
Het Voorwoord als Nawoord 

Het mogen schrijven van een voorwoord is een soort 

voorrecht. Een voorwoord wordt altijd geplaatst op een 

van de eerste pagina's van een boekUe) of tijdschrift. 

Pas daarna volgt de rest. Je zou dus denken dat een 

voorwoord ook als eerste wordt gelezen. 

Voorafgaand aan het schrijven van dit voorwoord heb 

ik een paar mensen gevraagd of zij inderdaad 

beginnen te lezen bij het voorwoord. En wat blijkt? 

Bijna iedereen slaat het voorwoord over! 

De scholier duikt meteen in het verhaal van Harry Potter; het voorwoord van 

de schrijfster is niet spannend genoeg. 

De student begint zijn studieboek meteen bij les 1; het voorwoord van de 

professor hoort niet bij de examenstof. De lekkerbek slaat het kookboek 

meteen open bij het favoriete recept en mist zo het succes dat de schrijfster 

in het voorwoord aan alle koks toewenst. 

De sporter kijkt in het clubblad meteen naar de competitie-uitslagen; wat de 

trainer vooraf schrijft gelooft hij wel. 

Leest u meteen het voorwoord van de hoofdredactrice in een 

damesweekblad? Het voorwoord van de ANWB-directeur in de 

"Autokampioen"? Of het voorwoord in die leuke Franse reisgids? 

Waarschijnlijk leest u het voorwoord pas nadat u de rest al hebt gehad. 

Als u ook in dit jubileumboekje van "Harmonie St. Caecilia Bingelrade 100 

jaar"' ook eerst de artikelen hebt gelezen, de advertenties van onze 

adverteerders hebt bekeken, de foto's hebt bewonderd en pas daarna mijn 

voorwoord leest, dan leest u hier dat ik heel blij ben met alle steun, aandacht 

en enthousiasme van leden, oudleden, leden van het erecomite, de club van 

100, en iedereen die op een of andere wijze is betrokken bij deze mijlpaal in 

het bestaan van onze Harmonie. 

M.C.G. Nijssen

Penningmeester en waarnemend voorzitter
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Dit drapeau werd ons aangeboden 
bij het 75-jarig bestaan 



Proficiat aan een honderdjarige 

Een tijdje geleden gingen wij samen op de foto. Op die 

zonnige zondagmiddag. In de schaduw van de kerk. Na 

de Processie. Zij stond er stralend bij. De bijna 

Honderdjarige! Parmantig, de drapeau in de lucht. Voor 

iedereen goed te lezen: 1902 OPGERICHT! 

De Honderdjarige nog kloek en fris in haar leden. Hoe 

kan het ook anders als je HARMONIE heet. En je die naam ook waar maakt. 

Want door die edele kunst van de muziek breng je "samenklank" in deze 

gemeenschap. Je bevordert saamhorigheid en geeft aan ons samenleven 

hier de juiste toon. Op zijn tijd blij en opgetogen. Een andere keer weer 

plechtig en vol ernst. 

In de Carnavalsoptocht present. Maar evengoed ook in de Processie. 

Wij gaan terecht feest vieren en deze Honderdjarige eens goed in de 

bloemetjes zetten. Want dat verdient zij. Wij zijn trots op onze HARMONIE. 

Wat zou onze dorpsgemeenschap, onze parochie kleurloos en vaal worden 

zonder die klanken die iedere keer weer zorgen voor de gepaste sfeer! 

Honderd jaar geleden werd zij geboren. In een totaal andere tijd dan waarin 

wij nu leven. Wij zijn in die eeuw op heel wat terreinen er flink wat op vooruit 

gegaan. Maar geldt dit ook voor ons gemeenschapsbesef, voor onze binding 

aan elkaar? Mensen gaan steeds meer voor zich-zelf leven, los van elkaar. 

Het samen musiceren echter versterkt de onderlinge band. Van de leden 

onderling. Maar ook van heel deze gemeenschap. Muziek is inderdaad een 

edele kunst die harten samensmeedt en de onderlinge harmonie bevordert. 

Daarom, proficiat, Honderdjarige. Dank voor alle klank en kleur. En hierbij de 

wens: marcheer optimistisch en met jong elan de toekomst tegemoet. De 

hemelse patrones Sint Caecilia zal er nog wel een handje bij helpen. 

Ben Janssens, Pastoor. 

Een eeuweling in Bingelrade 

Niet minder dan Harmonie St. Caecilia viert haar 100 
jarige bestaan. De voorbereidingen voor een daarbij 
passend feestprogramma zijn nagenoeg afgerond. 
Harmonie St. Caecilia en de inwoners van Bingelrade zijn 
er klaar voor om deze bijzondere verjaardag ook op 
bijzondere wijze te vieren. Daarvoor staan beide partijen 
garant. Harmonie St. Caecilia staat immers midden in de 
gemeenschap. 

Van de afgelopen 100 jaar ben ik als beschermvrouwe sinds 1969 bij de 
harmonie betrokken. Een terugblik over die periode levert mij veel 
momenten op waaraan ik de beste herinneringen bewaar. 
Het begon allemaal op onze huwelijksdag. Wie had kunnen denken dat ik 
die dag een dubbele relatie zou aangaan. Tijdens de receptie bracht 
Harmonie St. Caecilia ons een serenade. In de daarbij gehouden toespraak 
werd aangegeven dat een armlastige vereniging stond aangetreden die 
géén cadeau had. Het alternatief voor dit gemis was die serenade. 
Toen ik gevraagd werd om beschermvrouwe van harmonie St. Caecilia te 
worden heb ik volmondig 'ja' gezegd, zodat ik mij vanaf dat moment 
beschermvrouwe mag noemen. 
Een ander gebeuren herinner ik mij uit de zeventiger jaren toen ik als 
bruidsmoeder door het dorp ben gegaan. Uit de jaren tachtig, om precies te 
zijn in 1984, - wij waren 15 jaar getrouwd - heb ik opgetekend, dat het 
tamboerkorps bij ons thuis in Puth een serenade bracht samen met de 
Hedelfinger kapel. Het werd een treffen dat uitmondde in een volledig 
avondvullend optreden. 
Het zijn slechts enkele hoogtepunten voor ons die ik hier noem. 

In het weekend van 21 en 22 september a.s. en op 10 november a.s. wordt 
ruimschoots aandacht besteed aan de viering van het 100- jarig bestaan. 
Ik wens eenieder die zich betrokken voelt bij Harmonie St. Caecilia een 
feestelijke eeuwfeestviering toe, dat alles in goede harmonie mag verlopen 
onder het genot van een goed glas bier. 
Laat ons na afloop kunnen zeggen; zo, nu op naar het tweede eeuwfeest. 

Van harte gefeliciteerd met uw 100 jarig bestaan . 

Helmond, juni 2002. 

. Mevrouw C. Swinkels-Stassen, Beschermvrouwe 



100 jaar harmonie St. Caecilia 

Waar men zich in 1902 nog afvroeg hoe het leven een 
paardenreis verderop was, kent vandaag de dag alleen 
het heelal nog geheimen voor ons. De situatie uit 1902 
lijkt in de verste verte niet meer op die van nu, een eeuw 
later, .... of misschien toch wel? Want is in 'os Bingelder'  
de tijd niet een beetje stil blijven staan? Natuurlijk ziet 
ons dorp er tegenwoordig heel anders uit dan vroeger. 
Maar kijkend naar ons mooie vaandel, waarop 1902 als 
oprichtingsjaar van 'oos harmonie' vermeld staat, mogen we trots 
concluderen dat St. Caecilia liefst 100 jaar geworden is. De muziek zelf, 
alsmede de instrumenten zijn in de loop van de tijd waar nodig aangepast 
aan de eisen van de moderne tijd, maar de aloude ingrediënten van onze 
harmonie, te weten saamhorigheidsgevoel en gezelligheid, zijn onveranderd 
gebleven. Samen muziek maken is blijkbaar iets van en voor alle tijden! 
We weten echter al te goed hoe moeilijk het tegenwoordig is, om in deze tijd 
van voortschrijdend professionalisme en individualisme, op een gezonde 
amateuristische wijze een muziekgezelschap in stand te houden. Maar leert 
de geschiedenis ons niet dat bij een rustig, maar ook gezellig en sociaal 
dorpsleven, waar 'Bingelder' toch om bekend staat, niet gewoonweg een 
harmonie hoort? Niet alleen om mooie en gepaste muziek te laten klinken ter 
opluistering van festiviteiten en andere gelegenheden, maar natuurlijk ook 
voor het musiceerplezier van onze leden. De sleutel naar een mooie 
toekomst ligt vooral bij de jongere generaties. Het moet dan ook een 
uitdaging zijn om ook onze dorpsjeugd op allerlei manieren te betrekken bij 
St. Caecilia. 
Dit mooie jubileum te kunnen vieren, is vooral te danken aan de vele 
bestuursleden en muzikanten die ons door de jaren heen zijn voorgegaan en 
aan wie wij met gepast respect en erkentelijkheid terug denken. Niet minder 
dank en waardering zijn we verschuldigd aan de Bingelraadse bevolking, die 
hun harmonie altijd met sympathie en steun terzijde heeft gestaan. 
Ik wil dit voorwoord niet beëindigen alvorens St. Caecilia van harte te 
feliciteren met haar welverdiende jubileum en daarbij mijn waardering uit te 
spreken aan het adres van het huidige bestuur en de leden. Behalve dat de 
festiviteiten op gepaste en succesvolle wijze moge verlopen, hoop ik ook 
van harte dat ze niet alleen een mooie eeuw voor onze harmonie afsluiten, 
maar vooral ook het begin vormen van onze weg naar een volgend jubileum. 

LANG LEVE ONZE HARMONIE! 

Zef Vrencken, ere-voorzitter

100 jaar harmonie St.Caecilia 
en dus ook 100 jaar muziek 
in Bingelrade. 

Om een voorstelling te maken hoe lang een eeuw wel 
niet is ging ik even terug in de muziekgeschiedenis. 

Giuseppe Verdi, de succesvolste opera-componist 
aller tijden, stierf in 1901. 
Zijn Italiaanse collega Giacomo Puccini was in de 
meest produktieve periode van zijn leven, net zoals 
Gustav Mahler en Richard Strauss. 
Dimitri Schostakovich moest nog geboren worden! 

Aanvankelijk werden de harmonie en fanfare orkesten in Limburg, en dus 
ook in Bingelrade, opgericht om de gemeenschap te voorzien van muziek bij 
kerkelijke en wereldlijke plechtigheden. 
100 jaar later spelen deze orkesten de muziek van de eerder genoemde 
componisten ! 

Door de harmonie kwam ook de muziek in Bingelrade en kunnen mensen 
dicht bij huis genieten van muziek uit bekende opera's, musicals en 
diverterende muziek. Ook de sociale functie van een muziekvereniging is 
een kostbaar bezit voor het mooie dorp Bingelrade. 

Ik hoop dan ook van harte dat het met de harmonie, gesteund door u 
allemaal, deze eeuw zeer goed zal gaan. 

Jacques Dubois, dirigent. 



De jubilarissen 

Van links naar rechts: Jim Scott (12,5 jaar lid), Hein Goffin (25 jaar bestuurslid), 
Jo van de Weijer (25 jaar lid), Louis Rademacher (40 jaar lid), Renate Bastin 
(12,5 jaar lid), Harrie Cremers (50 jaar lid) en Jean Zuijlen (40 jaar lid). 
Op de foto ontbreekt Huub Marx (45 jaar muzikant). 

Het feestcomité 

Claire Nijssen 
Harrie Cremers 
Harrie Mertens 
Henk Reuvers 
Mia Crombach-Schoonbroodt 
Peter Hendrix 
Hein Goffin 

voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
lid 
lid 
lid 
lid 

100 jaar Harmonie St. Caecilia Bingelrade 

terugblik 

We schrijven het jaar 1902. Naar verluidt hebben twee burgers uit de 

Bingelraadse gemeenschap destijds in april het initiatief genomen om een 

harmonie op te richten. Deze pioniers waren de heren Daemen en 

Renckens. Deze laatste was hoofd van de lagere school. Samen met hun 

vrienden Clement, Haenen, Dieteren, Cleven en Herberighs belegden zij een 

eerste vergadering. Zij zouden er alles aan doen om Bingelrade aan een 

eigen Harmonie te helpen. De heren Daemen en Renckens waren muzikant 

in hart en nieren en hadden de oprichting voorbeeldig en vastberaden 

voorbereid. Eerst gingen ze zelf muziek studeren en later kochten ze zelf 

hun eigen muz.iekinstrument, een klarinet en een piston. Toen hun muzikale 

basis voldoende was meldden ze zich aan bij Harmonie "De Nederlanden" 

uit Amstenrade. 

De eerste foto van Harmonie St. Caecilia Bingelrade in 1!;)03. 
V.l.n.r. bovenste rij: Sjang Haenen, Lei Goffin, Joep Herberighs,
Sjeng Clement, Harie Cremers.
2e rij: Hubert Herberighs ?, Sjeng Laumen, ???, Mathieu Meijs,
Zef Rencken, Harie Tilmans, Harie Flecken, ???.
3e rij: Joseph Diederen, Mathieu Bemelmans, Sjang Herberighs,
Harie Renckens, Harie Cleven, Zef Gooijen en Sjeng Daemen.
In de deuropening Mathieu Schils.



Vanuit deze leerschool werd - toen de tijd rijp was - onze harmonie 
opgericht. De eerste leden waren de heren Cleven en Herberichs. Een 
harmonie van vier man sterk dus ! 
Maar na één jaar, in 1903, is dit aantal vervijfvoudigd tot maar liefst 20 
leden. Toen werd ook de eerste foto genomen. Het jaartal valt te lezen op 
het bordje onder de grote trom. 
En in 1904 was het ledenaantal al gegroeid tot 28 leden. De harmonie was 
zo geestdriftig en gemotiveerd bezig dat al in de zomer van 1903 een 
zomerfeest werd georganiseerd. En wat voor feest ! Een ongekend geslaagd 
feest. 

Wie nu denkt dat Bingelrade vóór die tijd verscholen was van muziek heeft 
het goed mis. Harmonie "De Nederlanden" uit Amstenrade zorgde destijds 
voor de muzi�ale omlijsting. Voornamelijk bij processies. Deze harmonie 
was meer een regio harmonie, zij deed dit ook voor de naburige dorpen. Het 
repertoire was dan ook voornamelijk kerkelijke of processiemuziek. Zo ook 
voor onze harmonie. 

In die dagen was het een voorrecht om lid te zijn van de harmonie. De 
Bingelraadse bevolking stond achter de harmonie en zorgde er dan ook voor 
dat het ledenaantal gestaag groeide. Ook voor financiële steun kon men op 
de gemeenschap rekenen, maar ook 
op de gemeente. iedereen stond 
telkensweer klaar om de harmonie 
financieel te ondersteunen. 
De familie Janssen (destijds 
woonachtig in kasteel Raath) schonk 
bijvoorbeeld in 1904 het eerste 
vaandel. Dit vaandel, de trots van 
onze vereniging, is de stille getuige 
van het wel en wee van onze 
vereniging. Onder dit vaandel 
hebben zich droeve en prettige 
gebeurtenissen afgespeeld. De 
glorietijden, maar ook de magere 
tijden. 

Jan Hoen met het vaandel 

De oorlogstijd was zo'n periode waarin de harmonie het niet makkelijk had. 
De instrumenten moesten worden opgeborgen om niet in handen van de 
bezetters te vallen. Van musiceren kwam zodoende niets terecht, waardoor 
het hele verenigingsleven ontwricht werd. Verder de jaren vijftig, jawel de 
intrede van de televisie. Ook hier ontkwam onze harmonie niet aan. Liever 

. zat men voor de tv dan repetities te volgen. 
De ups (glorietijden) zijn er daarentegen in veelvoud. Denk aan de 
succesvolle concoursen. 
Op 9 juni 1927 meldt de Limburger Koerier dat Harmonie St. Caecilia uit 
Bingelrade met twee eerste prijzen is bekroond op het concours in 
Hoensbroek. Een 1e prijs in de categorie Marswedstrijden, met 146 punten, 
en in de 2e afdeling wederom een 1e prijs met 387 punten. Reden genoeg 
om in Bingelrade de donderbussen te laten daveren. Dindags werd de heer 
Henri Cleven (directeur van de harmonie) gehuldigd. Burgemeester Beckers 
als voorzitter dankte de directeur voor de opoffering en moeite welke hij zich 
had getroost. De directeur dankte in welgekozen woorden en schreef het 
succes toe aan den ijver der werkende leden, ook dankte hij voor de 
eendrachtige samenwerking welke hij van allen mocht ondervinden" aldus 
de Limburger Koerant. 
Ook haalden we de koppen van diverse dagbladen, met name in 1954. In 
dat jaar deed onze harmonie mee aan het Wereld Muziek Concours in 
Kerkrade. In de hoogste afdeling, de vaandel-afdeling, behaalde we een 
eerste prijs met 112 van de 120 punten en lof van de jury. Fruitteler- dirigent 
Sjang Mertens was dolgelukkig. In die tijd blijkt dat één inwoner op de 
dertien (vrouwen , kinderen en grijsaards meegerekend) lid en dus muzikant 
waren van onze vereniging. Ons dorp telde destijds nog geen 700 inwoners ! 
In 1958 werd ons korps met een drumband uitgebreid, De leiding van de 
harmonie was in handen van de heer Otten uit Schinnen. (overleden in 
1987). De heer Lei Heunen richtte al enkele jaren eerder een blaaskapel op. 
De Hedelfingerkapel welke bestond uit leden van de harmonie. Deze kapel 
werd rond 1985 opgeheven. 
Zo volgden de jaren, en met de jaren ook de jubilea, 25, 50, 60, 65, 70, 75 
enz. enz. 

Bij het bereiken van onze 60 ste verjaardag op 18 juni 1962 mocht de 
harmonie uit handen van de voorzitter van het uniformencomité, de heer P.J. 
Geurts (hoofd van de lagere school), maar liefst 44 nieuwe uniformen 
ontvangen. Deze uniformen waren te danken aan de Bingelraadse bevolking 



De jubilarissen b.g.v. het 60-jarig bestaan in 1962. 

Zittend Sjeng Goffin, oud-muzikant, oud-voorziter, erevoorzitter, 60 jaar lid. 
Staand v.l.n.r. Louis Engelen, 35 jaar lid; Leo Hoenen, 40 jaar lid; Pierre 
Hoenen, 50 jaar lid_: Frans Zuijlen, 50 jaar lid (muzikant/voorzitter); Zef 
Vrencken, 25 jaar lid; Jan Daemen, 35 jaar lid en Mathieu Engelen, 30 jaar 
lid. 

die in liefst acht maanden tijd de harmonie in gloednieuwe uniformen wist te 
steken.Vóór die tijd moest men zich tevreden stellen met een uniforme pet. 
Onze 75 ste verjaardag werd buitengewoon uitbundig gevierd met maar 
liefst 10 dagen feest. Van Beierse kapellen tot gastconcerten. Het vaandel 
dat we nu dragen werd ons bij deze gelegenheid aangeboden. De uniformen 
die we nu dragen zijn nog niet zo oud. Enkele jaren vóór het Bondsconcours 
in 1994 werden deze ons aangemeten. 

100 jaar Harmonie St. Caecilia, 1902 tot 2002, een eeuw muziek maken. Dat 
hadden onze voorgangers wellicht niet durven dromen. Wij zijn al die 
hardwerkende muzikanten in hart en nieren dank verschuldigd, maar ook de 
Bingelraadse bevolking die steeds lief en leed deelde met os Harmonie.

Peter Hendrix 
(secretaris) 

Oudste lid: Zef Debets, 75 jaar. 

Al 65 jaar speelt Zef Debets bij Harmonie St. Caecilia 
Bingelrade. Hij werd lid toen hij 10 jaar oud was. De 
Harmonie repeteerde nog in de harmoniezaal. 

Als u Zef vraagt, waarom hij toen lid is geworden van de 
harmonie, vertelt hij dat er vroeger voor de jeugd in 
Bingelrade niets te doen was, behalve muziek maken bij 
de Harmonie. Als je als kind eens van huis weg wilde, 
dan ontmoette je je vriendjes bij de Harmonie. 
Als we Zef mogen geloven, werd er toen ook 
kattenkwaad uitgehaald. 

Kattenkwaad haalt Zef Debets nu niet meer uit. Wel is hij na afloop van de 
repetitie een van de trouwe gasten die nog gezellig blijft napraten. 
Zef vertelt dat hij zich echt op de maandagse repetitieavond verheugt en dat 
is goed om te horen. 

Jongste lid: Daisy Vroemen, 11 jaar. 

Als je Daisy Vroemen vraagt of zij lid is geworden van 
Harmonie St. Caecilia Bingelrade, omdat haar vader, 
haar moeder en haar oudere zus ook lid zijn, dan heb je 
het mis. 
Daisy vertelt dat zij lid is geworden vari de Harmonie, 
omdat zij gewoon zelf graag op een instrument wilde 
leren spelen. Haar favoriete instrument is de klarinet. 

Volgens Daisy moet je "gewoon goed oefenen, het is niet 
extreem moeilijk". 
Naast de wekelijkse repetitieavond met de hele 
Harmonie, heeft Daisy ook nog extra les om de fijne kneepjes te leren. 

Daisy vindt muziek maken heel leuk en ze zegt dat ze het nóg leuker zou 
vinden als er meer leeftijdsgenootjes bij de Harmonie zouden komen spelen. 
Wie weet? 



Harmonie St. Caecilia Bingelrade 100 jaar 

FEESTPROGRAMMA 2002 

In overleg met het bestuur van de jubilerende harmonie heeft het 
feestcomité voor de viering van het 100 jaar bestaan van de harmonie een 
progamma samengesteld voor het hele jaar 2002. 

Gestart werd op zondag 6 januari jl. met het inmiddels traditionele 
Nieuwjaarsconcert in het Ontmoetingscentrum. Zanggroep Enjoy, het 
dameskoor eveneens uit Bingelrade (en dit jaar ook jubilaris) was onze gast. 
Nadat beide verenigingen hun programma hadden vertolkt, werd voor een 
enthousiast publiek het concert besloten met een gezamenlijk muzikaal 
optreden. 

Zaterdagavond 1 juni werd op de hoeve "De Kruishof' in Raath een 
muziekavond verzorgd samen met onze basisschool. De schooljeugd trad 
op in een echte circuspiste met muzikale omlijsting van circusmuziek door 
de harmonie. Onze dirigent Jacques Dubois had samen met de school en 
onze muziekcommissie speciale circusmuziek uitgezocht en ingestudeerd. 
Het werd een daverend succes. De zondagmorgen en middag erna werd 

Processie 2002 

gefeest met een drukbezochte 
uitgebreide brunch met veel 
deelnemers. 

Hoewel het niet tot het 
feestprogramma behoort zijn er 
voor de harmonie gedurende het 
jaar nog vele aktiviteiten. 
Opluisteren van de jaarlijkse 
processie, begeleiden van 
communiecantjes, deelnemen aan 
de carnavalsoptocht, muzikale 
serenades bij feestelijke 
gelegenheden en aanwezig zijn bij 
droevige gebeurtenissen. 

Zaterdag 21 september viert de 
harmonie het officiële feest in het 
Ontmoetingscentrum. Samen met 
de hele harmoniegemeenschap 
worden allereerst de jubilarissen 
gehuldigd. Daarna is de receptie 
voor de 100s10 verjaardag. 

Na afloop hiervan is er een feestavond voor de hele harmonie, het 
Erecomité, de Club van 100 en andere sponsoren. Speciaal hiervoor zijn 
ook alle oud-leden uitgenodigd. 

Zondag 22 september is er in de Heilige Lambertuskerk een plechtige 
Hoogmis uit dankbaarheid, opgeluisterd door de jubilerende harmonie. 

Op initiatief van de heer Henk Reuvers, lid van het feestcomité vindt 
zondagmiddag 1 O november in dezelfde kerk een bijzonder concert onder 
de naam "Belcanto Matinée" plaats, waarover elders in dit blad meer info. 
Het jubileumjaar is dan nog niet afgelopen. 

Zondag 24 november is een Rommelmarkt in het Ontmoetingscentrum 
gepland en op zaterdag 30 november vindt het jaarlijkse St. Caeciliafeest 
plaats. 

2002 is een een bijzonder jaar, een jaar vol verrassingen. 

Jong geleerd is oud gedaan 



Belcanto Matinée 

Ter gelegenheid van 100 jaar St. Caecilia vindt op Zondagmiddag 10 
november om 13 uur in de mooie parochiekerk Heilige Lambertus in 
Bingelrade een uniek concert plaats. 
Zangroep Enjoy zal de spits afbijten en wij verwachten daarna veel van onze 
eigen harmonie met hun vertolking van een ouverture van een bekende 
opera. 

Daarna wordt de muzikale leiding overgedragen aan de 
bekende zangpedagoge mevrouw Riet Kallen uit Geleen. 
Zij zal aan U voorstellen de tenor Pascal Pittie, de 
sopraan Daphne Ramakers en de mezzo-sopranen 
Yvonne Keulers - Meesters en EllenZimmer. 
Zij zullen aria's zingen uit bekende opera's van o.a. 
Puccini, Offenbach, Rossini e.a. 

De solisten worden 
Riet Kallenbegeleid door de in 

vakkringen zeer bekende 
pianiste Gisela Douwes, die tevens een 
solostuk van Schubert zal vertolken. 
De schitterende akkoestiek van de kerk zal de 
muzikaal kritische toehoorder bijzonder 
verrassen. 

Na afloop wordt iedereen van harte 
uitgenodigd door de beschermvrouwe van de 
harmonie, mevrouw Swinkels - Stassen voor 
een gezellige, aangeklede "Bavaria Borrel" in 
het Ontmoetingscentrum te Bingelrade. 
De kosten voor deze unieke combinatie 
bedragen Euro 30 p.p. 

Via dit artikel willen wij alle belangstellenden, die dicht bij onze harmonie 
staan en de mensen uit onze directe omgeving de kans geven nu reeds, 
vóór de officiële verkoop, hun kaarten te reserveren. 
Te late reactie op dit aanbod zal zeker tot teleurstelling leiden. 

Aanvragen programmaboekje en inschrijfformulier: 
Mevr. M. Crombach - Schoonbroodt, tel. 046 442 3121 

Ere - comité voor het 100 jaar Feest 

de heer J.P.T.G. Luyten 
de heer G.J.M.G. Mennens 
de heer J.J.A. à Campo 
de heer J.C.G. Cleven 
de heer E.J. Heijnen 
mevrouw R. Janssen - Consten 
de heer Drs. H.J.J. Vreuls 
mevrouw M.M.A.Herberighs 
de heer F.J. Cremers 
de heer Drs. H.J. Meijers 

de heer Drs. J.J.H. Hermans 
de heer J. Vugs 
de heer A. Goffin 
de heer W. Wevers 
de heer L.M.G. Hannen 
de heer Drs. B.H.J.M. Otten 
de Z.E.H. Pastoor J.H.J.M. Geurts 
mevrouw e.c. Geurts - de Gronckel 
mevrouw M.H. Engelen - Zuylen 
mevrouw M. Mertens - Bronneberg 
de H.E.H. Deken J.J. Keulen 
de heer en mevrouw F. Kuypers - Peters 
de heer J.W.A.M. Nelissen 
de heer Drs. J.K.M. Engelen 
de heer Dr. G.F.M. Hoedemakers 
de heer H. Crombach 
mevrouw L. Vrencken - Zuylen 
de heer P.J. Geurts 
mevrouw C.H. Lemmens- Smeets 
de heer H. Reuvers 
de heer H.J. Vrencken 
mevrouw J. Geilen - Peters 
de heer J. Dohmen 

de heer Drs. P.R.H.M. van der Linden 

Bingelrade 
Bingelrade 
Bingelrade 
Bingelrade 
Bingelrade 
Bingelrade 
Bingelrade 
Bingelrade 
Bingelrade 
burgemeester 
Onderbanken 
Schinveld 
Bingelrade 
Nuth 
Schinveld 
Bingelrade 
Merkelbeek 
Weert 
Maastricht 
Sittard 
Bingelrade 
Heerlen 
Bingelrade 
Schinveld 
Bingelrade 
Emmen 
Bingelrade 
Bingelrade 
Bingelrade 
Bingelrade 
Bingelrade 
Bingelrade 
Bingelrade 
vrz. Muziekfederatie 
De Onderbanken 
Nuth 



Sponsoren voor het 100 jaar Feest, 
oud-leden en bedrijven. 

mevrouw M. Bertisen - Zuylen 
de heer J.N. Becker 
de heer G.J.L. Gooyen 
de heer H.P. Klein 
de heer K.H. Theunissen 

mevrouw E. van Buggenum - Lemans 
de heer en mevrouw H. en C. Schlösser - Lemans 
de heer H.H. Friesen 
mevrouw A.M.J. Palmeri - Goffin 
mevrouw P. Lemmens - Debets 
de heer N. Webers 
de heer J.J.H. Herberighs 
de heer J.G.W. Kalnenek 
mevrouw M. Erkens- Smeets 
de heer J.P.J. Heylands 
de heer J.L.M. Daemen 
de heer N.J.M. Meijers 
de heer J.J. Vootz 
de heer en mevrouw J. en L. Geurts - Smeets 
mevrouw R.J.M. Eywoudt - Douven 
mevrouw L.L.P.R. Huveneers - Luyten 
de heer M. Engelen 
mevrouw G. Goffin - Vrencken 
de heer Drs. J.G. Engelen 
de heer J.H. van der Schaft 
de heer Jo Joosten 
de heer J.J.G. Smeets 
de heer Ir. Drs. Jos Vrencken 
de heer H. Bemelmans 
de heèr M.J. Meijers 
de heer Jos Zuylen 
de heer J.M.M. Dohmen 

Autohandel Leon Meis - Jacqx 
PROgressief Onderbanken 
Fa. Timmermans 

Jabeek 
Brielle 
Sittard 
Amstenrade 
Bingelrade 

Wessem 
Brunssum 
Oudenbosch 
Brunssum 
Beèk 

Zaltbommel 
Elsloo 
Brunssum 
Middelburg 

Valkenburg 
Bingelrade 

Schinnen 
Sittard 
Brunssum 

Teteringen 
Brunssum 
Schinveld 
Utrecht 
Sittard 
Sittard 
Maastricht 
Tilburg 
Bingelrade 

Bingelrade 

Grond- weg- en 
waterbouw 

Brunssum 
Süsterseel 

Brunssum 
Sittard 

Club van 100 

Robarco Almere-Stad Fam. F.A.J. Jacobs Bingelrade 

Bingelrade Dhr. W.M.F. Raeven Aard.grooth. Amstenrade 

De heer en mevrouw W. Claessen Bingelrade Bingelrade 

Bingelrade Heerlen 

Bingelrade Bingelrade 

Bingelrade Bingelrade 

Bingelrade Bingelrade 

Mevr. Pierik 

Fam. H.Goffin -Theunissen 

Fam. Geilen - Peters 

Fam. J.B.Jansen 

Fam. Gooyen - Goffin Bingelrade Bingelrade 

Fam. Crombach - Schoonbrood! Bingelrade Bingelrade 

Bingelrade Bingelrade 

Bingelrade Bingelrade 

Bingelrade Bingelrade 

Bingelrade Bingelrade 

Bingelrade Bingelrade 

Bingelrade Bingelrade 

Bingelrade Bingelrade 

Bingelrade Brunssum 

Bingelrade Doenrade 

Bingelrade Doenrade 

Bingelrade Geleen 

Bingelrade Heerlen 

Bingelrade Landgraaf 

Bingelrade Merkelbeek 

Bingelrade Oirsbeek 

Bingelrade Sittard 

Mevr. Nievelstein 

Fam. J.Jansen 

Mevr. L.Vrencken - Zuylen 

Fam. Schneiders 

Fam. Mets 

Fam. Kerkhofs - Geilen 

Fam. H. Finger 

Mevr. Hamers 

Fam. Reuvers 

Fam. Cloosterman 

Dhr. Kannegieter 

Mevr. Van de Weijer 

Mevr. Schoffelen 

Fam. Daemen - Engelen 

Mevr. M.H. van de Camp 

Dhr. T van de Camp 

Fam. Claessen Bingelrade Sittard 

Spaubeek 

Bingelrade 

Mevr. van Elzelingen 

Fam. J. Hoen 

Fam. Gelissen 

Fam. F.Cremers 

Fam. B.H.Snijders 

Fam. F.Bastin 

Autohandel Meis V.O.F. 

Fam. Tilman 

Mevr. Hoens 

Fam. Rohs 

Mevr. Lemmens - Smeets 

Fam. S.Lemans 

Fam. Douven - Pipping 

Fam. Satijn 

Fam. C. Geilen 

Bachaus Automaterialen 

Transportbedrijf Otermans 

Dhr. M. Jeurissen 

Honda Garage Crombach 

GVL 

Dhr. M.J. Bisschops 

Fam. J. Janssen - Soons 

Garage Feijts 

Mevr. G. Goffin-Vrencken 

Stassen Mestrecycling BV 

Kusters Promogift 

Thuis & Partners Advocaten Heerlen 

Bingelrade 

Fam. H.J. Vrencken - Nelissen 

Fam. L. Heunen jr. 

Fam. Daemen - Nauts Bingelrade 

Fam. Lindner (Adviesbureau APL) Bingelrade 

Fam. J.Luyten - Stassen Bingelrade 

Fam. Palmen en Mevr. A. Palmen Bingelrade 



Ledenlijst per september 2002 

Harmonie en drumband 

Lonneke Arts 
Renate Bastin 
Frans Bastin 
Henri Clement 
Twan Clement 
Harrie Cremers 
Mia Crombach-Schoonbroodt 
Zef Debets 
Nishanti Dragstra 
Jacques Dubois 
Vivian Engelen-Ritzen 
Ger Gebben 
Cor Geilen 
Harrie Geilen 
Antoine Geurts 
Hein Goffin 
Jan Goffin 
Peter Hendrix 
Lei Heunen sr. 
Sil Lemans 
Huub Marx 
André Mazgon 
Harrie Mertens 
Milou Mets 
Huub Nauts 
Claire Nijssen 
Leny Otermans 
Louis Rademacher 
Chantal Ritzen 
Monique Rohs 
Jim Scott 
Mw. Swinkels-Stassen 
Erik Theunissen 
Jos Vrencken 
Fiona Vreuls 
Wil Vreuls sr. 
Marlie Vroemen 
Peter Vroemen 
Wendy Vroemen 
Daisy Vroemen 
Jo van de Weijer 
Jef Wierts 
Jean Zuijlen 
Jeanny Zuijlen 
Ron Zuijlen 

Hobo 
Klarinet 
Lid 
Trompet 
Slagwerk/drumband 
Klarinet/bestuurslid 
Bestuurslid 
Sax Bariton 
Klarinet 
Dirigent 
Lid 
Fagot 
Trombone 
Bes bas 
Trompet 
Bestuurslid 
Bariton/bestuurslid 
Secretaris 
Klarinet 
Lid 
Klarinet 
Sax Bariton 
Bestuurslid 
Slagwerk/Drumband 
Bestuurslid 
Penningmeester/vice-voorzitter 
Klarinet 
Slagwerk/drumband 
Fluit 
Klarinet 
Vaandeldrager 
Beschermvrouwe 
Slagwerk/drumband 
Ere-voorzitter 
Hoorn 
Bes Bas 
Slagwerk/drumband 
Trompet 
Trompet 
Klarinet 
Saxofoon 
Tuba 
Bas Klarinet 
Klarinet 
Slagwerk/drumband 
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100 jaar 
Harmonie St. Caecilia 

Bingelrade 

1902 ·2002

Dit drapeau werd ons aangeboden 
bij het 75-jarig bestaan 
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