Agenda
Deze agenda is o.b.v. de jaarplanning.
Eventuele annuleringen worden via social
media bekend gemaakt.

12 april 2020
Paasmis St. Josephkerk
Klarinetkwintet
Kunstwerk dat tijdens de
verenigingsdag op
2 november 2019 door
onze leden is gemaakt.

Samen sterk tegen het coronavirus

28 april 2020
Oranjeconcert in Oranjehof Heerlen
Recreatieorkest
10 mei 2020
Communieviering
Annakerk
Recreatieorkest

Windekind

Ook binnen onze vereniging merken
we natuurlijk de vervelende gevolgen
van het coronavirus. De repetities en
komende concerten zijn afgelast wat
onze leden niet in de koude kleren
gaat zitten. Ook op sociaal vlak is het
natuurlijk een gemis.

een gezonde samenleving. Een
samenleving waarin wij maar al te graag
samen muziek maken voor onze
achterban, maar natuurlijk ook voor
onszelf. Onze vereniging is een soort van
familie waardoor we in deze tijden toch
niet écht alleen zijn.

De maatregelen die de vereniging
heeft moeten nemen dragen op de
langere termijn hopelijk bij aan weer

Het coronavirus krijgt ook KHH niet klein!

27 juni 2020
Young Brass Familieconcert
Cultuurhuis Heerlen
Groot Orkest

Groetjes,

Wist u dat …

Anne, Hans, Nathalie en Valerie.

Sponsor in the Spotlight!
Ik ben Henk Verreck en ben
wijkverpleegkundige. Onder de naam
‘Henk Verreck Arbo+ Zorg’ voer ik dit
beroep uit als ZZP’er, en ben ik
verbonden aan een zorgcoöperatie in
Zuid-Limburg. (www.cszl.nl). Daarnaast
zit ik namens de PvdA in de
gemeenteraad van Heerlen.
Een aantal jaar geleden, vroegen mijn
dochters Tessa en Lena, toenmalige
leden, of ik iets wilde sponsoren voor
de harmonie. Daar kon ik natuurlijk
geen nee op zeggen… Omdat mijn
dochters van mening waren dat de
carnavalshesjes van het Jeugdorkest
écht aan vervanging toe waren, was in
eerste instantie het idee om alleen
hesjes voor het jeugdorkest te
sponsoren. Uiteindelijk resulteerde het
in de sponsoring van carnavalshesjes
voor de hele vereniging.

Jaarlijks ziet het publiek deze hesjes
terug tijdens het Vasteloavendconcert
van de Philharmonie Zuidnederland en
daar ben ik trots op!
Ondanks dat ik a-muzikaal ben, steun ik
de Koninklijke Harmonie Heerlen heel
graag!

in

17 mei 2020
Comunieviering Tarcisius in Annakerk
Recreatieorkest

•…
Leanne
Vroomen
in
verwachting is van een
tweede kindje en dat Stijn
Eijgelshoven haar tijdens haar
verlof
vervangt
in
het
Klarinetkwintet?
• … het Recreatie Orkest
Annemarie Largo heeft mogen
verwelkomen als nieuw lid?
• … Valerie Stevens officieel is
toegetreden tot het bestuur en
het bestuur daarnaast nog
meer nieuwe bestuursleden
zoekt?
• … Henrie van den Kommer de
Muzikale Pluim in ontvangst
heeft mogen nemen voor al
zijn harde werk binnen KHH?
• … we al in volle voorbereiding
zijn voor FEEL! Trombone dat in
het eerste weekend van
oktober 2020 zal plaatsvinden?
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Thuis werden we gestimuleerd om
muziek te maken. Mijn oudste zus
speelde gitaar, mijn jongere zus koos
de blokfluit en ik wilde eigenlijk leren
trommelen. Maar na de solfège les
op de lagere school, gegeven door
de toenmalige harmonie dirigent
Jacques Peeters, werd trompet
geadviseerd en zo komt het dat ik al
bijna 44 jaar trompet speel.

De basis is in die 44 jaren toch steeds de
harmonie geweest en bij de harmonie
hebben we natuurlijk ook veel mooie
dingen
meegemaakt.
Door
de
harmonie heb ik Esther leren kennen
waarmee ik nu al 34 jaar samen ben. Ik
vind het ook zeer speciaal dat onze 3
jongens samen met ons in de harmonie
spelen. Het is daardoor een hobby die
we gezamenlijk als gezin beoefenen.

Door het trompet spelen heb ik veel
leuke dingen meegemaakt. Als
uithulp
bij
andere
muziekverenigingen mocht ik mee
op concertreizen naar Duitsland,
Spanje, Oostenrijk en China. Ook
heb ik een heel aantal jaren bij
BigBand Heerlen gespeeld. Tijdens
mijn diensttijd mocht ik bij de fanfare
van de Artillerie meeblazen. Dat was
een
toptijd
met
allemaal
“lotgenoten” en we hebben veel
bijzondere concerten gegeven met
een verblijf van een maand in
Londen als hoogtepunt.

Door de instrument keuze van Bart, Ivo
en Luc hebben we een prima
samenstelling voor een eigen “Mannen
Mulkens Koperkwartet” en samen
spelen vind ik helemaal top.
Kortom: de harmonie en het trompet
spelen hebben een heel bepalende
invloed op mijn leven (gehad) en me
zeker heel veel positiefs gebracht.
Naast muziek maken vind ik wandelen,
fietsen, reizen en allerlei dingen
ondernemen ook erg leuk.
Ik geef de pen door aan Sjef Heuts van
het Recreatie Orkest!

Heb jij nog nieuwtjes, wist-u-datjes of wil je graag een stukje schrijven voor Harmonieuws?
Spreek ons aan of mail naar pr@khheerlen.nl.
Redactie: Anne Dassen, Hans Langen, Nathalie Schure en Valerie Stevens.
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