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Op 26 mei 2015 is ons
Erelid en bijzondere
muziekvriend
Casper Salden op 84
jarige leeftijd toch nog vrij
onverwacht overleden.
Cap (zo werd hij meestal
genoemd) was 73 jaar lid
van St.Jozef, begonnen
op bugel en later
overgestapt op
bariton/tuba.In zijn rijke
verenigingsleven was hij
naast het muciseren 8
jaar bestuurslid en vele
jaren muzikant met hart
en ziel in de Roderland
Muzikanten.
Vanuit deze groep maakte
hij jarenlang deel uit van
de Prinsenkapel van de
Kerkraadse
Karnavalsvereniging.
Vanaf het begin ruim 20
jaar geleden was hij een
van de animators in de
oprichting van de “Club
van 100”.
Voor zijn vele verdiensten
gedaan voor St.Jozef
kreeg hij een verdiende
Koninklijke
Onderscheiding.
Meer als zestig jaar was
hij vrijwilliger bij het WMC.
Op maandag 01 juni
hebben wij op passende
wijze muzikaal afscheid

van hem genomen tijdens
de uitvaartdienst in de
St. Lambertuskerk te
Kerkrade.
Wie Cap goed gekend
heeft zijn de
onderstaande woorden op
het gedachtenisprentje
veelzeggend voor deze
bijzondere man.
Casper
Liefdevolle partner
Trotse vader/opa
Zeer gelovig
Vriend van velen
Humorist
Levensgenieter
Kenner en passie
voor muziek
Eigenwijs
Een klein hartje
Veelzijdig mens
Een boekenliefhebber
Altijd in voor lol
Intens geleefd en genoten
Wij zullen je missen!
Rust in Vrede
++++++++++++++++++++++
Agenda
Zondag 21 juni 2015:
Zomermatinee Rolduc
Aula Major, aanvang 11.30
uur.
Vrijdag 03 juli 2015: laatste
repetitie.
Vrijdag 10 juli: BBQ voor
muzikanten en partners,
om 20.00 uur, Locatie
“Auw Noeëdkirch”.
++++++++++++++++++++

Lotto
Leden van de harmonie
doen reeds jaren aan hun
eigen Lotto mee. Ze betalen
hiervoor €0,50 er week. Dit
betekent op jaarbasis €26,De getallen van de Lotto
zijn de getallen van de
Duitse Lotto zonder het
Superzahl.
Elk lid dat meedoet, levert
bij de beheerder 10 getallen
tussen de 1 en de 49 in.
Elke week bekijkt de
beheerder de getallen bij de
Duitse Lotto en houdt bij
welke getallen bij de leden
gevallen zijn.
Zodra bij een of meerdere
leden alle getallen gevallen
zijn, worden hij/zij de
winnaars/winnaressen.
De beheerder van de lotto
bekijkt vervolgens hoe hoog
het uit te keren bedrag is.
De helft van het bedrag is
voor de harmonie en de rest
wordt onder de winnaars
verdeeld.
Momenteel spelen 39 leden
en leden van het exdamescomité mee met de
Lotto. Leden of
sympathisanten van de
harmonie die ook met de
Lotto willen meespelen,
kunnen zich hiervoor
wenden tot Werner Gulpers.
Hij beheert momenteel de
Lotto.
+++++++++++++++++++++

Terugblik
Een speciale flashback
want een aantal activiteiten,
die sinds meer als 92-jaar
op onze agenda staan,
zullen in de huidige vorm
niet meer terugkeren. Op
zondag 22 maart vierden wij
ons patroonsfeest. Een
illuster trio van jubilarissen,
Walther Eussen, Raymond
Meijers en Chantalle den
Brok, werden terecht in het
zonnetje gezet voor hun

vele verdiensten en
jarenlange verbondenheid
aan de harmonie. Na een
korte rondgang, een
feestelijke
eucharistieviering en een
smakelijke koffietafel werd
door de voorzitter hun
doopceel gelicht en werd
ieder persoonlijk
gefêteerd. Hun
dankbaarheid maakten de
jubilarissen kenbaar door
het aanbieden van een
fijne concertmars. De
fraaie klanken hiervan kunt
u horen tijdens ons concert
op 21 juni te Rolduc.
Volgend verenigingsjaar
zullen wij, op voorstel van
de leden, dit feest in een
nieuwe vorm gieten qua
dag en invulling.
Zaterdag 18 april begon
met een gedegen repetitie.
‟s Avonds waren wij door
de Koninklijke Harmonie
Ste Cecile Eijsden
gevraagd voor deelname
aan hun jaarlijkse
voorjaarsconcert. Een
invitatie die ons zeer
vergulde en wij zeer graag
aannamen. In een
goedgevuld Cultureel
Centrum kweten dirigent
en muzikanten zich van
hun taak. Een deel van de
programmering van ons
Oranjeconcert werd
succesvol ten gehore
gebracht. De fraaie
woorden en complimenten
gaven ons genoeg elan
om de allerlaatste puntjes
op de i te zetten voor ons
Oranjeconcert.
America Salute

Zondag 26 en maandag
27 april stonden helemaal
in het teken van ons
jaarlijkse Oranjeconcert.
In een tot stijlvolle
concertzaal omgetoverde
Blijde Boodschap
verzorgden wij een
weergaloos concert.
American Salute werd een
feest voor oor en oog. Het
enthousiasme, kundigheid
en plezier spatte ervan.

Een uitzinnig publiek liet
duidelijk merken dat
solisten, muzikanten en
dirigent de gevoelige
snaar hadden weten te
raken. Een harde zitbank
werd hiervoor zelfs voor
lief genomen. Na dit
„whauh‟ moment keerden
wij terug naar de

bezigheden van alle dag.
Op 14 mei luisterden wij
de communiemis op en op
31 mei leverden wij onze
bijdrage aan de
sacramentsprocessie van
onze parochie. Ook aan
dit laatste gebeuren komt
een einde. De huidige
opzet wordt nog maar
mondjesmaat gedragen
en vandaar dat dit anno
2016 verplaatst wordt
naar de zaterdagavond na
Pinksteren om 18.00 uur

in het park van de kerk. De
harmonie zal aan deze
sacramentsviering op
gepaste wijze deelnemen.
Verder werd er nog ijverig
gecollecteerd voor het
Anjerfonds/Prins Bernhard
Fonds. De deelname aan
deze collecte maakt het ons
mogelijk om van bepaalde
subsidiaire regelingen
gebruik te mogen maken.

++++++++++++++++++
Vooruitblik
Voor wij echter gaan
genieten van het zalige
nietsdoen. Staan er nog een
tweetal activiteiten op de
planning. Allereerst het
Vaderdag Verwenconcert
op 21 juni te Rolduc. Twee
harmonieën, die beiden
onder de bezielende leiding
van Björn staan, zullen voor
het voetlicht treden. Voor de
Koninklijke Harmonie van
Horst is dit concert een
laatste voorbereiding op het
concours in oktober
alvorens het zomerreces
van start gaat. Zij zullen dan
ook grotendeels het
concoursprogramma voor
onze luisteraars uitvoeren.
Voor onze eigen harmonie
is het een fraaie muzikale
afsluiting van het seizoen.
Ons programma zal
bestaan uit: de door de
jubilarissen geschonken
concertmars en de 1e
Armeense Dansen.
Daarnaast zullen een
aantal composities van het
Oranjeconcert-repertoire
weerklinken.
U bent van harte welkom
op 21 juni om 11.30 uur in
de Abdij Rolduc in de
Aula Major. Deze is te
bereiken via de grote
Cour en de
bewegwijzering in het
gebouw.
Tijdens de pauze bestaat de
mogelijkheid om een

drankje te nuttigen in de
foyer. De entree bestaat uit
een vrije gave.
Op vrijdag 10 juli sluiten wij
het seizoen dan definitief af
met een gezellige
barbecue.
Na de vakantie zijn onze
ogen gericht op het
gezamenlijk concert met
het jarige KSO in november
en natuurlijk ons eigen
kerstconcert.
+++++++++++++++++++++
Club van 100
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. 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

