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Jaargang 6
Maart 2015

Voor u de eerste Nieuwsbrief
e
in het jaar 2015. De 6
jaargang alweer met een
korte terugblik en wat het
eerste halfjaar op het
programma staat. Veel
leesplezier!
Bestuursmededelingen
Mutatie ledenbestand
Conform artikel 5, lid 2 der
Statuten, stellen wij aan u
voor ter aanname als lid;
Jean Noël (Bas)
Ilona Pelzer (Hoorn)
Eventuele bezwaren binnen
een maand kenbaar aan het
secretariaat.
Bestuursfuncties:

1. Bestuurs
mededelingen
2. Terugblik
e

3. Programma 1 halfjaar
2015
4. Club van 100, 2015

Im Memoriam
Dhr. A.Dahlmans

Roger Weerts (voorzitter)
Gilbert van Goethem (vicevoorzitter)
Wil Wagenvoort (secretaris)
André Coenen
(penningmeester )
e
Roger Brandts (2
penningmeester )
Mathieu vd Tillaard
(nieuwsbrief / Club van 100)
Mark Sterk (aanspreekpunt
PR, muziekarchief, bond)
Werner Gulpers
(instrumentarium, lotto)
Evelien Scheffers
(activiteiten).
Marlies Packbier (Jeugd
SSMK, uniformering)
Agenda
Zondag 22 maart 2015:
Patroonsfeest
Zaterdag 18 april 2015

Concert Cultureel Centrum
Eijsden
Maandag 27 April 2015
Koningsdag:
Oranjeconcert 2015
Donderdag 14 mei
2015,Hemelvaartsdag:
Opluisteren
Kindercommunie
Zondag 31 mei 2015:
Opluisteren Processie
Zondag 21 juni 2015:
Zomermatinee Rolduc
Vrijdag 10 juli 2015: laatste
repetitie met culinaire
afsluiting.
++++++++++++++++++++
Terugblik
Het enerverende
concoursjaar is afgesloten.
Het nieuwe jaar 2015 is ook
alweer bijna 3 maanden oud.
De tijd vliegt zo te zeggen
om. Wanneer wij terugkijken
naar de laatste maand van
2014, zien daar nog een
drietal activiteiten. Het begon
op 14 december met het
kerstconcert in onze kerk.
Ing faierlieje zimfonie vuur
Orgel en Harmonie. Samen
met stadsorganist Jo
Louppen heeft onze
harmonie het publiek in
kerstsfeer gebracht. Eén
week later vond het
uitstekend verzorgde
kerstdiner voor de leden
plaats bij Café Jules aan de
Markt te Kerkrade. De
afsluiting werd gevormd door
een kleine groep
kerstnachtspelers en een
fraai hout- en
koperensemble dat op

feestelijke wijze de
eucharistieviering van
e
2 kerstdag opluisterde.
Op 30 januari vond onze
Algemene Leden Vergadering
plaats. Toch een ijkpunt in de
jaaragenda. Na een goede
maar ook uitgebreide discussie
aangaande de toekomstvisie
verliep de vergadering vrij vlot.
Een jong en enthousiast
bestuurslid, in de persoon van
Guido Brandts, mogen wij aan
de bestuurstafel welkom heten
en Chantalle den Brok-Weerts
werd met recht de
onderscheiding van
Verdiensten toegekend.
Tijdens de carnavalsdagen
vormden wij weer samen met
Fanfare St. Barbara een
kleurrijk en klankvol geheel. In
de kinderoptocht vormden wij
dit keer weer de voorhoede
van onze eigen basisschool.
Als prinsenkapel in de optocht
van Kerkrade-West hebben wij
de hoogheid echt laten
genieten van mooie
carnavalsmuziek, hoewel
volgens de ‘nieuwe’ visie van
‘d’r Wauwel’ De Lingestraat bij
Terwinselen zou horen. Een
kniesoor, die daar op let.
Op vrijdag 27 februari werden
de jubilarissen van het
afgelopen jaar nog eens
uitvoerig in het zonnetje gezet
door het gemeentebestuur en
de Kerkraadse Muziek
Federatie.
++++++++++++++++++++
Patroonsfeest 2015
Traditiegetrouw vieren wij op
de zondag die het korts
gelegen is bij de feestdag van
St. Jozef (19 maart) ons
patroonsfeest. Voor 2015 is de
keuze gevallen op zondag 22
maart. Het programma van ons
patroonsfeest ziet er als volgt

uit:
10.15 uur: Vertrek vanuit de
Auw Noeëdkirch, om onze
jubilarissen af te halen. 11.15
uur H. Mis in de kerk van
Kaalheide
12.45-13.15 uur Koffietafel
voor harmoniefamilie en
genodigden
13.20-13.45 uur: Interne
Huldiging
13.45-14.15 uur: Gelegenheid

tot feliciteren
Dit jaar bestaat onze
jubilarissengroep uit een
drietal, dat elk op hun eigen
manier invulling hebben
geven aan hun
verbondenheid met de
harmonie. Te weten: Walther
Eussen 60 jaar lid, Raymond
Meijers 40 jaar lid en
muzikant en Chantalle den
Brok-Weerts 25 jaar lid en
muzikant. In volgorde van
lidmaatschapsduur:
Onze diamanten jubilaris
Walther Eussen
Zijn eerste instrumentale
lessen kreeg hij op 12-jarige
leeftijd van wijlen Jan
Dooper. Toch mogen wij
stellen dat hij voor de verdere
rest autodidactisch te werk is
gegaan. Tot 2002 is hij zijn
trombone trouw gebleven. Na
de geslaagde jubileumviering
bij DSM besloot hij met pijn in
zijn hart het instrument aan
de wilgen te hangen.

beperkt zijn verbondenheid
zich tot het regelmatig
bezoeken van repetities en
concerten en verder mogen
wij hem nog steeds rekenen
tot een geconcentreerd
luisteraar en deelnemer van
onze jaarvergadering.
Walther ook al is het rond
om jou muzikaal rustiger
geworden, graag willen wij
jou maar zeer zeker ook je
echtgenote Astrid fêteren
met dit bijzondere jubileum.

Raymond Meijers

Wather Eussen
Ook bestuurlijk hebben wij
vele jaren een beroep op
Walther mogen doen. De
opgedane expertise van de
werkvloer werd omgezet naar
de microkosmos van onze
harmonie om zo te komen tot
een vereniging met een
moderne bestuursvoering.
Binnen de verschillende
werkgroepen was hij een
graag gezien lid en
medewerker. Zijn vele
verdiensten werden
gehonoreerd met het Erelid
en een koninklijk
schouderklopje. Momenteel

Onze robijnen jubilaris
Raymond Meijers
Wij schrijven het jaar 1975.
Een stil en verlegen
manneke van 9 jaar treedt
toe tot de geledingen van
onze harmonie. Moverende
reden van pa Meijers: ‘een
goede impuls voor de
ontwikkeling van de sociale
vaardigheden.’ Een modern
inzicht dat wij graag tot in
onze tijd zouden willen
doorvoeren. Zeker wanneer
hieruit een muzikant en lid
wordt, dat wij tot de basis
van het orkest en tot
constante factor binnen onze
leden mogen rekenen. Zijn
eerste instrumentkeuze,
hoewel bestuurlijk gestuurd,
toen der tijd een normale
gang van zaken, bleek een
gouden keuze te zijn. Met
verve en elan vult Raymond
zijn plek in. Daarnaast heeft
hij in de 40 jaar van zijn
lidmaatschap tweemaal een
bestuurslidmaatschap
ingevuld. Verder zal men
nooit tevergeefs een beroep
op hem doen. Al met al

eigenschappen, die deze
jubilaris sieren en waar een
vereniging trots op mag zijn.
Raymond, proficiat en: was
jetzt in Robin erhalten ist, soll
in 10 Jahren in Gold
erstrahlen.
Onze zilveren jubilaris
Chantalle den Brok-Weerts
Op 10-jarige leeftijd begon
deze goedlachse muzikante
haar carrière binnen onze
harmonie.
Zij maakte toen der tijd deel uit
van een grote groep
enthousiaste leerlingen, die
enorm veel plezier beleefde
aan samen muziek maken. Het
grote jeugdorkest o.l.v. Joep
van der Aa heeft daar zeker
aan bijgedragen. Daarnaast
had zij het geluk dat haar
familie over de nodige
vaardigheid en
inschikkelijkheid beschikte om
een lidmaatschap vorm te
geven. Dat het een instrument
uit de houtsectie moest
worden, was al snel duidelijk.
Toch heeft zij wat tijd nodig
gehad om van de besklarinet
via de esklarinet uiteindelijk uit
te komen bij de tenorsaxofoon.
Dit is toch echt haar instrument
en haar plek. Zeker met twee
lollige buurmannen aan haar
zijde.

Chantalle den Brok-Weerts
Haar muzikaliteit beperkt zich
niet alleen tot de harmonie,
ook zang en moderne muziek
hebben haar hart
gestolen,hoewel de grootste
liefde natuurlijk uitgaat naar
haar man Ivo en de beide
dochtertjes. Liefde goed en wel
maar inzet kan nooit kwaad.

Dus werd Ivo min of meer
ingelijfd binnen de harmonie
en groeide uit tot een
gewaardeerd werkgroepslid.
Zelden zul je dus op deze
twee een tevergeefs beroep
doen en ze laten hun handjes
wapperen waar nodig. Dit
resulteerde in de toekenning
van de onderscheiding van
Verdiensten tijdens de
jaarvergadering Chantalle,
proficiat en hopelijk mogen wij
jou en je gezin nog vele jaren
tot onze harmonie rekenen.

Oranjeconcert 2015

onze tijd.
Harmonie St. Jozef
Kaalheide zal garant staan
voor uitdagend muzikaal
programma. De bandbreedte
beslaat een gebied dat net
zo avontuurlijk zal zijn als
een trip over Route 66. Van
West Side Story tot Michael
Bublé, van typische
folkssongs en countrymusic
tot rock en pop. Daarnaast
hebben wij een tweetal
speciale solisten bereid
gevonden om samen met
ons, dit concert tot iets
bijzonders te kunnen maken.

American Salute
Harmonie St. Jozef
Kaalheide in Amerikaanse
sferen.

Roy Verbeek
Met de Noordlimburgse
zanger Roy Verbeek hebben
we een echte allround
zanger weten binnen te
halen. Als 4-jarige stond hij
voor het eerst op de bühne
en vanuit zijn passie heeft hij
zijn beroep gemaakt. Pop,
rock, soul of jazz het is hem
allemaal even lief en alles
wordt met verve
gepresenteerd. Sinds 2006
is hij een vastkracht bij
Guido’s Orchestra
Momenteel lopen de
voorbereidingen voor ons
jaarlijkse Oranjeconcert op
hoog toeren. Voor de editie
2015 heeft onze dirigent Björn
Bus, in samenspraak met de
muzikanten, zijn oog en oor
laten vallen op de enorme
veelzijdigheid van de
Amerikaanse muziek. Naast
de diversiteit in muziekstijlen
geeft deze programmering ons
als harmonie de mogelijkheid
om een knipoog te kunnen
maken naar de bevrijding van
Nederland 70 jaar geleden.
Daar werden de eerste directe
contacten gelegd,
kennisgemaakt met een
andere ’way of live’ en dit bleef
en blijft zich ontwikkelen tot in

Barbershopkoor T-SiNG
Het Barbershopkoor T-SiNG
uit Tilburg is niet zomaar een
mannenkoor maar een
ambitieuze vocalgroup.
Dit blijkt wel uit het
fantastische resultaat
behaald als debutant en
kleinste koor tijdens
Europese Barbershop
Conventie in Veldhoven in
2013. 19 Enthousiaste

zangers uit 4 provincies
bekwamen zich sinds 2011 in
het vertolken van: originele
barbershopmuziek, close
harmony en speciale
arrangementen van
popmuziek.
Zowel de zanger Roy Verbeek
als ook het Barbershopkoor TSiNG nemen u samen met
harmonie St. Jozef Kaalheide
mee in de intrigerende en
spetterende showwereld van
de Amerikaanse muziek.
Traditioneel vindt het concert
plaats op Koningsdag, 27 april,
om 20.00 uur. Dit jaar is er
weer gekozen voor de veilige
haven van ons eigen Kerkrade.
De voormalige Blijde
Boodschapkerk, aan de Dir.
van der Mühlenlaan 50, zal
worden omgetoverd in een
sfeervolle concertlocatie.
De kaarten á 15 Euro per stuk
zijn verkrijgbaar via de leden
van de harmonie of via een
digitale bestelling op:
oranjeconcert@harmoniekaalh
eide.nl
+++++++++++++++++++++++

Club van 100
In Memoriam
Dhr. A. Dahlmans
Op 17 januari 2015 is op 97
jarige leeftijd de heer
A.Dahlmans overleden. De
heer Dahlmans was heel veel
jarenlang een sympatisant van
onze vereniging en vanaf het
begin lid van de Club van 100.
Wij zijn hem dankbaar voor zijn
steun en sympathie en wensen
zijn familie veel sterkte toe.
Moge hij 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. J. Augenbroe
Kaasshop Kerkrade
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
Dhr. A.J. Dahlmans †
Kerkrade
Mw. Louise Deal
Heerlen
Mw. M.L. den Doop
Kerkrade
Mw. J.H.M. Driessen
Vaals
Mw. N. Erkens-Heydendaal
Kerkrade
Dhr. J. Eussen
Voerendaal
Dhr. Lou Fijen
Euregio-College
Kerkrade
Roger Flucken Fietsspecialist
Eijgelshoven
Mw. H.G. Franssen-Slangen
Klimmen
Mw. A.P.J.M. Grütgen
Vaals
Dhr. F.C.C.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
Sint-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
Dhr.C. Salden
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
Mw. T. Toutenburg- van den
Tillaard
Kerkrade
Dhr. E. Vandermeulen
Kerkrade
Dhr. P. Velraths
Kerkrade
Dhr. R. Verstraeten
Linne
Dhr. J. Vinders
Kerkrade
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

