Postbus 1141,
6460 BC Kerkrade

Bezoek onze website:

Bestuursmededelingen

www.harmoniekaalheide.nl

Conform artikel 5, lid 2 der
Statuten, stellen wij aan u
voor ter aanname als lid;
Monique Deitz (fagot)
Bart Colijn (sax-bariton)
Eventuele bezwaren ,
binnen 1 maand indienen
bij het secretariat.

telefoon
045-2058786
e-mailadres:
wbm.wagenvoort@home.nl

Agenda

Jaargang 7
september 2016

1. Bestuurs
mededelingen
2. Terugblik
2. Vooruitblik
Patroonsfeest met
2 Jubilarissen.
4. Club van 100,
2016
Nieuw lid de heer
A.J.P. Heijltjes

Zaterdag 15 oktober
2016: Viering
Patroonsfeest met
vooraf opluistering
H.Mis om 18.00 uur.
Zondag 6 november
2016: Concert
Orgelkring Abdij Rolduc
om 16.00 uur.
Zaterdag 26 november
2016: Dirigenten
workshop De Maestro
2015-2016 te Ittervoort
van 13.30-16.30 uur.
Zondag 11 december
2016: Kerstconcert om
15..00 uur Parochiekerk
St.Jozef.
Vrijdag 16 december
2016: Kerstavond om
19.30 uur.
+++++++++++++++++++++

Terugblik
Op 19 juni, Vaderdag om
precies te zijn, verzorgden
wij samen met Harmonie
St. Aemiliaan Bleijerheide
een concert in de fraaie
zaal van het Bleijerheidse

Patronaat. Onze
zustervereniging o.l.v.
Loek Smeijsters had
gekozen voor een
traditionele opzet. Ze
namen de luisteraars mee
naar een divers
programma van bekende
harmoniewerken. Na de
pauze was het aan ons
om de luisteraars te
boeien. We mogen wel
stellen, dat wij daarin
goed geslaagd zijn. Met
de werken: Rise of the
Firebird en Mannin Veen
wisten wij het publiek in
onze ban te trekken. De
bijna heldhaftige afsluiting
met: „mit vollen Segeln‟,
gaf blijk van ons nautische
verleden en huidige
betrokkenheid van
Nederland bij alles rond
om het wassende water.
++++++++++++++++++++
Seizoensafsluiting bij
Guiseppe.
Anders als in de
voorafgaande jaren was
de keuze dit jaar de
seizoensafsluiting te laten
plaatsvinden, zonder een
muzikale invulling van een
kort concert.

De mogelijkheid om op
vrijdagavond 15 juli 2016
een kort populaire concert
te geven op de markt, kon
niet doorgaan. vanwege
een concert in de
Lambertuskerk in het kader
van de reeks concerten
voor de Orgelkring.

Het was een gezellige
avond in de court van
Ristorante Guiseppe.
De cullinaire invulling was
heel goed verzorgd en over
en weer werd er gezellig
gekletst en van gedachten
gewisseld over alles en nog
wat.

Patroonsfeest. Dit jaar in
de vorm van een
feestavond voor vrienden
en familie van de
vereniging. Na de heilige
mis om 18.00 uur in de St.
Jozefkerk van Kaalheide,
die door de harmonie
uiteraard zelf zal worden
opgeluisterd, vindt in
verenigingslokaal De Auw
Noëdkirch de feestavond
plaats met de interne
huldiging van een tweetal
jubilarissen uit ons
trompetregister.
Roger Weerts, zilveren
jubilaris
Roger Weerts 25 jaar lid
en muzikant en Henk
Haan 50 jaar lid en
muzikant.
In 1991 werd Roger
Weerts op 8-jarige leeftijd
lid van Harmonie St. Jozef
Kaalheide. De eerste
kneepjes van het
trompetspel werden hem
bijgebracht door wijlen
Martien van den Tillaard
sr.. Daarna ging Roger al
snel naar de muziekschool
in Kerkrade, waar hij les
kreeg van Frans Housen
en Jan Vleugels.

collage van hapjes

+++++++++++++++++++

Vooruitblik
Harmonie St. Jozef
Kaalheide huldigt
jubilarissen op
Patroonsfeest

Roger Weerts , zilveren jubilaris

Op 15 oktober aanstaande
viert harmonie St. Jozef
Kaalheide haar jaarlijks

Vermeldenswaard is dat
Roger alle
trompetexamens bij de

muziekschool cum laude
heeft afgerond. Hij heeft
daarna kort overwogen
om verder te studeren aan
het conservatorium maar
koos uiteindelijk voor een
juridische loopbaan.
Roger heeft zich niet
alleen als trompettist
verdienstelijk gemaakt
voor de harmonie. In 2005
was hij de eerste dirigent
van het in dat jaar
opgerichte
leerlingenorkest van de
Stichting Samenwerkende
Muziekverenigingen
Kerkrade (SSMK), waarin
Harmonie St. Jozef
Kaalheide participeert.
Roger was tot juni 2016
de muzikaal leider van dit
orkest. Naast deze
muzikale activiteiten is
Roger sinds 2006 ook
bestuurlijk actief. Eerst als
vice-voorzitter en daarna
als voorzitter. Deze
functie bekleedt Roger tot
op de dag van vandaag.
Dit resulteerde in de
toekenning van de
Onderscheiding van
Verdiensten tijdens de
algemene
ledenvergadering,
gekoppeld aan zijn 25
jarig lidmaatschap.Men
zal nooit vergeefs een
beroep doen op Roger.
Naast zijn drukke hobby is
voor Roger het gezin heel
belangrijk. Roger heeft
zijn vrouw Janna in het
jaar 2000(ironisch genoeg
tijdens het musiceren)
leren kennen en heeft
haar na korte tijd ook
besmet met het St.Jozefvirus.Ze hebben samen
een zoontje, Stan, die
inmiddels al driftig met
papa meeblaast op zijn
speelgoedtrompet. De
appel valt dus niet ver van
de boom!Roger, proficiat
en hopelijk mogen wij jou
en je gezin nog vele jaren

tot onze harmoniefamilie
rekenen!
+++++++++++++++++++
Henk Haan, gouden
jubilaris
Trompettist Henk Haan is
als het ware omgeven met
muziek. Als 7-jarige zette hij
zijn eerste stappen in de
muziekwereld. De eerste
beginnende trompetlessen
kreeg hij van zijn oom. Na
lessen aan de muziekschool
te Kerkrade, belandde hij op
het conservatorium
te Maastricht. Hier
studeerde hij eind jaren 80
als uitvoerend musicus af.
Tijdens zijn studie jaren aan
het conservatorium heeft hij
met medestudenten jaren in
het Mexicaans Mariachi
orkest MEXICO LINDO
gespeeld, met dit orkest
heeft hij jaren internationaal
optredens verzorgd. Henk
ontwikkelde zich verder
door een
dirigentenopleiding te
volgen die hij in 1991 met
goed gevolg afsloot.
Daarnaast bewees hij ook
dat een verbintenis tussen
hout en koper van lange
duur kan zijn.

Henk Haan, gouden jubilaris

Want een van de
toenmalige fluitisten binnen
de harmonie werd zijn
vrouw. Zo werden Rina en
Henk het eerste muzikale
paar van de harmonie. Ook
de amusementsmuziek was
een paradepaardje van
Henk. Als 15-jarig jongetje
al te mogen meespelen met
de Roderlandmuzikanten
en uit te groeien tot de
leider van dit orkest, geven
zijn muzikale aard en
gedrevenheid weer. Dat
Henk een bij de harmonie
betrokken persoon is,
bewijst het feit dat hij enige
tijd zelf muzikale leider is
geweest in een moeizame
periode van de harmonie.
Bij zijn 25 jarig
lidmaatschap, heeft ook
Henk de Onderscheiding
van Verdiensten in
ontvangst mogen nemen,
tevens heeft de vereniging
hem voor zijn bijzondere
muzikale inzet benoemd als
Erelid. Henk is momenteel
werkzaam als
muziekdocent aan
verschillende
muziekscholen, dirigent van
de harmonie van Nyswiller
en dirigent van de
politiekapel uit Kerkrade.
Op muzikaal gebied speelt
hij nog regelmatig in
verschillende projecten, en
in ons eigen orkest kan hij
genieten van zijn hobby en
is hij trots op de hele goede
muzikale ontwikkeling van
de trompet-sectie. Hem
maakt het niets uit een 4e
stem te spelen. Het
enthousiasme van
Henk heeft ook binnen de
familie Haan vruchten
afgegeven. Op één persoon
na zijn ze allemaal actief
met muziek bezig. Henk
hoopt dat binnen onze
vereniging de muzikale
vriendschap en de sociale
gezelligheid blijven bestaan
en dat de vereniging zowel

muzikaal als in (jonge)
leden blijft groeien. Met
trots mag hij terugkijken
op de afgelopen 50 jaar
en St.Jozef zijn wij blij met
zo‟n verenigings-man als
Henk.

Concert Orgelkring
Rolduc
Stichting Orgelkring
Kerkrade presenteert op
zondag 6 november 2016
in samenwerking met
Harmonie St. Jozef
Kaalheide o.l.v. Björn Bus
het concert 'Harmonieën
voor orgel en blazers' in
de abdijkerk van Rolduc.
Jo Loupen bespeelt het
orgel. Aanvang: 16:00
uur.
++++++++++++++++++

Dirigenten workshop
De Maestro 2015-2016
Op zaterdag 26 november
2016 zal ons
harmonieorkest fungeren
als testorkest voor een
tiental jonge dirigenten die
deelnemen aan LBM
dirigenten workshop
“De Maestro”. De
bekende dirigent Jan
Cober, zal deze workshop
begeleiden. Om 13.30 uur
zal de eerste kandidaat
voor het voetlicht treden.
Dit alles zal plaatsvinden
bij Adams Muziekcentrale
te Ittervoort.
++++++++++++++++++++
Kerstconcert 2016
Een datum om alvast te
reserveren in de agenda
is: Zondag 11 december
2016.
Ons jaarlijkse kerstconcert

staat voor deze zondag
geprogrammeerd. Dit keer
weer in samenwerking met
een vocale soliste. De
momenteel in Limburg erg
bekende sopraan Fenna
Ograjensek heeft hieraan
haar medewerking
toegezegd.
Voor ons overigens ook
geen onbekende.

Fenna Ogranjensek, sopraan

Zij heeft reeds in een
eerdere editie met ons
gesoleerd. Het belooft dus
weer een speciale middag
in de parochiekerk van
Kaalheide te worden. De
aanvang is wederom om
15.00 uur. Noteer het nu
reeds, want dit mag u echt
niet missen.

+++++++++++++++++++
Club van 100
Leden Club van 100,
2016
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.M.G.M. Botterweck
Akerstraat 106
Kerkrade
Dhr. G.M.A. Brandts
Vaals
Dhr. G. Breemen
Kerkrade
Dhr. M. Breemen
Athens USA
Dhr. L.J. Consten
Maastricht
Mw. M.L. den Doop

Kerkrade
Mw. N. Erkens-Heydendaal
Kerkrade
Dhr. J. Eussen
Voerendaal
Dhr. Lou Fijen
Euregio-College
Kerkrade
Roger Flucken Fietsspecialist
Eijgelshoven
Mw. A.P.J.M. Grütgen
Vaals
Dhr. A.J.P. Heijltjes
Kerkrade
Dhr. H. Hinskens
Landgraaf
Directie Heton
Accomodaties
Kerkrade
Dhr. J. Homminga
Kerkrade
C.Honings-Reinders
Honings Kunststoffen
Simpelveld
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

Amsterdam
Fam. J. Sporck
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
Jack Vinders
Kerkrade
Dhr. P. Vlaspoel
Kerkrade
Mw. M. Vlaspoel-Struver
Kerkrade
Dhr. J.E.J. Vluggen
Kerkrade
Dhr.Wilbert Vreuls
Electro
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

