededelingen

2. Terugblik
3. Krismes op
Kaalhei

4. Club van 100,
2015

Im Memoriam
Mw.Annie HamersHamers

Zondag 13 december
2015:
Kerstconcert
St.Jozefkerk, aanvang
15.00 uur.
Vrijdag 18 december
2015:
Kerstdiner, aanvang
19.00 uur.
Zaterdag 26 december
2015 ( 2e Kerstdag),
opluisteren H.Mis
St.Jozefkerk, 11.15 uur.
Vrijdag 29 januari 2016:
Jaarvergadering 20.00
uur.
+++++++++++++++++++++

De laatste uitgave van dit
kalenderjaar 2015, het 92e
verenigingsjaar, ligt weer
voor u. Op zo’n moment
realiseren wij ons weer
even hoe snel een jaar
voorbij gaat. Het lijkt wel
of wij continue in gevecht
zijn en dat we toch steeds
weer opnieuw door de tijd
en de maatschappij
worden ingehaald.
Het gedicht ‘de Tsiet’ van
Hans Stelsmann
geschreven in de
moddersjproach is daar
een goed voorbeeld van.
Vandaar dat ik graag een
paar citaten hieruit
vermeld.
‘Der miensj va hü deet of
’t brent,
heë jakkert mar en broest
en rent.
Flotterjeet ‘t, dróp of
druvver,
’t leefste sjleugheë
sjtukker uvver.
Tsiet is jeld, doasjteetheë
dróp,
der inge drieënt d’r
angereóp.
Heë kiekt nitum, jing inkel
kieër,
heë jeet mer durch en
ummerwieër.
Zoeë vlei-jewèche, daag
ensjtonde.
Sjtatjage mós me drum
verzukke, ‘sjuntste van
d’r daag tseplukke ! (door
de redactie ingekort)

Daarom is het ó zo fijn om
ook tijd vrij te maken en te
genieten zeker in deze
decembermaand.
Gezelligheid kent namelijk
geen tijd en grenzen.

+++++++++++++++++++
Terugblik
Op zondag 8 november
hebben wij samen met het
jarige KSO een
najaarsconcert gegeven. In
een goed gevulde Blijde
Boodschap mocht het
publiek genieten van 2
mooie orkesten, 2 gedreven
dirigenten, talrijke eigen
solisten en een prachtig
muzikaal programma. Zowel
voor als na de pauze stond
de indrukwekkende muziek
van het Machtige Hoopje uit
het tsaristische Rusland
centraal. Het is toch wel
bijzonder te noemen dat
componisten, die geen
muzikale achtergrond
hebben, zoiets moois
hebben kunnen
geschreven. De enige smet
op dit concert was de
onfortuinlijke val van een
collega-muzikant van het
KSO. Gelukkig kwam
letterlijk en figuurlijk weer
alles op zijn pootjes terecht
en ging iedereen voldaan
naar huis.
Zaterdag 21 november
mochten wij traditiegetrouw
de Goedheiligman
verwelkomen in Kerkrade.
Een gezellige groep blauwe
en rode ( hiermee bedoel ik
natuurlijk de uniformen van
St. Jozef en St. Barbara)
muzikanten al dan niet
uitgedost met pietenmuts
strooiden muzikale
pepernoten voor de Sint.
Ondanks dit typisch
Nederlandse feest, met
intussen de bijbehorende
discussies, concentreren wij
ons toch op het naderende

kerstfeest.
Hiermee vooruitlopend op
ons traditionele
Kerstconcert.

spraakmakende
producties als Viva
Classic Live.

Krismes op Kaalhei
De muzikale afsluiting van
het verenigingsjaar. Ieder
jaar weer zoeken dirigent
en muzikanten naar een
passend programma,
meestal aangevuld met
een solist, om een
feestelijke slotakkoord te
kunnen zetten. Dit jaar
heeft ons concert als 2e
titel een fraaie uitspraak in
ons eigen dialect
meegekregen: ‘Alwerm is
dat wóngerdoa’.

Heel kort en krachtig, maar
een boodschap met inpakt.
Soms realiseren wij ons
dat te weinig. De harmonie
zal weer zorgdragen voor
stemmingsvolle
kerstmuziek, fraaie
blaasmuziek en mooi
begeleidende melodieën.
Daarnaast is het ons
gelukt om een fantastische
solist aan dit concert te
verbinden. Niemand
minder dan de uit Venlo
afkomstige bariton Sef
Thissen.
Momenteel in stad en land
bekend van zijn rol in El
Rey en andere

Bariton Sef Thissen

Dit beloofd dus een
juweeltje van een
kerstconcert te worden.
Sef Thissen
Als zoon uit een
ondernemersfamilie was
de stoel binnen het
familiebedrijf al snel voor
hem uitgezocht. Toch was
Sef niet helemaal op zijn
plek en nam hij na 15
dienstjaren (waarvan de
laatste 7 als directeur)
afscheid van het bedrijf.
Hij koos, als volledig
autodidact, voor een
carrière in de muziek. Zijn
talent werd omarmd door
Han Koreneef en Sef
mocht een album gaan
maken. LámoreVincera
werd een album met
speciaal voor hem
geschreven werk
opgenomen met The City
of Prague Philharmonic
Orchestra &Choir. Na
release van zijn debuutalbum in het Koninklijk
Concertgebouw van
Amsterdam ging Sef
auditeren bij John
Bröchler. De grote operabariton omarmde hem
direct en inmiddels is hij al
6 jaar bij deze meester in
de leer.

Ruim 3 jaar geleden is Sef
gaan studeren bij Gemma
Visser in Eijsden.
Inmiddels heeft hij al vele
mooie concerten mogen
uitvoeren.
Momenteel is hij druk bezig
met de fantastische
productie El Rey. Samen
met een groep
muziekvrienden heeft hij het
verhaal van Jos van Rey
muzikaal verklankt en dit
leidde tot grote successen
en uitverkochte zalen.
Daarnaast is hij regelmatig
te zien als presentator bij
o.a. LEF en is hij een vaste
schrijver bij het magazine
Navenant. Al met al een
solist waar wij als harmonie
trots op zijn, om mee te
mogen samenwerken.
Wanneer u nu de
levenslopen van Sef, Björn
en de harmonie naast
elkaar legt, betekent dit
programmatisch een
perfecte mix van
muziekstijlen. Het is opera-,
kerst- en een tweetal
werken uit de fantastische
symfonische muziek, die
geprogrammeerd zijn voor
deze zondag. In onze eigen
parochiekerk wordt u dus
getrakteerd op een rondom
kerstconcert, waarbij geluid,
beeld, performance en
ambiance samensmelten tot
één geheel. Laat u
verrassen en betoveren,
wees er dus bij. De entree
bedraagt € 7,50 inclusief
een aangeklede kop koffie
of thee in de pauze. De
kaartjes zijn via onze leden
of aan de dagkassa
verkrijgbaar.
++++++++++++++++++++
Na dit concert komen de
leden en de harmoniefamilie
nog tweemaal bij elkaar. Op
vrijdag 18 december vindt
ons jaarlijkse kerstdiner
plaats. Ook dit jaar hebben
we gekozen voor D’r Jules

in Kerkrade op d’r Maat.
Hier laten wij ons culinair
verwennen en heffen
gezamenlijk het glas op het
afgelopen jaar.
Daarnaast zullen er nog
muzikanten actief zijn in de
Kerstnacht en deze
festiviteiten worden dan
afgesloten met het
opluisteren van de H. Mis
op 2e Kerstdag om 11.15 in
onze kerk.

Rest ons, u allen en
iedereen die u dierbaar is
toe te wensen:
Een zalig Kerstfeest en een
goed en gezond 2016.
In het nieuwe jaar hopen wij
u weer te ontmoeten.
Toch nog een kleine
gedachte uit een gedicht
van ’t Inneke HabetsHellenbrand om mee te
nemen als ‘Leitmotiv’ in het
nieuwe jaar:
’t is doch mar
ingklingiegheet,
um vuur inne doa tsezieë.
Vuur d’r inne is ’t nuus
en vuur d’r angere
destemieé
++++++++++++++++++++

Club van 100
Im Memoriam
Op 18 oktober 2015 is
Annie Hamers-Hamers op
80 jarige leeftijd overleden.
De echtgenote van wijlen
Hubert Hamers, was vanaf
het begin lid van de Club
van 100. Ook was zij
jarenlang lid van het
Damenscomité van
Harmonie St.Jozef. Wij zijn
Annie zeer dankbaar voor
haar steun in vele jaren.
Moge zij rusten in vrede.

Leden Club van 100,
2015
Dhr. J. van der Aa
Simpelveld
Dhr. W.van der Aa
Heerlen
Dhr. W. Amkreutz
Landgraaf
Dhr.P. Aussems
Herenkapsalon
Kerkrade
Mw.F. Bonnema- Keizer
Landgraaf
Dhr. G.M.A. Brandts
Vaals
Dhr. G. Breemen
Kerkrade
Dhr. M. Breemen
Athens USA
Dhr. L.J. Consten
Maastricht
Mw. Louise Deal
Heerlen
Mw. M.L. den Doop
Kerkrade
Mw. N. ErkensHeydendaal
Kerkrade
Dhr. J. Eussen
Voerendaal
Dhr. Lou Fijen
Euregio-College
Kerkrade
Roger Flucken
Fietsspecialist
Eijgelshoven
Mw. A.P.J.M. Grütgen
Vaals
Dhr. G. van Goethem
Kerkrade
Mr. J.J.M Goltstein
Kerkrade
Dhr. H. Hinskens
Landgraaf
Mw. A. Hamers †
Kerkrade
Directie Heton
Accomodaties
Kerkrade
Dhr. J. Homminga
Kerkrade
Dhr.M.Kousen
Kerkrade
Dhr. J.Luesink
Heerlen
Mw. B. Maessen
St.Geertruid

Dhr. A. Meijers
Kerkrade
Dhr. Frans Muyrers
Kerkrade
Dhr. L. Muyrers,
Deurwaarder
Kerkrade
Dhr. L. Nacken
Kerkrade
Dhr. L. Nacken
Rotterdam
Mw. M.E.A. Packbier
Kerkrade
Dhr. W.M.L. Packbier
Heerlen
Mw. L. Paffen-Kochen
Kerkrade
Dhr. J.J.M Rutten
Kerkrade
Mw. H. Salden-Geelen
Kerkrade
Mw. Monique Salden
Kerkrade
Dhr. J. Schlangen
Kerkrade
Schoentechniek Vijgen
Eijgelshoven
Dhr. J. Simon
Kerkrade
Dhr. C.E. Sodenkamp
Kerkrade
Dhr. T.J. Sodenkamp
Heerlen
Mw. Caroline Sodenkamp
New York USA
Fam. J. Sporck
Kerkrade
Mw.A.T.M. Sterk-Römgens
Kerkrade
Dhr. M. Sterk
Kerkrade
Dhr. J. Storms
Schilderbedrijf
Kerkrade
Mw. E. Strijthagen
Kerkrade
Mw. M. Struver-van Gestel
Kerkrade
Mw.S.v.d. Tillaard-Ritzerfeld
Kerkrade
Dhr. E. Vandermeulen
Kerkrade
Dhr. P. Velraths
Kerkrade
Dhr. R. Verstraeten
Linne
Dhr. P. Vlaspoel
Kerkrade

Mw. M. Vlaspoel-Struver
Kerkrade
Dhr. J.E.J. Vluggen
Kerkrade
Mw. M. Vreuls-Lemmen
Kerkrade
Dhr. Roger Weerts
Heerlen
Dhr. L. van Wersch
Kerkrade
Dhr.R.Weijers
Kerkrade
Dhr. E. Winkler
Kerkrade
Heeft u een e-mailadres,
geef het aan ons door
dan krijgt u de volgende
nieuwsbrief via de e-mail.
Teksten: Mark Sterk.
Tekst en vormgeving:
Mathieu van den Tillaard

