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Inleiding
Als Koninklijke Harmonie Sint Cecilia hebben we een bewogen jaar achter de rug; een jaar dat zich
kenmerkte als een jaar met buitengewone, feestelijke maar helaas ook met verdrietige,
zorgwekkende gebeurtenissen. Daarnaast stemt het jaar ons ook dankbaar voor de positieve
wendingen die zich aandienden en voor de saamhorigheid tijdens de vele, soms intense momenten
die we ook in dit jaar samen hebben mogen beleven.
We kunnen tevens terugkijken op een actief verenigingsjaar waarin onze agenda royaal gevuld was
en mooie initiatieven ontstonden dankzij de inventiviteit van vele mensen, ondanks de terugloop van
donaties en subsidies.
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Overzicht activiteiten en optredens 2015
Afscheidsdienst Karel Thijssen
Op donderdag 8 januari hebben we als Koninklijke Harmonie Sint
Cecilia afscheid moeten nemen van oud-voorzitter en erelid Karel
Thijssen tijdens de plechtige uitvaartdienst die we muzikaal
hebben mogen opluisteren in de Sint Martinuskerk te Tegelen.
Het was een bijzonder, hartverwarmend en waardig afscheid van
Karel.

Concert in samenwerking met Steijler Staar
Op 15 maart verzorgde ons orkest in Party Centrum Zaelke in samenwerking met het
Smartlappenkoor Steyler Staar ons eerste concert van dit jaar.
Dit opbrengst van dit concert was bestemd voor de Stichting Lombok Care Foundation.
De stichting heeft ten doel het bieden van hulp en zorg aan hulpbehoevenden die in de
maatschappij op het eiland Lombok, Indonesië, een slechte kans hebben.
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ALV
Op 1 april heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden in Partycentrum Zaelke,
onze vaste repetitielocatie op woensdag.
Muzikaal Jeugd Treffen
Op 28 en 29 maart vond in Gemeenschapscentrum Den Hamar in Belfeld het jaarlijks terugkerend
Muzikaal Jeugd Treffen (MJT) plaats. 7 jeugdleden van onze vereniging namen deel aan dit
solistenconcours op 28 maart.
In het Jaarverslag Jeugdopleiding 2015 wordt ook nog ingegaan op het MJT en worden de resultaten
van onze jeugdleden vermeld.
Opluistering H. Communie
Op zondag 19 april luisterde onze harmonie de eerste Heilige Communie viering in de Sint
Martinuskerk op.
Serenade Kitty en Kees Kivits – van Bragt
Ter gelegenheid van hun 50-jarig Huwelijksfeest heeft de
harmonie op 2 mei een serenade gebracht aan de ere-leden van
onze vereniging, Kitty en Kees Kivits – van Bragt. Zij waren de
uitbaters van Zaal de Kievit, waar onze harmonie jarenlang, van
1986 tot 2000, op woensdagavond de repetities heeft gehouden.

Dodenherdenking 4 mei 2015
Op maandag 4 mei vond de Nationale
Dodenherdenking in Nederland plaats met
onder andere twee minuten stilte om 20.00
uur. Bij deze jaarlijks terugkerende
plechtigheid worden de gevallenen van de
Tweede Wereldoorlog herdacht.
Als harmonie mochten wij dit jaar zorg dragen
voor de muzikale omlijsting in Tegelen bij het
monument voor de gevallenen in het park aan
de Raadhuislaan. Het was een bijzonder
ingetogen en stemmige herdenking voor de
Nederlandse slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog.
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Huwelijk Pauline Linssen en Charles Janssen
Op 30 mei vond in de aula van het Missiehuis Sint Michaël te Steyl de huwelijksvoltrekking plaats van
ons lid Pauline Linssen en Charles Janssen. Als harmonie was het een buitengewone eer om
deelgenoot te mogen zijn van deze ceremonie en verschillende muziekstukken te mogen presenteren
samen met leden van de Fanfare Eendracht uit Baarlo, waar Charles actief lid is.
Aansluitend vond de receptie plaats in de Jochumhof te Steyl, waar we alle gelegenheid hadden om
het kersverse bruidspaar te feliciteren en op hun beider geluk te toasten.

Workshop bij Kunstencentrum
Op donderdag 4 juni werden in de avonduren workshops voor de leden van de harmonie verzorgd bij
het kunstencentrum te Tegelen. Tijdens de workshops, die per sectie werden gegeven door
vakdocenten van het kunstencentrum, werd ingegaan op het instrument an sich, ademsteun,
hulpgrepen, afstemming, samenspel enzovoort.
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Uit de reacties van de deelnemers bleek dat de ervaringen voornamelijk positief waren, op enkele
kanttekeningen na, die verwerkt kunnen worden om nog beter aan te sluiten bij de algemene
leerbehoefte, met als conclusie dat een vervolg zeker op prijs werd gesteld.
Serenade Stefan en Rebecca Wibbeke
Op 6 juni hebben we een serenade gebracht in de Botanische Tuin Jochumhof aan Stefan en Rebecca
Wibbeke ter gelegenheid van hun huwelijk. Stefan is oud lid van Sint Cecilia en zoon van onze
bestuursleden Herbert en Yvonne Wibbeke.

Communiemis Jongerenkerk Venlo
Op 14 juni hebben we voor de derde keer in vijf jaar tijd tijdens de communieviering in de
Jongerenkerk acte de présence gegeven. Het jongste kind van onze muzikante Heidi Smit - Merkx
deed daar haar Eerste Heilige Communie.
Met het ten gehore brengen van mooie arrangementen hebben wij een bijdrage mogen leveren aan
de sfeervolle viering. Het orkest stond deze dag onder leiding van Leo Beckers, die als vervanger van
John Bartels optrad.
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Jeugdharmonie
In verband met het wegvallen van de repetities van het jeugdorkest op zondagochtend zijn de
jeugdige leden opgenomen in het “grote’ orkest en gingen mee repeteren op de woensdagavond.
Daarmee was er sprake van een flinke verjonging binnen het orkest.
Inmiddels is bekend dat John het dirigentschap van de jeugdharmonie neerlegt en zijn de jeugdige
leden permanent toegetreden tot de grote harmonie. Daar waar voor een jeugdlid de stap naar het
orkest een te grote was, is voor een maatwerkoplossing gezocht.

Afscheid Coen Cremers
Donderdag 22 juni hebben we als harmonie de persoonlijke
afscheidsdienst van oud-bestuurslid muzikaal mogen opluisteren in
het crematorium te Venlo-Blerick.

Zomeractiviteit
Op zaterdag 27 juni heeft inmiddels alweer voor het derde jaar op rij de zomeractiviteit
plaatsgevonden.
Op deze zonnige dag werden de deelnemers uitgedaagd om per team de moordenaar te
ontmaskeren die de moord van Mevrouw Beurskens op zijn/ haar geweten had.
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Na het nuttigen van een smakelijk voorgerechtje ging ieder team vanaf Partycentrum Zaelke,
voorzien van de nodige opdrachten, op zoek naar aanwijzingen om de moord op te lossen.
Daarnaast werd met enthousiasme en grote gedrevenheid het verhaal achter de moord geschreven
en door elk team gepresenteerd aan de overige deelnemers. Dit leidde tot schitterende, hilarische en
creatieve scenario’s.
Wederom hebben Ruud Aerts en zijn team gezorgd voor een overheerlijk Indonesisch buffet, waar
smakelijk van werd gegeten.
Nog druk nafilosoferend over de dader, het motief en de verschillende scenario’s kwamen we
langzaam in de late uurtjes terecht en kunnen we terugkijken op een gezellige zomeractiviteit 2015!
Concert De Nieuwe Munt
Op woensdag 8 juli heeft ons orkest een concert verzorgd bij De Nieuwe Munt verzorgd. Aanvankelijk
was de planning dat we op het plein bij de Brasserie zouden spelen.
Echter, na een lange periode van prachtig zonnig en warm weer, viel ’s avonds de regen met bakken
uit de hemel waardoor we uitgeweken zijn na de recreatieruimte van de Nieuwe Munt.
Het enthousiasme waarmee het concert ontvangen is was er echter niet minder om en een
uitnodiging voor het volgend jaar was al snel een feit.
Tijdens het concert zijn door de TZBO (Tegelse Zieken- en Bejaarden Omroep) opnames gemaakt.

Laatste repetitie voor de vakantie
Op 15 juli werd het seizoen afgesloten met een laatste verkorte repetitie in
Partycentrum Zaelke. Na afloop konden we onder het genot van een
drankje en hapje elkaar informeren over onze vakantieplannen en voor een
zestal weken afscheid van elkaar nemen.
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Eerste repetitie na de vakantie
Op woensdag 26 augustus startte het nieuwe seizoen voor
de harmonie met de eerste repetitie o.l.v. onze tijdelijke
dirigent Frans Hendrikx, die John Bartels vervangt.
Vanaf dat moment werd begonnen met de
voorbereidingen voor de concertreis naar Wuppertal in het
tweede weekend van september en het Kerstconcert 2015.

Huwelijk Kim van Lieshout
Op 28 augustus trad ons lid Kim, dochter van Marian van Lieshout - Cuypers, in het huwelijk.
Op deze stralende dag, gaf Kim onder het toeziend oog van hun kinderen, Frenk en Isa het JA-woord
aan Léon Xhofleer in het stadhuis van Venlo.
Tijdens de receptie bij Galerie de Hoeve heeft de harmonie een serenade voor het pasgetrouwde stel
gebracht.
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Music4All, samen sterk in talentontwikkeling
Na de zomer is er gestart met een uniek samenwerkingsproject waarin jonge kinderen in de leeftijd
van 5 t/m 8 jaar op een speelse wijze meegenomen worden in de wereld van dans, zang, toneel,
muziek en musical. Music4All brengt al deze disciplines bij elkaar.
Er is gekozen voor groepslessen onder leiding van Ruud Verhagen, die de kunst verstaat om vanuit
zijn bevlogenheid en het gevarieerde aanbod van lessen de aantrekkelijkheid voor jonge kinderen te
waarborgen.
De lessen zijn zo opgebouwd dat de jonge kinderen op een prikkelende wijze van alle disciplines
kunnen ‘proeven’, zonder dat ze nu al een keuze hoeven te maken.
Ze kunnen zelf ervaren wat ze leuk vinden om te doen.
Music4All is een gezamenlijk opleidingstraject van Stichting Musical Stella Duce, Kunstencentrum,
Slagwerkgroep Drumbeatz en Harmonie Sint Cecilia.

Opluisteren crematie Mevr. Merkx - Kanters
Op 10 september heeft de harmonie acte de présence
gegeven tijdens de crematie van Nellie Merkx – Kanters,
echtgenote en moeder van onze leden Arie Merkx, Heidi
Smit – Merkx en Carlo Merkx, die op 4 september gestorven
was.
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Concertreis

Op 12 en 13 september 2015 is onze vereniging op
concertreis gegaan naar het Duitse Wuppertal waar
we zoals te doen gebruikelijk overnachtten in de
plaatselijke jeugdherberg.
Maar voor het zover was hebben we eerst gezamenlijk
Schloss Burg aan de Wupper bezocht waar het heerlijk
toeven was, onder andere vanwege het zonnige weer
alsook vanwege de keur aan cafeetjes, restaurantjes
en gezellige straatjes. Tevens was er gelegenheid om
een bezoek met rondleiding aan de burcht te brengen.

Eenmaal terug in Wuppertal moesten we
natuurlijk de alom beroemde Schwebebahn
beleven en zwevend boven de Wupper
bereikten we per monorail samen het
centrum van Wuppertal waar ieder zijn weg
ging.
Na de warme avondmaaltijd werden we per
bus afgezet bij het Wuppertaler Brauhaus,
een voormalig stadsbad dat in 1997 als
Brauhaus dienstdeed. Daar hebben we met
zijn allen een ontzettend gezellige avond
gehad en werd menig drankje genuttigd.
Sommigen hadden zelfs een vaatje bier aan hun tafel besteld In de loop van de avond kreeg deze of
gene weer honger en zorgde ervoor dat de kok ook een actieve avond hield.

Alhoewel er gelegenheid was
om met de bus naar de
jeugdherberg terug te gaan,
kozen de meesten ervoor
om per voet de terugweg te
aanvaarden. Een stevige
bergwandeling viel hen ten
deel.
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’s Ochtends, na de, voor enkelen té korte
nachtrust en het ontbijt gingen we naar de
Pfarrkirche Sankt Antonius voor het opluisteren
van de heilige mis. Ondanks het feit dat het een
prachtige dienst was, zal een enkele dit als
anders ervaren hebben.

Na de lunch die we in de herberg nuttigden zijn we naar de Zoo van Wuppertal gegaan waar we een
concert mochten verzorgen tijdens de jaarlijkse familiedag aldaar. Het concert werd voorafgegaan
door een optreden van het saxofoonorkest Sax4Fun o.l.v. Thomas Voigt. Thomas, die ook met onze
vereniging meespeelde, heeft onze harmonie geïntroduceerd bij zowel Pfarrkirche als ook in de Zoo
van Wuppertal.
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Tegen het eind van de middag werd de terugtocht naar Tegelen ingezet waar we hartelijk in
Partycentrum Zaelke door Ruud, Dave en Robert ontvangen werden. Er stond er een voortreffelijk
buffet voor ons klaar.
Herbert en Yvonne Wibbeke, die 40 jaar getrouwd waren, hebben ons nog een consumptie
aangeboden die we, nadat we op hen en hun geluk geproost hadden, smakelijk genuttigd hebben.
Ceciliarondgang
Op maandag 26 oktober was weer de jaarlijkse Ceciliadag. Ook dit jaar waren er weer voldoende
deelnemers, mede dankzij deelname van onze jeugdige leden, waarmee deze traditie in stand
gehouden kan worden. Bij de rondgang door Tegelen werden we weer begeleid door de drumband
U.V.O. uit Blitterswijck
Voorafgaande aan de rondgang vond de brunch in Partycentrum Zaelke plaats.
Tijdens de rondgang werden achtereenvolgens
Brasserie De Nieuwe Munt, Café de Aaj Mert en
Café Mooder Niës bezocht. Maar de tocht begon
met een aubade voor ten huize van Jos Olders waar
de harmonie gastvrij werd ontvangen. Jos, die in het
verleden altijd de muzikale leiding had bij een
straatoptreden, overhandigde bij die gelegenheid
de fluit, symbool van deze muzikale leiding, aan zijn
opvolger Theo Bartels.
Teruggekomen bij Partycentrum stond er een heerlijke voedzame maaltijd op ons te wachten, die
meer dan welkom was.
Speculaasactie
Op 13 november vond de jaarlijkse speculaasactie, een initiatief van
Marika Kuntzelaers en Ruut Frencken – Noten, weer plaats. Naast de
verkoop van de zakjes speculaas tijdens de repetitieavond van 11
november en de huis-aan-huis verkoop, werden er dit jaar ook
zakjes chocoladepastilles “Nollessen” aan de zakelijke markt
aangeboden.
Alle producten vonden gretig aftrek en het resultaat was weer heel
mooi.
Ceciliaviering
Nadat enkele jaren de Ceciliaviering op de zondag plaatsgevonden heeft, is er nu op uitdrukkelijk
verzoek van de 7 jubilarissen dit jaar weer voor gekozen om de Cecilia op de zaterdagavond te
vieren, waarin het samenzijn centraal staat.
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Jubilarissen 2015:
Esther Ewals
Katja Sonnemans - Schouenberg
Petra Kuntzelaers
Frank Kuntzelaers
Nico Driessen
Paul Peter Holtackers
Bart Bongaerts

25 jaar
25 jaar
40 jaar
40 jaar
40 jaar
40 jaar
40 jaar

Op 28 november verzamelden zich rond 20.00 uur de jubilarissen, hun familieleden en de leden van
de harmonie bij Partycentrum Zaelke voor de jaarlijkse Ceciliaviering.
De voorzitter heette eenieder van harte welkom en heeft de jubilarissen persoonlijk toegesproken.
Uiteraard werden de hierbij behorende insignes en oorkondes van de bond opgespeld c.q. uitgereikt.
Bijzonder was het opspelden van de speciaal voor onze harmonie ontworpen Nollesonderscheidingen (25 en 40 jaar) bij de jubilarissen.
Belangrijk hierbij is te vermelden dat Frank Kuntzelaers de bedenker en ontwerper is van deze
verenigingsspeld, een uniek en waar sieraad voor Koninklijke Harmonie Sint Cecilia.
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Gedurende de avond werden er door de leden verschillende acts
opgedragen, werd de tombola gehouden, speelden we een heus
‘Ik hald (?) van de hermenie’-spel en kregen we bezoek van
Heino en Mysterie Guest “Die Schwestern von Gestern”.
Er werd overweldigend meegezongen, gemoedelijk bijgepraat,
voluit gelachen, alles in een ongedwongen sfeer, wat wil je nog
meer…………….de avond vloog om!
We mogen concluderen dat
het een zeer geslaagde avond
was, getuigen de vele positieve
reacties zowel tijdens als
aansluitend op de avond.
De evenementencommissie, bestaande uit Moniek Faassen, Désirée Siebgens - Custers en Pauline
Linssen, was er wederom in geslaagd om samen met de jubilarissen tot een mooie invulling van deze
feestavond te komen.
Concert De Bongerd
Ter voorbereiding op het kerstconcert heeft de harmonie op 7 december een concert voor de
bewoners van de Bongerd en andere geïnteresseerden gegeven onder leiding van dirigent Frans
Hendrikx.
Het concert gaf inzicht in de punten waaraan we nog aandacht moesten geven en welke, conform de
wensen van de dirigent, goed uitgevoerd werden.
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Ingelaste ALV i.v.m. toekennen erelidmaatschap aan Jos Olders
De vergadering ging unaniem akkoord met de toekenning van
het erelidmaatschap aan Jos Olders op 22 januari 2016.

Kerstconcert 2015

Dit jaar hebben onze dirigent John Bartels en interim-dirigent Frans Hendrikx zorg gedragen voor de
samenstelling van een afwisselend en inspirerend programma dat dit jaar ten gehore werd gebracht
in de Frans Boermanszaal van de Maaspoort te Venlo.
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Nadat John de eerste repetities richting kerstconcert had geleid, heeft Frans het dirigeerstokje per
juni overgenomen en het orkest verder klaargestoomd voor dit voor de harmonie jaarlijks muzikaal
hoogtepunt.
Dit jaar hebben we zowel Baer Traa (zang) als Oxana Thijssen (harp) bereid gevonden om samen met
het orkest op te treden. Het bleek een goede keuze te zijn, waarbij het publiek heeft kunnen
genieten van het boeiend en sfeervol optreden van Baer.
Oxana die op een ontroerende en indrukwekkende wijze haar harp bespeelde, kon ook rekenen op
grote waardering voor haar muzikale talanten.

Er is bijzonder hard gewerkt door dirigent en muzikanten om uiteindelijk het resultaat te bereiken
dat de 26ste december door het orkest werd neergezet De reacties en het applaus logen er niet om.
Een mooie waardering voor Frans Hendrikx die op een inspirerende, uitdagende en positieve wijze
het orkest kennis heeft laten maken met zijn persoonlijke visie op muziek maken en zijn ervaring in
het leiden van een orkest.
Overige belangrijke gebeurtenissen en wetenswaardigheden
Leden
Het ledenbestand van onze vereniging was per ultimo 2015 als volgt samengesteld:
11
10
44
1
5

De beschermheer
bestuursleden (incl. 5 werkende bestuursleden)
ereleden
werkende leden
niet spelende lid
leerling leden
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Persoonlijk leden-/verenigingsnieuws
Overlijden Erelid Karel Thijssen
Ondanks dat we wisten dat Karel’s gezondheid steeds brozer werd, heeft ons het bericht dat Karel op
1 januari 2015 is gestorven overvallen en bijzonder getroffen.
Als voorzitter heeft Karel jarenlang op een voortreffelijke en vernieuwende wijze leiding gegeven aan
Harmonie Sint Cecilia. Het initiatief om te starten met een jeugdharmonie komt uit de koker van
Karel en heeft menig jonge muzikant de gelegenheid geboden om zijn/ haar eerste muzikale
schreden te zetten. Karel was lid sinds 1-1-1960.
Zolang het mogelijk was kwam Karel dan ook naar de repetities van zijn jeugdharmonie op
zondagochtend. De repetities op de woensdagavond werden ook trouw bezocht. Zijn echtgenote of
één van de (klein) kinderen zorgden voor het vervoer. Het was dan ook zelden dat Karel een
repetitie of concert oversloeg.
De laatste twee jaren lukte dit echter niet meer zo goed omdat de gezondheid naliet.
Zijn betrokkenheid bij de “Keuniklikke” bleef echter onverkort bestaan.
Karel was een prettige, hartelijke en persoonlijk geïnteresseerde man, die maakt dat als we binnen
de harmonie over hem spreken, zijn naam met grote waardering en warmte uitspreken.
Overlijden Coen Cremers
Coen, ruim 55 jaar lid bij de Koninklijke Harmonie, heeft als fagottist jarenlang gemusiceerd bij het
orkest en dit met verve gedaan. Coen heeft zich ook ingezet binnen het bestuur voor de vereniging,
de zorg op zich genomen voor de begeleiding van de muzikanten bij het solistenconcours en was
verantwoordelijk voor het instrumentenbeheer. Daarnaast hield hij de lijst bij waarop hij de aan- en
afwezigheid van de leden tijdens repetities en optredens noteerde en hij bezorgde met regelmaat de
Ceciliapost bij de leden thuis. Coen is op 1-9-1959 lid geworden van de harmonie.
Wij zijn hem als Koninklijke Harmonie Sint Cecilia zeer erkentelijk voor zijn inzet en betrokkenheid.
Vervanging John Bartels
Op 11 juni heeft John Bartels een medische ingreep ondergaan. Aansluitend volgden nog
nabehandelingen, waardoor het onmogelijk was voor John om onze harmonie gedurende die periode
te leiden.
Gelukkig verliepen de ingreep, nabehandelingen en het herstel voorspoedig en was John na het
kerstconcert weer vertrouwd terug ‘op de bok’.
In overleg met John is gezocht naar vervanging en deze is gevonden in Frans Hendrikx, die een
waardige vervanger bleek en met het orkest op een bezielende wijze toewerkte naar het afleveren
van een prachtig Kerstconcert 2015.
Tijdelijke afwezigheid Eveline Theunissen
Voor Eveline Theunissen brak een spannende en intensieve tijd door wegens gezondheidsklachten
waardoor ze vanaf augustus een stap terug heeft moeten doen voor wat betreft haar actieve
muzikale deelname aan de harmonie. Gelukkig heeft ze de afgelopen periode de behandelingen goed
doorstaan. Binnenkort volgt er nog een ingreep, waarna Eveline na haar revalidatieperiode weer zal
terugkeren in het orkest.
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Aankondiging Jos Olders
Met pijn in zijn hart heeft Jos, als eerste klarinettist, de beslissing moeten nemen om te stoppen als
actief musicerend lid. Jos is sinds 1 maart 1961 lid geweest en heeft zich persoonlijk altijd sterk
gemaakt voor de harmonie. Als excellente klarinettist en bevlogen muzikant heeft hij menig lid
geïnspireerd en gesteund om zo optimaal mogelijk muziek te maken. Jarenlang heeft hij de
jeugdharmonie muzikaal geleid en kinderen laten ervaren hoe mooi het is om samen muziek te
maken. Jos heeft vele concerten gegeven en aan concoursen deelgenomen. De herinneringen die Jos
heeft zijn dan ook talrijk, maar ook spraakmakend, getuige de anekdotes.
Gezien de gehoorproblemen waarmee Jos kampt, blijkt het niet langer haalbaar om muziek te blijven
maken op een wijze die Jos voorstaat.
Zijn betrokkenheid bij de harmonie blijft echter bestaan en binnen de mogelijkheden die Jos heeft,
blijft hij nog steeds zijn aandeel leveren.
Om onze waardering te tonen voor zijn jarenlange inzet is een speciale avond gepland op 22 januari
2016.
Overlijden Mevrouw Nellie Merkx – Kanters
Nellie is de echtgenote van ons lid Arie en moeder van onze leden Carlo en Heidi. Ze was zeer
betrokken bij de harmonie, nam deel aan de verschillende activiteiten en was een trouwe bezoeker
van de verschillende concerten.
Tijdens haar aangrijpend afscheid in het crematorium heeft de harmonie enkele stukken ten gehore
mogen brengen. De wijze waarop Heidi ‘Pavane in Blue’ uitvoerde voor haar moeder heeft diepe
indruk gemaakt.
Als harmonie zijn we Nellie zeer erkentelijk voor haar betrokkenheid bij de harmonie.
Overlijden Mevrouw Driessen – Noten
Op 20 november is de echtgenote van oud-penningmeester en oud-bestuurslid Jo Driessen
gestorven. Zij heeft haar man in het verleden vaak vergezeld bij activiteiten van de harmonie en
bezocht ook met regelmaat de kerstconcerten, eerst in de Haandert en later in de Maaspoort.
Linda Deleij - Thissen
Linda heeft dit jaar vanwege een operatie verstek moeten laten gaan bij het kerstconcert. Inmiddels
is ze weer dusdanig hersteld dat ze weer volop meespeelt met de harmonie.
Financiën
De penningmeester, Jacques Hendriks, heeft de jaarrekening 2015 opgesteld en presenteert deze
cijfers op de Algemene Ledenvergadering d.d. 30 maart 2016.
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Dankwoord
Het bestuur wil graag alle leden en vrijwilligers bedanken voor hun inzet en bijdrage aan de
verschillende activiteiten. Een extra woord van dank is er voor diegene die de organisatie op zich
hebben genomen van de activiteiten die voor de zo broodnodige extra inkomsten zorgen.
Alleen door een gezamenlijke inspanning van leden, commissies en bestuur is het mogelijk om ieder
jaar weer een aantal activiteiten te organiseren en tot een succes te maken.
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Bestuur
Herbert Wibbeke en Moniek Faassen waren aftredend en herkiesbaar. Omdat er zich geen
kandidaten voor een bestuursfunctie hebben gemeld ging de vergadering per acclamatie akkoord
met het benoemen van Herbert en Moniek voor een nieuwe periode van 4 jaar. De vergadering
ondersteunde dit met een applaus.
De bestuurssamenstelling ultimo 2015 was als volgt:
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.

B. Aldewereld
B. Bongaerts
P. Cremers
N. Driessen
M. Faassen
N. Heijmans
J. Hendriks
D.Siebgens-Custers
H. Stoffels
H. Wibbeke
Y. Wibbeke-Verbeek

voorzitter
hobo/bestuurslid
bestuurslid/instrumentencommissie
basklarinet/bestuurslid
klarinet/bestuurslid
bestuurslid
penningmeester/kledingcommissie
secretaris/ saxofoon
bestuurslid
bestuurslid
klarinet/bestuurslid/jeugdmentor

Voor het verslag van de jeugdharmonie en de leerlingenopleiding wordt verwezen naar het
Jaarverslag Jeugdopleiding 2015.

Tegelen, 8 maart 2016
Désirée Siebgens - Custers, secretaris
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JAARVERSLAG JEUGDOPLEIDING 2015
JAARVERSLAG JEUGDOPLEIDING 2015
INSTRUMENTAAL
inschrijvingen januari 2015:
trompet
1 leerling
dwarsfluit
2 leerlingen
dwarsfluit
1 leerling abonnement
saxofoon
2 leerlingen
bariton
1 leerling
totaal
7 leerlingen

(Mathijs)
(Marthe, Susan)
(Femke)
(Steven, Hans)
(Mandy)

inschrijvingen aug. 2015:
1 leerling
2 leerlingen
2 leerlingen
5 leerlingen

HAFA-examens 2014-2015
In maart 2015 werden de theorie-examens afgenomen.
Mandy Gubbels (B), Marthe (B) en Hans Simons (B) zijn hiervoor geslaagd.
In juni 2015 volgden de praktijkexamens:
Geslaagd: Mandy Gubbels (B), Marthe Simons (B / met lof) en Hans Simons (B).
MUZIKAAL JEUGD TREFFEN / MJT
Op 28 en 29 maart werd het MJT voor de 41e keer georganiseerd.
Dit jaar vond het MJT plaats in Belfeld.
Van onze vereniging kwamen 7muzikanten in actie: 4 in de 3e afdeling 2 in de 2e afdeling en 1 in de
1e afdeling.
3e afdeling

Hans Simons
Marijn Kuntzelaers
Mandy Gubbels
Marthe Simons

48 punten / promotie
45.5 punt
47.5 punt
48 punten / promotie
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2e afdeling

Mathijs van Aken
Steven Stoffels

46.5 punt
52 punten / promotie

1e afdeling

Femke Keijsers

53 punten
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JEUGDHARMONIE
Per januari 2015 bestaat de jeugdharmonie uit 15 leden. John Bartels is de dirigent.
Er zijn 7 jeugdleden die (nog) niet in het grote orkest meespelen. Ook zijn er 8 leden / volwassenen
die ter ondersteuning naar de repetities van de Jeugdharmonie komen.
Dirigent John Bartels moest in juni worden opgenomen in het ziekenhuis en zou enige tijd uit roulatie
zijn. Hij werd vervangen bij het grote orkest, en voor de jeugdleden werd besloten dat zij de laatste 5
repetities van het grote orkest konden bijwonen. Op deze manier zouden zij alvast kunnen proeven
aan de repetitie op woensdagavond. Bovendien zijn ze allemaal (bijna) in het bezit van hun Bdiploma.
Het betreft: Mathijs (trompet), Mandy (bariton), Marthe en Susan(dwarsfluit) en Hans (alt saxofoon).
Michiel Slijpen heeft zich afgemeld voor zowel de grote harmonie als het jeugdorkest. Marijn gaat
voorlopig meedoen met de jeugdharmonie in Venlo.
Aangezien het de jeugdleden goed beviel op de woensdagavond, is besloten om de jeugdharmonie
op te heffen. Onze dank aan dirigent John Bartels, die op voortreffelijke wijze de jeugdharmonie
vanaf januari 2003 heeft geleid.
Yvonne Wibbeke-Verbeek, jeugdmentor
februari 2016

Verslag nieuwe opzet jeugdbeleid 2014 – 2015 en 2015 – 2016.
2014 – 2015.
Gezien het gegeven dat de afgelopen twee jaren er helemaal geen nieuwe jeugdleden zich hebben
aangemeld, is de noodzaak geboren een compleet nieuwe start te maken.
Mede om dit probleem te ondervangen is het idee ontstaan om te starten met een “Krumelkes
Muziekgroep”.
Het doel van de Krumelkes
Muziekgroep is om kinderen in de
leeftijd van 5, 6 en 7 jaar samen met
een ouder enthousiast te maken voor
het bezig zijn met muziek op een
zodanige manier dat de kinderen,
ondersteund door de ouders er
uiteindelijk voor kiezen om zelf een
instrument te gaan bespelen.
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Het uitgangspunt is een aan het niveau van de kinderen aangepaste cursus van 20 lessen - gemiddeld
eenmaal per 2 weken - in de periode september 2014 tot en met juni 2015.
Voor de leiding van de cursus hebben wij een enthousiaste en kundige musicus met een voltooide
Conservatoriumopleiding bereid gevonden om de lessen te geven en om – op basis van de verstrekte
informatie - een curriculum voor de cursus op te stellen.
Vanuit de harmonie zijn enkele muzikanten bereid om de docent tijdens de lessen bij te staan.
In de heer Ruud Verhagen hebben wij deze enthousiaste musicus gevonden en hij heeft met
ondersteuning van Hanneke Konings deze cursus gegeven.
We zijn gestart met 9 kinderen en hun ouders, waarvan 4 kinderen uit “eigen gelederen” en 5 “van
buiten”.
Gedurende het eerste half jaar is 1 kind afgevallen, zodat we met 8 de cursus hebben voltooid.
Gewerkt werd op een speelse manier om kinderen te enthousiasmeren met behulp van ritme, dans,
zang en instrumenten.
Als extra onderdeel van de cursus waren workshops betreffende bepaalde instrumenten, gegeven
door eigen leden en ter afsluiting een gezamenlijk optreden met de jeugdharmonie onder leiding van
John Bartels. Vooral het dirigeren vonden de kinderen een interessant gegeven.
Door het verkrijgen van bepaalde subsidies is het ons gelukt de kosten voor deze cursus voor de
ouders minimaal te houden.
Echter, aan het eind van de cursus heeft geen enkel kind de keuze gemaakt om verder te gaan met
een instrument.
Dit noopte ons tot bezinning op de vraag: “hoe nu verder?”
2015 – 2016.
Gegeven is dat er veel wordt gediscussieerd over de wijze waarop jeugd betrokken kan worden bij
cultuur en met name overgehaald kan worden verder te gaan met het bespelen van een instrument.
Belangrijk in deze discussie is dat vooral gericht moet worden op “samen spelen”. Dat stimuleert en
geeft voldoening.
Daaruit ontstond gedachte te komen tot een samenwerking, aangezien we het alleen niet voor elkaar
krijgen.
Deze gedacht uitdragend bleek dat er partners waren die mee wilden doen en de visie deelden dat
we vooral moesten beginnen op jonge leeftijd. Daarbij werd gedacht aan het formeren van twee
groepen. Een groep 5-6 jarigen en een groep 7-8 jarigen.
Music4All is geboren waarbij aan de wieg staan: de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia, Stelal Duce, het
Kunsten Centrum en DrumbeatZ.
Ruud Verhagen is wederom de cursusleider en in Monique van Tilborgh hebben we de begeleidster
gevonden namens onze harmonie.
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Samen sterk in talentontwikkeling!
Wil jij de leukste hobby? Maar weet je nu nog niet of je liever een musicalster wordt, toneel speelt,
een instrument bespeelt of toch liever zingt of danst? Dan is Music 4 All iets voor jou!
Speciaal voor jonge kinderen brengt Music 4 All meerdere disciplines bij elkaar. Hierdoor kun je van
alles proeven en hoef je nu nog niet te kiezen. Zo ervaar je zelf wat je leuk vindt om te doen. Dan kun
je als je wat ouder bent bewust kiezen of je later instrumentale lessen gaat volgen of zanglessen. Of
misschien toch wel musicallessen, toneellessen of danslessen.
Om het nog leuker te maken zijn de lessen van Music 4 All groepslessen. Zo leer je veel van én met
elkaar. Er is veel variatie in de lessen.
Als je dan straks wat ouder bent kun je een goede keuze maken uit de vervolgopleidingen zoals
musicallessen bij Stichting Musical Stella Duce of muziek, zang of danslessen bij Kunstencentrum
Venlo. Ook kun je deelnemen aan jeugdopleidingen van de Koninklijke harmonie St. Cecilia Tegelen
of trommel lessen bij Slagwerkgroep DrumbeatZ Tegelen.

www.stichtingmusic
alstelladuce.nl
info@smsd.nl

www.kunstencentru
mvenlo.nl
info@kunstencentru
mvenlo.nl

www.harmonietegelen.nl
info@harmonietegelen.nl

www.DrumbeatZ.nl
info@drumbeatz.nl

Music 4 All is een gezamenlijk opleidingstraject van Kunstencentrum Venlo, Koninklijke Harmonie
St.Cecilia Tegelen, Stichting Musical Stella Duce en slagwerkgroep DrumbeatZ Tegelen..
Samen sterk in talentonwikkeling!
Music 4 All heeft twee leuke cursussen waarbij verschillende disciplines worden gecombineerd
zoals muziek, dans, expressie, spel en zang.
Ontdek & Verken voor kinderen van 5 en 6 jaar
Laten zien wat je hoort, oefenen met ritme, spel, zingen en beweging en spelen op diverse
instrumenten. Samen met de andere kinderen ontwikkel je spelenderwijs je gehoor, maat- en
ritmegevoel en je muzikale geheugen.
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Wat: 30 ontdeklessen voor kinderen van 5 en 6 jaar
Wanneer: zaterdagen van 9:30 uur tot 10:15 uur
Waar: De Haandert Tegelen
Wie geeft de lessen: Ruud Verhagen
En het kost slechts: € 11,- per termijn (9 termijnen)
Speel & Leer voor kinderen van 7 en 8 jaar
Je zingt, danst, maakt muziek, speelt toneel, leert noten lezen en je ontwikkelt maat- en ritmegevoel.
Je speelt op diverse instrumenten en je maakt kennis met veel verschillende muziekinstrumenten
waar je later les op kan krijgen. Bij deze verdiepingslessen maak je bovendien kennis met een orkest,
musical en een percussieband.
Wat: 30 speel- en leerlessen voor kinderen van 7 en 8 jaar
Wanneer: zaterdagen vanaf 10:30 uur tot 12:00 uur
Waar: De Haandert Tegelen
Wie geeft de lessen: Ruud Verhagen
En dat voor € 22,- per termijn (9 termijnen)
We zijn gestart met 5 kinderen in beide groepen en de reacties van zowel kinderen als ouders is zeer
positief.
Ook heeft Ruud een paar dagen op de Toermalijn in Tegelen wat lessen verzorgt en de doelstelling is
in 2016 mee te draaien met 6 weken in de buitenschoolse opvang.
Nagedacht wordt hoe een vervolg gegeven kan worden aan deze opzet.
Door het gezamenlijk dragen van de tekorten en door het aanvragen van subsidies (en mogelijk
verkrijgen) worden de kosten voor de ouders zo laag mogelijk gehouden en een voortzetting in 2016
gegarandeerd.
Uiteraard blijven we hopen dat deze nieuwe opzet kinderen zal verleiden tot het kiezen van een
instrument.
Tegelen, februari 2016.
Ben Aldewereld.
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