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We zijn blij dat we weer muziek kunnen maken. We
pakken heel graag de draad weer op, ook als het
gaat, om onze zoektocht naar nieuwe muzikanten.
We zoeken leerlingen of muzikanten die eufonium,
trombone of klarinet willen komen spelen, in onze
Koninklijke Harmonie St.Caecilia.
Onlangs stond een groot interview in de
krant, met de kinderen van een familie uit
Kerkrade. Dit naar aanleiding van, het meedoen en winnen van, een zangwedstrijd.
In dit interview staat omschreven, waarom de harmonie een
belangrijke functie heeft.
Omdat hun ouders bij de harmonie waren, zijn zij van kleins
af aan, meegegaan naar concerten en uitvoeringen, waardoor de liefde voor muziek is bijgebracht. Vandaar dat deze tieners
nu vertellen, dat het opgroeien met de harmonie, zeer belangrijk is
geweest, voor hun muzikale ontwikkeling.
Wij hopen, dat meer ouders hun kinderen de kans geven, om hun
muzikale talenten te ontwikkelen. Het meedoen in een harmonie is
bovendien, een uitstekend hulpmiddel, voor de sociale ontwikkeling. Het is een van onze taken, hierbij behulpzaam te zijn.

Werkgroep ledenwerving Kon. Harmonie St.Caecilia Spekholzerheide.

Beste lezers,
We hopen u in de september-uitgave van ons verenigingsblad weer van
actuele informatie over onze vereniging te kunnen voorzien.
De redactieleden Ellen en Bianca zijn voor u op pad geweest en hebben
op diverse plaatsen in Spekholzerheide foto’s gemaakt. Herkent u de
voorwerpen en locaties op de foto’s?
Met dank aan onze adverteerders hebben we ’t Tsiempje kunnen verspreiden. We bevelen deze winkeliers en dienstverleners dan ook van
harte bij u aan.
Gelukkig hebben we zo vlak voor de zomervakantie de repetities weer
kunnen oppakken. De groep muzikanten is nagenoeg gelijk aan de
groep waarmee we in december vorig jaar de laatste keer gemusiceerd
hebben.
Diverse leden hebben Covid gehad maar gelukkig is iedereen weer goed
hersteld. Uiteraard blijven we voorlopig op 1 ½ meter van elkaar muziek
maken. Momenteel onderzoekt het bestuur of en wanneer we de inwoners van Spekholzerheide weer mogen verblijden met de muziek van
onze harmonie.
Ook het drankje in de pauze en na afloop van de repetitie mag en kan
weer genuttigd worden in ons verenigingslokaal Heidsjer Tref. We kunnen weer met elkaar praten zonder dat er een scherm tussen zit.
U heeft vast op diverse plaatsen een vlag met boekentas buiten zien
hangen. Ook binnen onze vereniging hebben we een aantal geslaagden.
We feliciteren Jelske en Jelle van harte met het behalen van hun diploma. Verder wensen we hen veel succes met hun vervolgstudie of baan.
Ook onze scholieren hebben het de afgelopen periode niet makkelijk gehad met het vele thuisonderwijs.
De redactie
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Weet u waar deze 12 foto’s op ‘n Hei gemaakt zijn ?
(Oplossing in Tsiempje september)
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De vloerenspecialist in

Akerstraat 33a Kerkrade

•

Laminaat

•

Lamelparket

•

PVC

•

Raamdecoratie

•

Traprenovatie

Tel. 045-5414141

www.eranfloor.nl

6

7
8

9

11

10

12

De oplossing van de rebus van maart :
Harmonie st. Caecilia wenst u fijne paasdagen

Mail: bestellen@sandwich.nu
Bel: 045-5426057
Kasperenstraat 41
6466BD Kerkrade

Informeer naar mogelijkheden.
Ook voor party catering van Communiefeesten.
Lunch-Partyhapjes-Catering-Borrel

Mijmering door Pierre Görtzen.
Een kleine herinnering over het wel en wee van 65 jaar muziek
maken bij mijn harmonie: de Koninklijke Harmonie St. Caecilia
Spekholzerheide.
In het jaar 1954 ben ik lid geworden van de harmonie en er was
toen nog geen t.v. En zeker nog geen mobiele telefoon. Ik had
de keuze uit voetbal of harmonie. Het werd harmonie en daar
heb ik – tot op de dag van vandaag - geen moment spijt van
gehad. Ik meldde me aan via mijn buurman en kreeg een trompet. Met 6 man in de keuken bij een lid van de harmonie, is
toen het repeteren begonnen. Pas later was er de muziekschool.
Je leerde samen muziek maken maar werd ook lid van een
echte vriendenclub. Ik heb in al die 65 jaar fantastische dingen
meegemaakt zoals concerten, concertreizen en gezelligheid.
En dat in een club waar iedereen gelijk is.
Nu is het moment aangekomen dat ik met pijn in het hart het
instrument aan de kant moet zetten, maar ik blijf lid van mijn
harmonie.
Ik raad iedereen aan om eens een kijkje te komen nemen
tijdens een repetitie of een concert te bezoeken (red. zodra dit
weer mogelijk is).
Pierre Görtzen

Carboonplein 25 6466 CX Kerkrade 045-3030246
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